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PREFÁCIO*

Esta  coleta5nea  que  ora  vem  a  pu= blico  e  tem  como  tí=tulo  “Lutas
sociais  e  a  ofensiva  do  capital  no  Brasil  contempora5neo:  desafios  e
estrate=gias de organizaçaHo da classe trabalhadora” e=  resultado da parceria
e da articulaçaHo  polí=tica entre  NEPEQ–UFF,  diversos  sujeitos  coletivos  e
movimentos sociais do Rio de Janeiro. Este trabalho conjunto evidencia um
dos seus frutos que e=  exatamente democratizar, para o pu= blico em geral,
diversos  textos  que  trazem  reflexoH es  fundamentais  para  aqueles  que
acreditam  na  necessidade  de  superaçaHo  desta  ordem  sociometabo= lica
instaurada pelo capital.
  Convido a todas e todos para a leitura desta obra que identifica e
articula um conjunto de temas e problema= ticas, e faz isto de maneira inten-
sa e vigorosa. Alia= s, eu defino o tratamento dado aN s tema= ticas aqui aborda-
das como PULSANTE! Os textos saHo cheios de vida e trazem a força da luta
em prol  de uma sociedade livre da exploraçaHo e das diversas formas de
opressaHo. Pulsam reconstruindo as determinaçoH es que evidenciam as pos-
sibilidades da superaçaHo! Reconstroem o movimento do que, no Serviço So-
cial, convencionamos chamar de “questaHo social”: o conjunto de embates e
tensoH es decorrentes das lutas de classes e suas diferentes expressoH es con-
cretas decorrentes da configuraçaHo particular da sociedade brasileira, que e=
marcada pela extrema concentraçaHo da riqueza, da renda e do poder; onde
o racismo, o patriarcalismo e o machismo saHo elementos que estruturam e
determinam quem pagara=  o preço mais alto destas desigualdades social-
mente construí=das. 

Esta  coleta5nea  reu= ne  ana= lises  crí=ticas  sobre  temas  fundamentais
para pensarmos um outro tipo de sociabilidade e o faz naHo com a ingenui-
dade daquele que espera o paraí=so pro= ximo se seguirmos resistindo. Discu-
te de maneira objetiva as contradiçoH es do real como complexo, movente,
contradito= rio; traz a condiçaHo da classe trabalhadora na atual configuraçaHo
das lutas de classes, e tece crí=ticas sobre os va=cuos de nossa atuaçaHo polí=ti-
ca e de formaçaHo. Mas naHo faz isto sem apontar caminhos possí=veis para se-
guir construindo a resiste5ncia, mesmo num cena= rio mais pro= ximo da bar-
ba= rie do que do socialismo. 

Ouso dizer que esta e=  a estrutura lo= gica da construçaHo dos capí=tulos
desta publicaçaHo: a recuperaçaHo ontolo= gica da realidade enquanto lo= cus de

*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.11-16
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vida e sociabilidade, onde os diversos segmentos sociais vivenciam suas ad-
versidades e lutas. Ísto em meio a uma realidade que se estrutura a partir
da  desigualdade  construí=da  por  um  sistema  capitalista  financeirizado  e
transnacionalizado cuja base estrutural e=  a extrema exploraçaHo da classe
trabalhadora e a opressaHo  de alguns segmentos desta classe de maneira
ainda mais perversa, como e=  caso das mulheres e dos negros e negras.

Os capí=tulos deste livro trazem grandes temas para o debate: a edu-
caçaHo popular e do campo; as alternativas e resiste5ncias construí=das pelos
camponeses em prol de um modelo de produçaHo que respeite a vida, a po-
pulaçaHo e o planeta a partir de pra= ticas agroecolo= gicas e de construçaHo de
circuitos diretos da comercializaçaHo do alimento; traz a aliança campo cida-
de: a pra= tica solida= ria entre os diversos segmentos da classe trabalhadora
por meio da doaçaHo de alimentos em tempos de pandemia da Sars Cov 2;
mas traz outras iniciativas como a construçaHo de cursinhos pre=  vestibula-
res para facilitar o ingresso ao ensino superior voltadas aos jovens das pe-
riferias urbanas e outras açoH es que evidenciam o compromisso da universi-
dade com as lutas sociais por meio da extensaHo popular.

