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10 anos de existência

 
Neste segundo semestre de 2004, Crítica Marxista comemora dez anos de existência. Acreditamos que não será arrogante de nossa parte afirmar que  
Crítica  Marxista  tornou-se  uma  referência  teórica  e  política  importante  na  cultura  da  esquerda  brasileira.

Nas dezenove edições da revista, publicamos cerca de 100 artigos, 110 resenhas e comentários, onze debates e diversos documentos, entrevistas e  
notas. Pesquisadores, acadêmicos e ativistas dos movimentos sociais e partidos políticos, do Brasil e do exterior, colaboraram com trabalhos diversos.  
Dezenas de colaboradores da revista mantiveram a venda militante em diversos estados do Brasil. Vários textos publicados por Crítica Marxista   têm sido 
discutidos em salas de aula, em seminários e, em menor medida, nas organizações do movimento popular. Por tudo isso, esperamos estar cumprindo a  
nossa  proposta  editorial  de  intervir  “no  debate  e  na  luta  teórica  em  curso”  no  meio  intelectual  brasileiro  e  no  movimento  socialista.

Além do trabalho do Comitê Editorial, a consolidação da revista tem sido possível em virtude da atuante participação do seu Conselho Editorial, integrado  
por dezenas de intelectuais e ativistas políticos de todo Brasil. Em 2001 e em 2003, por ocasião dos Colóquios Marx e Engels do Centro de Estudos  
Marxistas da Unicamp (Cemarx), foram realizados dois encontros nacionais a fim de avaliar nosso trabalho editorial. A atuação do Conselho Editorial  
nesses encontros, na sugestão de textos para publicação, na produção de pareceres sobre textos propostos para a revista e na venda militante de Crítica  
Marxista  tem  sido  fundamental  para  o  fortalecimento  da  nossa  publicação.

Dez anos atrás publicamos um Manifesto que teve o papel de afirmar/esclarecer os objetivos da nova publicação e de angariar apoio intelectual. O que  
dele pensar, após uma década de existência? Retomando o que recentemente dissemos – por ocasião do lançamento da página da revista na internet  
(www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista)–,  acreditamos  que,  no fundamental,  esse Manifesto  “permanece  válido,  notadamente ao  afirmar  o  caráter 
científico-crítico do marxismo e a permanência, no capitalismo contemporâneo, da exploração, da luta de classes e do imperialismo, bem como   ao 
sustentar a atualidade da revolução. Sem dúvida carrega, como qualquer outro documento político,   as marcas do momento histórico em que foi discutido 
e  redigido. Assim, num momento em que muitos intelectuais debandavam, o estilo necessariamente enfático da redação explica certas simplificações de  
algumas  passagens  desse  texto  que  marcou  a  fundação  da  revista”.

Crítica Marxista espera continuar colaborando nos anos vindouros para a necessária renovação do marxismo, para o esclarecimento e a crítica das  
características e  das  transformações  econômicas,  políticas e  culturais  da  sociedade capitalista  contemporânea  e para  a  resolução  dos complexos  
problemas  enfrentados  pelo  movimento  socialista  e  antiimperialista  no  século  XXI.

Acreditamos que dez anos de trabalho editorial ininterrupto é motivo de satisfação (de ser comemorado). 

http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista

