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Este número de Crítica Marxista intervém mais amplamente nos debates da presente conjuntura político-
ideológica.

Publicamos um artigo de João Quartim de Moraes que analisa o principal fato político da atualidade: a 
agressão imperialista do governo Bush ao Afeganistão, denominada pela propaganda ideológica de “guerra 
contra o terrorismo”. Os marxistas devem combater as visões apologéticas, explícitas ou (mal) disfarçadas, 
da nova onda de guerras coloniais e, ao mesmo tempo, refletir sobre as causas, condições e objetivos 
dessas agressões. "Império, guerra e terror" é uma contribuição nessa direção.

Na seção Debates, publicamos uma discussão sobre as relações entre marxismo, ética e política 
revolucionária, que traz reflexões teóricas sobre um problema candente da luta de idéias hoje. A afirmação 
de uma noção vaga e abstrata de ética, desvinculada de interesses sociais, tem servido tanto para 
denunciar – de modo  ineficaz, ressalte-se - as relações dos políticos e do Estado burguês com o mundo 
dos negócios (a questão da corrupção), quanto para substituir a discussão programática de partidos 
políticos progressistas. Num ano eleitoral, como é o de 2002 no Brasil, o discurso genérico sobre a ética 
certamente será difundido por todos, inclusive pelos partidos de esquerda. Os textos de Hector Benoit, 
Sérgio Lessa e Osvaldo Coggiola podem oferecer ao leitor algumas ferramentas teóricas para se situar 
diante do refrão da “ética na política” que debutou, no Brasil, quando da campanha pelo impedimento de 
Fernando Collor de Melo.

Este número da revista traz duas entrevistas que também versam sobre temas políticos atuais. Uma delas 
foi realizada com dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), sobre o assentamento 
Anita Garibaldi e a estratégia desse movimento popular; a segunda, com o sociólogo francês René 
Mouriaux, trata da reanimação das lutas sociais na Europa. Os socialistas devem estar atentos aos sinais 
de recuperação da luta operária e popular em escala internacional.

Crítica Marxista publica ainda artigos e comentários que versam sobre questões teóricas – os artigos de 
Jorge Grespan, sobre a dialética materialista, e de Marcos Barbosa, sobre o positivismo, e os comentários 
de Paulo Silveira, sobre Lacan e Marx, e de Francisco Farias, sobre o conceito de socialismo. Merece 
registro à parte o artigo de Louis Althusser sobre a questão do humanismo teórico, texto inédito em 
português e que completa outro publicado no número 9 de Crítica Marxista.

Publicamos ainda um artigo de Hermenegildo José Bastos, que faz uma análise estética e política de um 
poema de Ferreira Gullar, e resenhas de quatro livros de interesse para os marxistas.  


