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PUBLICAÇÃO do sexto volume da 
História do marxismo no Brasil con-

clui um monumental projeto editorial 
coletivo, esboçado em 1988 no grupo 
de trabalho �Partidos e Movimentos de 
Esquerda�. Propósito que deslanchou 
efetivamente com a ediçªo, em 1991, do 
primeiro volume da coleçªo. 

Inspirada na História do marxismo, 
ediçªo coordenada por Eric Hobsbawm 
(1983-1989) entre 1978-1982 e traduzi-
da no Brasil a partir de 1983, a versªo 
brasileira foi planejada em torno de trŒs 
eixos temÆticos: �a recepçªo e apropria-
çªo teórica do marxismo no Brasil, sua 
in�uŒncia na anÆlise e interpretaçªo da 
sociedade brasileira e a trajetória das 
organizaçıes que nele se inspiraram� 
(Quartim de Moraes & Aarªo Reis, 
2007a, p.7). Esses eixos foram desdobra-
dos em blocos distintos, �(1) o in�uxo 
das teorias, doutrinas e revoluçıes inter-
nacionais; (2) a formulaçªo do marxismo 
no Brasil: autores e correntes; (3) a his-
tória das organizaçıes marxistas no Bra-
sil: experiŒncias e momentos relevantes� 
(ibidem).1 

Uma vez �nda a empreitada, tornam-
se mais nítidos tanto os Œxitos e acertos 
como as aporias e limitaçıes inerentes 
a essa escolha temÆtica, juízo facilitado 
pela inevitÆvel explicitaçªo da concepçªo 
de marxismo subjacente ao projeto. A�-
nal, apesar do esforço de delimitaçªo, os 
eixos tendem a se embaralhar, seja pela 
di�culdade em calibrar a dialØtica entre 
o nacional (�o marxismo no Brasil�) e 
o mundial (�o in�uxo internacional�) 
seja na sobreposiçªo entre organizaçıes 
e �formulaçıes do marxismo�.

O primeiro volume delineia uma 
apresentaçªo geral da trajetória do mar-
xismo no país a partir do in�uxo exter-
no (Quartim de Moraes & Aarªo Reis, 
1991; 2007b). Seu subtítulo, �O im-
pacto das revoluçıes�, descreve apenas 
parte do conteœdo. O livro contempla a 
in�uŒncia direta da Revoluçªo Russa de 
1917 na formaçªo do Partido Comunista 
Brasileiro (em um escopo menos amplo 
que o do livro clÆssico de Moniz Ban-
deira) (Moniz Vianna, 1967, 1980), e da 
revoluçªo cubana (em 1959) na sua desa-
gregaçªo em inœmeras facçıes que leva-
ram adiante a luta armada (a partir e em 
reaçªo ao golpe militar de 1964). Mas 
contØm tambØm artigos sobre a presen-
ça e o peso no comunismo brasileiro da 
institucionalizaçªo revolucionÆria na ro-
tina burocrÆtica de Estados socialistas na 
China e na URSS, sob a capa doutrinÆria 
do maoísmo e do stalinismo (e de sua de-
nœncia, em 1956, por Nikita Khrushchov 
no XX Congresso do Partido Comunista 
da Uniªo SoviØtica). Por �m, discute-se 
�a proto-história do marxismo no Bra-
sil�, um processo inexplicÆvel sem a con-
sideraçªo do in�uxo externo.2 

Os critØrios de organizaçªo do pri-
meiro volume mostram-se bastante re-
fratÆrios à contestaçªo. O mesmo nªo 
pode ser dito, no entanto, do segundo 
livro, seja por conta das di�culdades ine-
rentes ao tema �in�uxos teóricos�, ex-
plicitado no subtítulo, seja pelas escolhas 
realizadas pelo editor (Quartim de Mo-
raes, 1995). 

Os dois artigos iniciais versam sobre 
a incorporaçªo e a difusªo do marxismo 
entre militantes e organizaçıes políticas 
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no Brasil, provas de fôlego num arco am-
plo que se desdobra em dois momentos: 
da passagem do sØculo atØ a fundaçªo do 
PCB, e de 1922 atØ o presente. O dese-
quilíbrio advØm com a inclusªo de en-
saios que tentam demonstrar a in�uŒncia 
do marxismo na economia e na �loso�a 
brasileiras. O primeiro, alØm de passar ao 
largo dos poucos economistas marxistas 
do país (com a exceçªo de Caio Prado 
Jr.), detecta equivocadamente a presen-
ça do marxismo em autores e teorias 
de per�l reconhecidamente keynesiano, 
weberiano ou estruturalista. O segundo 
aborda apenas um �lósofo, JosØ Arthur 
Giannotti, de escassa ascendŒncia sobre 
a doutrina, a militância e as organizaçıes 
marxistas (a nªo ser que se conceda esse 
epíteto ao PSDB) e pioneiro apenas no 
que tange ao �marxismo uspiano�. Po-
rØm, ao lado dessas consideraçıes acerca 
do conteœdo ou da execuçªo, impıe-se 
a seguinte indagaçªo: se o propósito era 
estabelecer um balanço do in�uxo do 
marxismo sobre as ciŒncias humanas no 
Brasil, como ignorar Æreas em que seu 
impacto mostrou-se bastante profícuo 
como a historiogra�a e a sociologia? 

Os artigos restantes delineiam um 
subconjunto dedicado ao exame da in�u-
Œncia na intelectualidade e na militância 
das obras de Leon Trotsky e dos �mar-
xistas ocidentais� com maior impacto no 
país: Georg LukÆcs, Antonio Gramsci e 
Louis Althusser. Destaque-se a imperdo-
Ævel ausŒncia de Herbert Marcuse.3 

O terceiro e o quarto volumes de-
dicam-se às anÆlises e interpretaçıes da 
sociedade brasileira formuladas na linha-
gem do marxismo. Substituindo a pre-
tensªo inicial de mapear autores e cor-
rentes, prevaleceu a opçªo, mais sensata 
e exeqüível, de organizar as concepçıes 
e teorias dos marxistas brasileiros por te-

mas (Quartim de Moraes, 1998; Quar-
tim de Moraes & Del Roio, 2000).4 

Assim, os artigos do terceiro livro 
versam sobre tópicos gerais: a questªo da 
democracia, tendo como foco o PCB no 
período 1944-1954; a questªo do desen-
volvimento nacional, a partir do embate 
entre as diversas interpretaçıes presen-
tes no interior do Instituto Superior de 
Estudos Brasileiros (Iseb); e a questªo 
cultural, priorizando o aparato de divul-
gaçªo do PCB (jornais, revistas e edito-
ras) e sua política cultural no pós-1964.5 
ContØm ainda um importante ensaio 
acerca de um dos pontos mais contro-
vertidos do debate marxista no país, a 
especi�cidade do capitalismo brasileiro.6

O quarto volume, com o subtítulo 
�Visıes do Brasil�, trata da questªo da 
colonizaçªo e de conceitos que lhe estªo 
conectados como escravismo e capital 
mercantil; da peculiaridade da �revoluçªo 
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