E�  interessante destacar que alguns capí=tulos vaHo enfrentar o desafio
de analisar as problema= ticas da açaHo polí=tica e da formaçaHo e, os rebati-
mentos disso na apreensaHo da realidade. SaHo colocados em pauta os direci-
onamentos que dividem a esquerda ou ate=  que reforçam o instituí=do ou he-
gemonicamente dominante. Ísto se expressa diretamente no debate sobre a
organizaçaHo e a formaçaHo polí=tica daqueles que se colocam como “esquer-
da” no Brasil, mas tambe=m na ause5ncia do debate e= tnico racial na formaçaHo
universita= ria, na abordagem dos direitos humanos e do trabalho, e no direi-
to aN  terra num dos paí=ses cuja estrutura fundia= ria permanece extremamen-
te concentrada.

Dois capí=tulos trazem diretamente a questaHo e= tnico–racial. No pri-
meiro, Santos traz a ause5ncia do debate e= tnico-racial na formaçaHo. Na reali-
dade, a autora evidencia a necessidade do tratamento do ge5nero, classe e
raça de maneira indissociada; naHo abordar isto na formaçaHo implica em re-
forçar o racismo institucional e estrutural provocando mortes e sofrimen-
tos de mulheres negras.  Botelho aborda o genocí=dio do negro no Brasil,
destacando a viole5ncia autorizada do Estado contra a populaçaHo negra e o
racismo como arma ideolo= gica de dominaçaHo, trazendo graves conseque5n-
cias para a morte fí=sica e simbo= lica de negros e negras, em especial seus
segmentos mais jovens. 

Esta=  presente ainda a discussaHo da educaçaHo para o disciplinamento
(esta tema= tica perpassa diversos textos), o trabalho alienado onde a classe
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trabalhadora  cada dia  mais  tem seus  direitos  elementares  vilipendiados
(Lustosa), a concentraçaHo fundia= ria e a ause5ncia de reforma agra= ria (Alen-
tejano).  A abordagem dos direitos humanos reclama realidade: mostra a
necessidade de enfrentamento da barba= rie instituí=da, e traz a materialida-
de da luta que naHo se restringe ao aparato legal; ao mesmo tempo evidencia
as dificuldades e impossibilidades de sua concretizaçaHo nesta sociabilidade
(Freire e Sierra).

Mas chamo atençaHo para algo importante que se efetiva nos capí=tu-
los desta coleta5nea de uma maneira geral: os debates sobre a realidade ins-
tituí=da e as profundas marcas das desigualdades saHo feitos permeados pelo
movimento, pela contradiçaHo, e esta apreensaHo diale= tica da realidade se ex-
pressa nos diferentes capí=tulos.

 E�  interessante  mencionar  que os organizadores  trouxeram para
esta obra o relato de diversas experie5ncias, de alternativas construí=das por
açoH es que caminham em sentido contra= rio ao hegemo5 nico, que se compro-
metem com um projeto de formaçaHo crí=tico e liberta= rio como e=  o caso da
luta pela terra, da agroecologia, da pra= tica antirracista, da educaçaHo crí=tica
e liberta= ria. A experie5ncia do Coletivo Terra, descrito por Ta=vora, Henrique
e Lins, reu= ne pequenos produtores, movimentos sociais e pra= ticas agroeco-
lo= gicas em busca de novos circuitos de comercializaçaHo de alimentos,  as
açoH es solida= rias em perí=odo de pandemia. E�  um capí=tulo que aponta a espe-
rança, a possibilidade concreta e factí=vel da aliança campo–cidade e dos di-
versos segmentos da classe trabalhadora; tambe=m nesta direçaHo de apon-
tar o movimento, que ja=  esta=  em processo, estaHo as experie5ncias descritas
de educaçaHo popular e educaçaHo do campo por Stauffer et all e Pimentel et
all.
 Barboza, no  capí=tulo 4, ao tratar da indissociabilidade entre a luta
polí=tica e a luta econo5 mica, busca em Gramsci que “concebe o desenvolvi-
mento das massas como intimamente relacionado e necessariamente in-
ter–relativo e recí=proco” (GRAMSCÍ, 2001, p. 369). Creio que nesta coleta5 -
nea os textos reforçam esta assertiva, pois discutem a realidade concreta, e
esta e=  apreendida saturada de determinaçoH es econo5 micas, sociais polí=ticas,
culturais.

