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APRESENTAÇÃO
Um novo projeto está disponível a partir de agora para estimular a aquisição de
conhecimentos básicos acerca da ciência social avançada que é o marxismoleninismo.
É um projeto da Comissão Nacional de Formação, visando contribuir para a
educação teórica e ideológica dos comunistas. Nele estão contidos subsídios para
estudo individual e sugestões para reflexão e discussão em grupos de estudo
orientado.
Foram selecionados alguns livros ou capítulos de livros clássicos de K. Marx, F.
Engels e V. Lenin. Para cada texto estão disponíveis uma ficha de leitura e um
artigo comentando a sua atualidade. A ficha tem dois objetivos básicos: de um
lado, destaca ideias, argumentos, fatos, conceitos a serem apreendidos e
aprofundados; de outro, fornece elementos para que, paulatinamente, vá se
formando o hábito de estudo e se aprenda a identificar e registrar idéias centrais
de outras obras que se vier a estudar.
A reafirmação da consciência socialista traz desafios novos, nos dias atuais,
sobretudo no quadro da ofensiva neoliberal. Medidas políticas e pregações
ideológicas contra a soberania nacional, a democracia e os direitos sociais se
apresentam como avançadas, “científicas”, “modernas”. Proliferam por toda parte
os críticos do marxismo, o irracionalismo, a fragmentação do saber.
Mas julgamos nós que vivemos na verdade batalhas históricas contra o capitalismo
em sua fase final e mais deletéria e o socialismo é a única esperança de um novo
regime social capaz de superar suas contradições. Mais que nunca, portanto, é
preciso ser marxista para adquirir clareza, determinação e consequência na luta
contra o capitalismo e abrir caminho ao socialismo. Marxismo que precisa ser
tratado em sua historicidade e, portanto, estudado, desenvolvido, atualizado para
dar conta dos fenômenos contemporâneos.
O presente trabalho é um modesto ponto de referência para essa abordagem. Ele
seria impossível sem a colaboração de seus autores, a quem agradecemos. E ele
não está completo: precisará da crítica, sugestão, comentário e correção de todos
os que o utilizarem. Temos a expectativa de que se configure um instrumento
importante para todos os comunistas e os que desejem se iniciar no estudo da
ciência social mais avançada de nosso tempo, neste alvorecer do ano 2000.
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