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Apresentação 
 
 Um espectro rondou a Europa1 a partir de meados do século XIX para, a partir 

dali, visitar o mundo e impactar de forma definitiva a forma como todos concebemos as 

relações de poder entre a parte de cima da pirâmide social e aqueles que resistem (ou, 

sempre importante afirmar, existem). Da distante China maoísta à pequena ilha cubana, 

do Ocidente ao Oriente, nenhum canto do globo ficou imune ao terremoto que foi a 

Revolução Russa de 1917 e sua caminhada tendo como meta a implementação do 

comunismo naquele conjunto de quinze países que formavam a União Soviética. 

 Obra de uma enorme população pauperizada e desgastada pelos esforços da 

Primeira Guerra Mundial, a Revolução em 1917 não apenas moldou ali um novo mundo 

socialista que se forjaria em feroz disputa política e tecnológica com o mundo capitalista. 

Também gerou, sob a égide da crítica à desigualdade, uma miríade de matrizes teóricas 

para, segundo Marx, não apenas entender a sociedade. Era necessário também 

transformá-la. Não para poucos, mas “para todas e todos”, assumindo o jargão mais 

recente que deriva, em última análise, desta matriz libertária e seus caminhos e 

descaminhos. 

 Eram as figuras do proletário e a do camponês – e seus sindicatos e organizações 

– as inicialmente exaltadas no pensamento marxista enquanto principais atores das 

mudanças necessárias em um mundo tão opressor. Aqui e ali, dependendo do enfoque e 

das configurações locais dos movimentos políticos, um ou outro era privilegiado. Com o 

decorrer da luta de classes e das transformações no capitalismo global, surgem outros 

personagens importantes da revolução: as figuras do intelectual orgânico e do estudante 

– seus diretórios, centros acadêmicos, movimentos estudantis – ganham força, e a 

Universidade, principalmente a partir da década de 1960, atualiza seu status mundial 

como espaço crítico. Também o artista crítico, o escritor, o poeta – quem há de renegar a 

importância de um Brecht na poesia, Frida Kahlo na pintura, Garcia-Lorca apoiando a 

rebelião na Espanha ou mesmo Chico César cantando para os sem-teto de São Paulo? 

Cabe aqui citar os religiosos – padres, bispos – que também tiveram e têm seu lugar na 

história do enfrentamento ao capital internacional, bastando olhar para as experiências 

das comunidades eclesiais de base no Brasil, para a religiosidade popular em Cuba ou 

para os teólogos da libertação tão influentes nos levantes da América Central nos anos 

1970 e 1980. Nos últimos anos, de intensa robotização da máquina produtiva e 

                                                 
1Trecho inicial e dos mais famosos do “Manifesto Comunista”, de 1848, de Karl Marx e Friedrich Engels 



Acesso Livre n. 8   jul-dez. 2017 

4 
 

consequente eliminação de postos, emerge como figura central para o entendimento do 

capitalismo o desempregado, o lumpesinato, o trabalhador informal. 

 De lá para cá, entre intensos debates jurídicos, políticos, de método, militares, o 

pensamento socialista ganhou corpo ao mesmo tempo que encaminhou dissidências. 

Socialismo em um só país ou internacionalismo militante? Planificação estatal ou 

autonomia para os produtores? Guerrilha ou tomada gradual de espaços institucionais? 

Estes e muitos outros foram e são parte dos debates nos espaços críticos que se formaram 

junto aos anseios dos trabalhadores e estudantes: sindicatos, grupos estudantis etc. 

 Neste ano de 2017, o feito heroico de russas e russos completa exatos 100 anos e 

a revista Acesso Livre traz neste número um chamado a se pensar os reflexos deste evento 

no século XX. Se vivemos tempos tão angustiantes, no que uma nova geração de 

historiadores chama de “onda conservadora”2, como podemos pensar os frutos do 

pensamento emancipatório para a atualidade? Quais foram os anseios da classe 

trabalhadores neste século passado, tão marcado por guerras? Como têm sido, no século 

XXI, as experiências das batalhas contra o capital? 