NaHo ha=  nesta publicaçaHo um debate metodolo= gico sobre a realidade
como totalidade complexa e movente, mas e=  assim que esta e=  apresentada:
prenhe de movimento, de contradiçaHo, marcada pelas determinaçoH es que
trazem os elementos universais desta sociabilidade para o universo singu-
lar das diferentes ana= lises construí=das. A isto chamamos de perspectiva de
totalidade: produzir conhecimento a partir da apreensaHo do movimento do
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real, trazendo as mediaçoH es lo= gicas que permitem reconstruçaHo ideal pelo
pensamento do real como sí=ntese de muitas determinaçoH es. Esta e=  uma as-
sertiva que compoH e um elemento essencial da teoria marxiana: “o concreto
e=  concreto porque e=  a sí=ntese de muitas determinaçoH es, isto e= , unidade do
diverso” (MARX, 1982, p. 14). 

Este grande desafio do nosso tempo vem repleto de mediaçoH es, um
movimento amplo e complexo que exige a apreensaHo das leis do capital
numa sociedade monopolizada, financeirizada e das caracterí=sticas da for-
maçaHo so= cio histo= rica brasileira e sua inserçaHo na economia mundial. E�  ne-
cessa= rio  apreender o que viabilizou historicamente a construçaHo do que
Rui Mauro Marini denominou de superexploraçaHo do trabalho e suas mani-
festaçoH es atuais com novas formas de intensificaçaHo e precarizaçaHo (TRAS-
PADÍNÍ; STE� TÍLE, 2011); o racismo como um elemento decisivo na forma-
çaHo da classe trabalhadora brasileira (MOURA, 1998) e seus rebatimentos
concretos na construçaHo da desigualdade atual; assim como trazer aN  tona o
patriarcalismo e  o machismo como estruturas  de  dominaçaHo  (SAFÍOTTÍ,
2004) que compoH em este Estado e a sociedade brasileira, os quais promo-
vem,  cada  vez  mais,  relaçoH es  violentas  com  as  mulheres  e  a  populaçaHo
LGBTQÍ+, em especial, com os segmentos mais empobrecidos.
  Que esta coleta5nea possa fazer viagens teo= rico–polí=ticas e consti-
tuir–se como mais um instrumento desta luta emancipato= ria. A superaçaHo
da concepçaHo ideolo= gica hoje hegemo5 nica requer conhecimento, capacida-
de de desvendamento e superaçaHo; pressupoH e compromisso e=tico-polí=tico
no sentido de assumir concretamente tais causas nas diversas esferas da
vida e do trabalho. Que possamos fazer um bom uso de tudo que esta=  a
PULSAR nesta publicaçaHo.

Franca (SP), 18 de novembro de 2020

Dra. Raquel Santos Sant’Ana
Profa. Adjunta FCHS Franca– UNESP

Coordenadora do Nu= cleo Agra= rio Terra e Raiz (NATRA) 
Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Teoria Social de Marx e Serviço Social.
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APRESENTAÇÃO*

Douglas Ribeiro Barboza
Jacqueline Botelho

Confuso amanhecer, de alma ofertante
e angústias sofreadas,

injustiças e fomes e contrastes
e lutas e achados rutilantes

de riquezas da mente e do trabalho,
meu passo vai seguindo

no ziguezague de equívocos,
de esperanças que malogram mas renascem

de sua cinza morna.
Vai comigo meu projeto

entre sombras, minha luz
de bolso me orienta

ou sou eu mesmo o caminho a procurar–se?

Carlos Drummond de Andrade (Canto Brasileiro)

O livro Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo:
desafios e estratégias de organização da classe trabalhadora apresenta um
conjunto  de debates  pautados  como necessa= rios  na sociedade brasileira
atual, e que deram origem a 14 capí=tulos escritos por intelectuais orga5nicos
dos movimentos sociais e populares, professores (as) e pesquisadores (as)
de Universidades Pu= blicas brasileiras. Os debates levantados pelos autores
tambe=m expressam o conteu= do da formaçaHo polí=tica oferecida pelo Curso
de ExtensaHo "Questão Agrária, Território e Cultura Negra: particularidades
da formação social  brasileira" (Aquilombar–se)”,  vinculado ao  Projeto de
ExtensaHo “Movimentos Sociais, Trabalho e Polí=ticas Pu= blicas: lutas sociais
por um Projeto Emancipato= rio” , que integra o NEPEQ (Nu= cleo de Pesquisa
e ExtensaHo sobre Projetos Societa= rios, EducaçaHo e QuestaHo Agra= ria na For-
maçaHo  Social  Brasileira),  vinculado aN  ESS/UFF–Nitero= i.  O  NEPEQ realiza
pesquisa e extensaHo no campo da educaçaHo, questaHo agra= ria, movimentos
sociais,  Estado,  classes sociais e questaHo racial no Brasil.  Tais atividades
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permitem uma articulaçaHo do Nu= cleo com as lutas sociais, no atendimento
aN s demandas e necessidades manifestadas por movimentos sociais, escolas
pu= blicas, organizaçoH es e seus territo= rios, no cumprimento da funçaHo social
da Universidade junto aN  sociedade. O Nu= cleo realiza cursos de extensaHo e
grupos de estudos que envolvem a comunidade acade5mica. 

