
OBJETIVOS DO BLOG 

Hoje existem dezenas de blogs internacionais que afirmam ser marxistas e (mais ou menos) 
comunistas. Esta fragmentação é sobretudo consequência da desintegração dos movimentos 
revolucionários do século XX e, também, do ressurgimento do interesse pelo marxismo como resultado 
do curso catastrófico do capitalismo mundial. Todos eles têm a marca das trajetórias ideológicas e 
políticas de seus promotores (indivíduos, grupos ou partidos políticos). 

"Passado e Presente do Marxismo Revolucionário" é o resultado da proximidade de um pequeno grupo 
de ex-militantes da Esquerda Comunista Italiana que rompeu internacionalmente com esta tendência 
entre o início dos anos 80 e o final do século passado. Embora essas rupturas envolvessem problemas 
essenciais do marxismo e importantes questões históricas e políticas do movimento operário, suas 
profundas razões demoraram a surgir. 

Este blog expressa 

• A necessidade de publicar contribuições existentes ou em elaboração com a intenção de rever 
criticamente a história da Terceira Internacional e as correntes que lutaram contra a sua degeneração 
e a vitória do estalinismo. 

• Uma visão compartilhada dos acontecimentos históricos mais marcantes do século XX e do início do 
século XXI. 

• A exigência de investigar as causas da sobrevivência do capitalismo e a ausência de uma retomada 
do movimento revolucionário proletário ao longo da segunda metade do século XX até os dias de hoje.  

• A vontade de defender o programa e os princípios do marxismo revolucionário.  

Em suma, pretende ser uma contribuição à luta ideológica e política para esclarecer não só o passado, 
mas também o presente do capitalismo e da luta de classes, e para combater o reformismo e o 
oportunismo que hoje florescem em múltiplas versões. Tudo isso com a certeza de que não há ação 
revolucionária sem teoria revolucionária e que a teoria revolucionária do proletariado, ou seja, o 
marxismo, não é um dogma, mas um guia para a ação (Lênin).  

Também publicará contribuições marxistas interessantes que lhe sejam enviadas ou que tenham 
aparecido internacionalmente, assim como iniciativas de classe e internacionalistas que representem 
uma contribuição para o renascimento do movimento revolucionário proletário. 


