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Um teórico para as
novas gerações

Publicado pela primeira vez 
no México em 1969 e reeditado 
em alguns países latino-americanos 
sob ditaduras militares, sem nunca 
ter circulado no Brasil, o clássico do 
marxismo brasileiro Subdesenvolvi-
mento e Revolução, de Ruy Mauro 

Marini, inaugura a coleção Pátria Grande – Biblioteca 
do Pensamento Crítico Latino-Americano. A iniciativa 
do Instituto de Estudos Latino-Americanos (Iela) da 

Universidade Federal de Santa Catarina visa resgatar 
autores e obras clássicas das ciências sociais na Améri-
ca Latina que fundaram o pensamento crítico latino-
-americano. As obras escolhidas são inéditas ou foram 
divulgadas apenas marginalmente no Brasil.

Nada poderia definir melhor o pensamento do 
mineiro Ruy Mauro Marini. Subdesenvolvimento e re-
volução (Ed. Insular, 272 p.) tem apresentação de Nildo 
Ouriques, professor do Departamento de Economia e 
Relações Internacionais da UFSC e ex-presidente do 
Iela. Um dos mais importantes intelectuais brasileiros, 
Marini (1932–1998) foi fundador e dirigente da Polí-
tica Operária (Polop) e escreveu Dialética e Dependên-
cia, tendo amargado um exílio de duas décadas após o 
golpe militar de 1964. 

No exílio, foi professor no México e no Chile e 
dirigiu o Movimento de Izquierda Revolucionária 

(MIR). Por isso, nunca foi reconhecido no Brasil e sua 
obra permaneceu censurada mesmo com o fim da di-
tadura. Suas teorias foram combatidas com a ajuda de 
liberais como Fernando Henrique Cardoso, José Serra 
e Celso Furtado, encarregados de minar o terreno de 
radicais de esquerda. Ironicamente, a teoria da depen-
dência, que deu notoriedade a FHC, teve origem na 
adulteração de um conceito fundamental da teoria de 
Marini.

A explicação para o bloqueio à renovação inte-
lectual foi, segundo Ouriques, a hegemonia liberal 
que se impôs durante a “transição democrática” sob a 
vigilância de Washington. “O radicalismo político foi 
derrotado pela ditadura e o controle da rebeldia inte-
lectual impediu que a divulgação desta extraordinária 
tradição teórica da qual Marini era protagonista tives-
se a merecida acolhida entre as novas gerações”, define.

Identidade coletiva
Filosofia e futebol: troca de passes (Su-
lina, 278 p.)

De Luiz Rohden, Marco An-
tonio Azevedo e Celso Cândido de 
Azambuja, essa obra reúne acadê-
micos de diferentes especialidades 
– Sociologia, Comunicação, Filo-
sofia, Educação Física e Psicologia 

–, que convidam o leitor a pensar filosoficamente o 
futebol. Os ensaios evidenciam como a ética, a estética 
e a ontologia, entre outras áreas da Filosofia, podem 
desvelar aspectos fundamentais e conduzir a novas 
interrogações sobre esse esporte – símbolo de uma su-
posta identidade coletiva.

Incursão pela poesia
Vidamundo (Movimento, 96 p.)

Depois dos contos de ficção 
de Conto e Ponto, A curva da estrada 
e A viagem, o doutor em Letras e 
professor de Literatura Cícero Ga-
leno Lopes incursiona pela poesia 
com o lançamento dessa coletânea 
de 67 poemas, alguns em espanhol, 

criados nos últimos cinco anos. A obra tem apresenta-
ção de Rafael Peruzzo Jardim.

Textos
didáticos
Reflexões – Temas do cotidiano educa-
cional (Habilis, 120 p.)

O professor da Universidade Regional Integra-
da do Alto Uruguai (URI), campus Erechim, Idanir 
Ecco, recorre aos mais variados temas relacionados ao 
mundo da Educação e à sua experiência em sala de 
aula para propor aos leitores uma reflexão sobre as prá-
ticas pedagógicas.

Por Gilson Camargo
extraclasse@sinprors.org.br

Muito bem, Senhor Acaso, eu não vim lhe perturbar.
Mas que o senhor podia se ajeitar, 
e fazer em minha vida, 
já a partir de amanhã cedo,
um espetáculo emocional das coincidências....
ah, isso podia! 
Como? É assim:
eu saio de casa perfeitamente bonita sem defeito, 
sem artifícios e sem esforço
(“dia esse que acontece de cem em cem anos”, 
diz o fantasma de Flávio Cavalcanti que às vezes 
visita o meu júri e domina o posto).
Encontro ele sem querer
(ele o amor, bem entendido).
E é naquela quitanda da rua de trás
que eu nunca entrei porque achava o dono amargo, 
e por isso duvidava, dedutiva, do gosto de suas frutas.
Mas é lá, naquela quitanda.
Eu escolhendo bananas.
Chegou e foi direto lá porque não queria chegar assim,
de mãos vazias, sem ao menos uma penca pra me oferecer.
Achei lindo, nós em meio às amarelas dúzias.
Lá fora, à tarde, danando de beleza o natural cenário:
É rosa-âmbar de outono e o sol cai.
Não preciso dizer mais nada.
Sem neblina, um nítido encontro com a luz do real entre nós,
Ele me beija e diz: “Minhas montanhas agora pertinho de mim, amor esquecido, eu nunca 
tinha pensado nisso, meu amor gira por você, minha linda negra flor do mar”.
E me beija de novo.
Pronto. É perna bamba, a fraqueza da carne. 
Eu já não respiro, pronto, lá estou eu, ainda que sereia, a me afogar.

Pois muito bem, Senhor Acaso, 
é de amor o meu mar,
agora é contigo.
O roteiro já está pronto. 
Só falta é gravar.