Considerando a conjuntura de pandemia da COVÍD – 19, a açaHo de
formaçaHo apesentou duas etapas realizadas por plataformas digitais, e a or-
ganicidade da atividade foi garantida por uma CoordenaçaHo Polí=tico Peda-
go= gica (CPP) que reuniu organizaçoH es importantes da classe trabalhadora
para a construçaHo coletiva da formaçaHo voltada para movimentos sociais do
campo e da cidade. 

A  Universidade  Pu= blica  brasileira  sofre  expressivo  sucateamento
promovido pelos setores dirigentes no Estado, que aprofundam uma polí=ti-
ca de corte de financiamento para a educaçaHo, um desprestí=gio das açoH es de
pesquisa e extensaHo, assim como uma formaçaHo orientada para os interes-
ses do mercado. A iniciativa de formaçaHo presente no Curso Aquilombar–
se/ESS–UFF, tem como intençaHo fortalecer o projeto de Universidade pu= bli-
ca e popular, comprometida com a produçaHo crí=tica do conhecimento, co-
nectada com as demandas e necessidades da classe trabalhadora, com vis-
tas a estimular as açoH es que possam contribuir para processos de transfor-
maçaHo societa= ria, que tomem como refere5ncia os princí=pios socialistas sis-
tematizados pela teoria social marxista.

Aquilombar–se significa resistir, lutar, organizar–se para a constru-
çaHo de um outro modo de vida, alternativo ao capitalismo. Esta açaHo apre-
senta–se como um elemento imprescindí=vel para a construçaHo e fortaleci-
mento das organizaçoH es da classe trabalhadora. 

A atual pandemia da COVÍD–19 (que, ate=  dezembro de 2020, ja=  con-
tabilizava em nosso paí=s o alarmante – e crescente – nu= mero de mais de
190.000 o= bitos) serviu de justificativa para que fossem aprofundadas as es-
trate=gias  capitalistas  de  superaçaHo  da  crise,  que agravou radicalmente  a
trage=dia social ja=  experimentada pelo conjunto das trabalhadoras e traba-
lhadores. O Estado aumenta sua estrate=gia de socorro ao capital em detri-
mento do trabalho, ao mesmo tempo em que utiliza de seu braço armado
para implementar o genocí=dio de negras e negros nas periferias. Reforçam–
se o discurso da segurança pu= blica e os estereo= tipos nas açoH es policiais.

Nas Universidades, Ínstitutos Federais e escolas pu= blicas, o ensino
remoto e=  apresentado como alternativo ao presencial pelo MEC e Secretari-
as de EducaçaHo, sem que haja uma ampla discussaHo com a sociedade e co-
munidades  acade5micas,  impondo  precarizaçaHo  ao  trabalho docente  pelo
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acu= mulo de atividades que incluem ensino, reunioH es de trabalho, pesquisa
e extensaHo, e uma dina5mica de formaçaHo “a toque de caixa”, danosa para
docentes e discentes, com planos de atividades enxutos em funçaHo do curto
tempo para o cumprimento dos semestres letivos e dos limites das ferra-
mentas online, que exigem outra dina5mica de trabalho, com menor intera-
çaHo. E�  flagrante a exclusaHo dos estudantes mais pobres, desprovidos de ser-
viço de internet  adequados e adoecidos mentalmente pelos impactos da
pandemia, e pela forma violenta como o governo federal e seus Ministe=rios
te5m abordado a crise sanita= ria, num absoluto descompromisso com a vida
das pessoas. 

O apelo aN  “nova normalidade” e=  parte fundamental da estrate=gia ul-
traliberal que esta=  contida na versaHo remota de retorno aN s aulas, e que pro-
duz um convencimento na sociedade de que podemos viver sob novas re-
gras, supostamente sem danos e com o esforço de cada indiví=duo para a fle-
xibilizaçaHo do isolamento social e retorno ao trabalho, o que traduz o inte-
resse econo5 mico dos empresa= rios e a necessidade da classe trabalhadora
para a garantia da sobrevive5ncia, mediante a ause5ncia de polí=ticas emer-
genciais que garantam a permane5ncia das trabalhadoras e trabalhadores
em casa.