 O primeiro artigo já traz em sua premissa um debate “quente” que se inicia na 

Primeira Internacional: o dos anarquistas. Tascieli Feltrin, Guilherme Carlos Correa e 

Natália Lampert Batista fazem apontamentos para uma historicização do movimento no 

Brasil, desde antes da proclamação da República até a feroz repressão sofrida no Estado 

Novo, quando muitos documentos, livros e jornais são confiscados pelo Departamento de 

Ordem Política e Social – DEOPS e as atividades anarquistas em geral duramente 

reprimidas. 

 Em um artigo mais diretamente ligado à história russa, Marco André Balloussier 

analisa a Grande Guerra Patriótica, como é chamada na Rússia e nas ex-repúblicas 

soviéticas o esforço de guerra contra a Alemanha Nazista entre 1941 e 1945, esforço este 

fundamental para que os países do Eixo fossem derrotados e com eles seu projeto fascista. 

 Entretanto, nem só de grandes guerras vive a política. Há também as batalhas 

locais, e Beliza Stasinki Lopes, em um dedicado trabalho de história oral, apresenta as 

lutas e memórias de uma categoria tão atuante nas greves recentes no país: a dos 

professores no Rio Grande do Sul no CPERS/Sindicato, no período de 1991 a 2016. 

Décadas difíceis para a educação em geral, com avanços privatizantes, mas que foram 

marcadas também por grandes lutas, apresentadas através de suas experiências, 

                                                 
2 “A Onda Conservadora: ensaios sobre os atuais tempos sombrios no Brasil”, livro organizado por Felipe 

Demier e Rejane Hoeveler 
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aprendizados e resultados nas paralisações. Afinal de contas, é importante não só fazer, 

mas pensar o que se fez. 

 Se na educação o período é difícil, os avanços privatizantes na saúde também se 

fazem notar – e há de se citar aqui as orquestradas tentativas de precarização do Sistema 

Único de Saúde – SUS. Há nesta edição um artigo que dialoga com as mudanças 

contemporâneas no sistema de seguridade social. As autoras Cely Carolyne Pontes 

Morcerf, Brenda Maria Loureiro de Mello, Thaíza Malheiros e Andrea Regina dos Santos 

Murga da Rocha analisam as dificuldades de criação de um Centro Acadêmico de 

Medicina em uma faculdade privada do Rio de Janeiro, buscando uma valorização da 

medicina humanizada, voltada para as minorias e para as coletividades – o que muitas 

vezes não encontra eco no próprio currículo das faculdades. 

 O artigo final é escrito pelos russos Dmitry S. Zhukov, Valery V. Kanishchev e 

Sergey K. Lyamin, onde apresentam uma tipologia dos conflitos sociais no campo entre 

1857 a 1900 e conflitos urbanos em 1917-1918. Através de ideias baseadas na Teoria da 

Criticalidade Auto-Organizada (SOC), argumentam sobre as séries históricas e numéricas 

de microeventos e como a análise destes dados pode ajudar a entender a eclosão de 

levantes e conflitos maiores. 

 Fechando nossa revista e fazendo jus à liberdade que carregamos no nome, a 

Acesso Livre traz ainda um artigo livre: Crisna Maria Muller nos propõe tentar 

compreender a (invisibilizada) figura da criança e do adolescente no Brasil através da 

formação do estamento burocrático brasileiro formado sob influência colonial e das elites 

locais. 

 Nos 100 anos de Revolução Russa, muito há que ser debatido e estudado. 

Convocamos você a iniciar a leitura, e oxalá que como fruto destas não escape a tão 

necessária práxis. Afinal, “a arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica das 

armas, o poder material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também 

se torna força material quando se apodera das massas.”3 Façamos! 
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3Trecho da “Introdução à Crítica ao Direito de Hegel”, de Karl Marx (1844) 