A necessidade de absorver e responder aN s demandas e expectativas
sociais advindas deste cena= rio taHo complexo – sem perder o compromisso
com a reflexaHo, a crí=tica, o exame, a mudança e a superaçaHo de conhecimen-
tos instituí=dos – traduziu–se na presente coleta5nea aqui apresentada. De
forma a dar conta de tarefa taHo urgente, decidimos estrutura=–la em quatro
partes: 1) EducaçaHo, formaçaHo polí=tica e construçaHo de hegemonia; 2) Me-
diaçoH es das lutas a partir de uma perspectiva classista; 3) QuestaHo Agra= ria,
luta pela terra e formas de organizaçaHo e resiste5ncia; 4) Estado, lutas soci-
ais e a ampliaçaHo do poder coercitivo em tempos de crise.

O capí=tulo que abre a primeira parte desta coleta5nea, de autoria do
professor Roberto Leher, traz a importa5ncia de refletirmos sobre a dimen-
saHo estrate=gica da formaçaHo polí=tica na luta contra a autocracia neofascista.
Afirmando a existe5ncia de um descompasso entre a esquerda e a massa po-
pular expropriada, explorada e naHo inserida no trabalho regulado pela le-
gislaçaHo trabalhista, Leher explicita que o desafio da superaçaHo desta inco-
municabilidade, para os coletivos de formaçaHo e os partidos de esquerda,
naHo se resume aN  questaHo dos me= todos pedago= gicos, mas abrange principal-
mente a necessidade de compreensaHo da forma como estes setores popula-
res – que naHo podem ser categorizados como “assalariados” – ocupam o
terreno das lutas de classes e das lutas por territo= rios, culturas e pertenci-
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mento origina= rio. O autor finaliza afirmando a necessidade de construçaHo
de frentes anticapitalistas e pela democracia com igualdade social, objeti-
vando constituir redes de formaçaHo entre as diversas organizaçoH es e movi-
mentos sociais antissiste5micos.

No segundo capí=tulo, intitulado “EducaçaHo do campo: aspectos his-
to= ricos  e  desafios  contempora5neos”,  as  autoras  Anakeila  de  B.  Stauffer,
Aparecida F. Lobato, Jacqueline Botelho, Michelle P. Cabral e Suelen P. E. da
Silva apresentam alguns obsta= culos enfrentados pelos movimentos sociais
organizados na luta pela consolidaçaHo da EducaçaHo do Campo como uma
polí=tica pu= blica. Em contraposiçaHo aN  preca= ria e atrasada educaçaHo rural –
que e=  fruto do pensamento e da pra= tica da agricultura capitalista e tem
como arcabouço o pensamento latifundista empresarial –, a EducaçaHo do
Campo tem um conteu= do contra–hegemo5 nico, articulado aN s demandas das
comunidades pela agricultura camponesa e anticapitalista, que dialoga com
as lutas sociais no campo e na cidade, buscando a concretizaçaHo da emanci-
paçaHo humana. Neste sentido, o capí=tulo traz a ana= lise de algumas expe-
rie5ncias concretas de educaçaHo da classe trabalhadora do campo para de-
monstrar como esse projeto de educaçaHo e=  brutalmente atacado pelas clas-
ses dominantes, cujo interesse e=  impedir formas de manutençaHo da vida no
espaço rural.

No capí=tulo 3, de Ana Taisa da Silva FalcaHo, Filipe Milagres Boechat
e Maria das Dores Mendes Pimentel, a discussaHo sobre “EducaçaHo popular e
conscientizaçaHo de classe” tambe=m procura embasar–se em experie5ncias
concretas para explicitar as posiçoH es ideolo= gicas no campo da educaçaHo e o
processo de conscie5ncia das açoH es concretas dos trabalhadores. Partindo
da premissa de que a concepçaHo de EducaçaHo Popular e=  uma concepçaHo que
vincula explicitamente a educaçaHo e a polí=tica, na busca de contribuir para
a construçaHo de processos de resiste5ncia e para a emancipaçaHo humana, os
autores relatam suas experie5ncias no  Núcleo de Educação Popular 13 de
maio, no curso pre=–vestibular Vive e no Grupo de ExtensaHo Popular Ígnacio
Martí=n–Baro=  (GEP–ÍMB–UFRJ), com o intuito de explicitar como a EducaçaHo
Popular e=  um produto histo= rico das lutas da classe trabalhadora e o resul-
tado contradito= rio entre os esforços da classe produtora da riqueza social
na direçaHo  de  sua sobrevive5ncia  dentro  da ordem,  mas  tambe=m de  sua
conscientizaçaHo para a luta revoluciona= ria e emancipato= ria.

O quarto capí=tulo, intitulado “Classes subalternas e construçaHo da
hegemonia: a importa5ncia da indistinçaHo entre conteu= do econo5 mico–social
e forma e= tico–polí=tica”, de autoria de Douglas Ribeiro Barboza, busca fazer
uma ana= lise crí=tica das concepçoH es economicistas e mecanicistas dos pro-
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cessos de transiçaHo para uma sociedade anticapitalista,  as quais te5m ex-
pressaHo pra= tica na separaçaHo das lutas polí=ticas e econo5 micas que caracte-
rizam parte dos movimentos sociais na atualidade. Resgatando o arcabouço
conceitual  e  categorial  gramsciano,  mas tambe=m dialogando com outros
cla= ssicos do pensamento marxista – Marx, Engels, Lenin e Thompson – o
autor constro= i a afirmaçaHo da indissociabilidade entre as lutas polí=tica, eco-
no5 mica e ideolo= gica, e da construçaHo do processo de formaçaHo crí=tica como
resultado de um processo social, ressaltando que a hegemonia construí=da
pelas classes subalternas naHo e=  somente uma estrate=gia de luta, mas tam-
be=m um movimento que permite a participaçaHo polí=tica e a transformaçaHo
moral e intelectual dos indiví=duos.

A segunda parte da coleta5nea envolve artigos que debatem sobre as
“MediaçoH es das lutas a partir de uma perspectiva classista”. O capí=tulo 5, in-
titulado “Direitos humanos no contexto das regressoH es ultraneoliberais no
Brasil”, de autoria de Silene de Moraes Freire e Va5nia Morales Sierra, tem a
proposta  de fazer uma ana= lise da constituiçaHo dos Direitos Humanos no
Brasil, sua relaçaHo com os direitos sociais e os limites impostos pelas polí=ti-
cas de vigila5ncia e controle cada vez mais punitivas. A partir de uma abor-
dagem crí=tica, suspensa das “ilusoH es jurí=dicas”, o capí=tulo demonstra como
a reaçaHo neoconservadora conseguiu surpreender e atacar fortemente os
movimentos por direitos humanos que, ao resumirem suas lutas por mu-
danças na superestrutura,  negligenciaram a totalidade e subdimensiona-
ram a importa5ncia dos processos de transformaçaHo gerados na infraestru-
tura. As autoras reforçam a importa5ncia de retomar o debate, a defesa e a
ativa intervençaHo no campo dos direitos humanos a partir do seu potencial
de luta contra o capital,  assinalando seus avanços civilizato= rios extrema-
mente importantes que necessitam de lutas dia= rias para a sua manutençaHo
e novas conquistas.

No sexto capí=tulo, a autora Jacqueline Botelho, sob o tí=tulo “Genocí=-
dio negro no Brasil: racismo e viole5ncia autorizada do Estado contra a po-
pulaçaHo negra”, busca analisar a afirmaçaHo do racismo como um dos ele-
mentos centrais na sustentaçaHo do capitalismo no se=culo XXÍ, tal como suas
particularidades em andamento na sociedade brasileira. Compreendendo a
relaçaHo orga5nica entre racismo e capitalismo, a autora identifica como a vi-
ole5ncia  do Estado se encontra  ancorada pela ideologia racista,  que atua
como arma de dominaçaHo e justificativa para o controle da classe trabalha-
dora majoritariamente negra. O capí=tulo tambe=m debate o racismo como o
elo entre o passado escravista e o presente capitalista no Brasil, capaz de
denunciar a aliança orga5nica entre o moderno e o arcaico da qual as elites
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se serviram para sua perpetuaçaHo no poder, com o controle da organizaçaHo
das relaçoH es sociais de produçaHo. Por fim, traz alguns desafios ao enfrenta-
mento do racismo no contexto da pandemia da COVÍD–19, num cena= rio em
que a estrate=gia neofascista como polí=tica da extrema direita no Brasil alia
o negacionismo aN  viole5ncia aberta do Estado contra os mais pobres, princi-
palmente contra a populaçaHo negra.

O capí=tulo 7 resgata a discussaHo sobre “A urge5ncia do debate de ge5 -
nero, raça e classe na formaçaHo de profissionais de sau= de”. A autora Jussara
Francisca de Assis dos Santos explicita – a partir dos resultados de sua pes-
quisa de doutorado acerca do enfrentamento aN  viole5ncia obste= trica contra
mulheres negras – que o debate e= tnico-racial naHo fez parte da formaçaHo das
assistentes sociais entrevistadas, assim como das/os demais profissionais
de sau= de e gestoras, quer no ní=vel da graduaçaHo ou da po= s–graduaçaHo. Ten-
do como premissa  a relaçaHo ge5nero,  raça e classe,  a autora  demonstra o
quanto o investimento no debate e= tnico–racial faz sentido em todas as di-
mensoH es da vida e das polí=ticas sociais, sobretudo, na a= rea da sau= de repro-
dutiva para que seja possí=vel  alcançar formas dignas de atendimento ao
pre=–natal, parto e po= s–parto de mulheres populares, especialmente, negras
e indí=genas. 

De autoria de Marianna Rodrigues Vito= rio, o capí=tulo 8 se apresenta
sob o tí=tulo “De Maria (do Carmo) aN  Maria (da Penha): ensaio para uma
crí=tica anticapitalista aos direitos sexuais e de ge5nero”. O estudo busca ava-
liar a pote5ncia estrate=gica da luta por mais direitos sexuais e de ge5nero,
com intuito de contribuir para açaHo dos movimentos sociais vinculados aN
tema= tica, especialmente feministas e LGBTQÍ+. Percebendo que o avanço
do capital e o contrafluxo neoconservador que vive o Brasil tem potenciali-
zado o descompasso entre a conquista de direitos e as lutas coletivas, a au-
tora defende que os limites da luta por mais direitos de forma alguma deve
ser entendido como uma orientaçaHo para deixar de lado essa via de açaHo,
mas sim um convite para que outras estrate=gias sejam exploradas, combi-
nando a luta por mais direitos com a o= tica do cuidado, da pedagogia crí=tica,
da economia polí=tica, desde que ancoradas em um ethos comum de coletivi-
dade e transformaçaHo das violentas relaçoH es sociais perpetuadas pela soci-
edade capitalista.

Em seguida, no capí=tulo 9, temos a discussaHo sobre “A relaçaHo entre
o Estado e os povos indí=genas no Brasil”, de autoria de Miguel Anacleto da
Silva Ju= nior e Yuri Vasconcelos da Silva. O capí=tulo suscita um debate sobre
a chamada questaHo indí=gena, apontando a necessidade dos militantes po-
lí=ticos manterem como pauta a solidariedade com os povos indí=genas nas
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suas lutas cotidianas, a começar pela garantia do acesso e controle de suas
terras ancestrais e o seu direito aN  autodeterminaçaHo. Analisando as conse-
que5ncias das polí=ticas neoliberais para os povos indí=genas e a intensifica-
çaHo do conservadorismo no Brasil atual em relaçaHo aN  polí=tica indigenista
oficial, os autores reforçam a existe5ncia de mobilizaçaHo, luta e resiste5ncia
dos movimentos indí=genas, indigenistas e de todas as forças progressistas
contra todo esse cena= rio, indicando ser imprescindí=vel tanto direcionar as
mesmas no sentido de frear os ataques contra os direitos indí=genas, quanto
avançar na construçaHo de uma polí=tica indigenista que tenha como princí=-
pio os indí=genas como protagonistas nas tomadas de decisoH es.

Na Terceira Parte dessa coleta5nea – “QuestaHo Agra= ria, luta pela ter-
ra e formas de organizaçaHo e resiste5ncia” –, o de=cimo capí=tulo e=  de autoria
de Paulo Alentejano e reflete sobre “A questaHo agra= ria no Brasil”, recons-
truindo a sua histo= ria a partir de quatro aspectos: a legislaçaHo; a açaHo go-
vernamental; o debate polí=tico; e a luta pela terra. Demonstrando que os
principais traços histo= ricos da questaHo agra= ria brasileira saHo o monopo= lio
da terra  pelos  latifundia= rios,  a  expropriaçaHo  e  exploraçaHo  dos povos  do
campo e destruiçaHo da natureza,  o capí=tulo resgata a discussaHo sobre as
suas origens, a nacionalizaçaHo da luta pela terra e o debate sobre a reforma
agra= ria, a modernizaçaHo conservadora da agricultura brasileira e a retoma-
da das lutas e dos debates sobre a reforma agra= ria nos anos 1980 e 1990.
Finaliza explicitando a reconfiguraçaHo da luta pela terra num cena= rio de
construçaHo da hegemonia do agronego= cio, com alteraçoH es na dina5mica da
luta pela terra e incorporaçaHo de novos elementos ao debate da reforma
agra= ria, como os temas da soberania alimentar e da agroecologia. 

Maria Das Graças Oso= rio P. Lustosa e=  autora do de=cimo primeiro ca-
pí=tulo, intitulado “Estado, capitalismo e questaHo agra= ria: uma introduçaHo aN
ana= lise dos direitos aN  terra de trabalho, relaçoH es sociais e de produçaHo no
Brasil contempora5neo”. PropoH e, na ana= lise, discutir os impactos das refor-
mas estruturais e as estrate=gias no tratamento das relaçoH es de propriedade
da terra no Brasil no contexto do capitalismo multinacionalizado, num ce-
na= rio em que o forte desprestí=gio da polí=tica pu= blica de reforma agra= ria co-
loca em questaHo o acesso aN s formas de produçaHo e de reproduçaHo de parce-
las expressivas de Trabalhadores Sem Terra, PopulaçoH es Nativas do Paí=s,
Povos Índí=genas, quilombolas dentre outros. A autora argumenta que a for-
te expansaHo de interesses capitalistas, internacional e nacional, pela propri-
edade privada da terra no Brasil nas u= ltimas de=cadas, te5m constituí=do apa-
ratos de comando e controle, cujas controve=rsias de um capitalismo sub-
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serviente mascaram as graves desigualdades sociais nas relaçoH es entre as
classes, ale=m da obliteraçaHo de acesso aos direitos a trabalhadores pobres.

O capí=tulo 12, “Economia popular e estrate=gias de reciprocidade em
agroecologia camponesa: produçaHo e distribuiçaHo de alimentos entre o Co-
letivo Terra e o Movimento dos Pequenos agricultores no Rio de Janeiro”, e=
de autoria de Bruna Ta=vora; Cosme Henrique G. Miranda e De=bora Lins Ba-
tista. O ensaio objetiva, a partir de relatos de experie5ncias, sintetizar as for-
mas organizativas desenvolvidas atrave=s de relaçoH es de reciprocidades e
solidariedade, pro= prias das economias populares organizadas pelas classes
trabalhadoras, as quais se originaram nas lutas organizadas dos grupos so-
ciais que enfrentam as problema= ticas da carestia, consolidando formas eco-
no5 micas para garantir sua sobrevive5ncia e reproduçaHo social e se diferenci-
ando da pra= tica predato= ria e explorato= ria gerida pelo sistema agroalimen-
tar hegemo5 nico. Tendo como base produtiva/paradigma= tica a agroecologia
camponesa, percebeu–se que as organizaçoH es aumentaram sua capacidade
de produçaHo, abastecimento e escoamento de alimentos agroecolo= gicos. 

A quarta parte dessa coleta5nea trata do “Estado, lutas sociais e a
ampliaçaHo do poder coercitivo em tempos de crise”. O capí=tulo 13 que abre
este u= ltimo momento, de autoria da Caio C. Andrade e Douglas Ribeiro Bar-
boza, tem o tí=tulo “As particularidades do Estado na formaçaHo social brasi-
leira: a reiteraçaHo da via repressiva de contençaHo das reivindicaçoH es popu-
lares”. Analisa que os traços elitistas e antipopulares da transformaçaHo po-
lí=tica e da modernizaçaHo econo5 mica, e a necessidade de restriçaHo da partici-
paçaHo do poder polí=tico aN s forças populares, saHo elementos que sempre es-
tiveram presentes na constituiçaHo da nossa formaçaHo histo= rica, como parte
das diferentes formas de expressaHo dos processos que nos conduziram aN s
especificidades da nossa “via naHo cla= ssica” de revoluçaHo burguesa.  Neste
quadro de ana= lise, os autores demonstram que o cara= ter do Estado e sua
relaçaHo com as classes e as lutas sociais na particularidade da formaçaHo so-
cial brasileira foi marcado pela constante utilizaçaHo das formas autocra= ti-
cas de resoluçaHo dos antagonismos de classe, e que estas formas ganham
novas mediaçoH es no atual cena= rio polí=tico brasileiro do se=culo XXÍ, a partir
da ascensaHo de um governo que demonstra fortes traços neofascistas.

A coleta5nea se encerra, com seu de=cimo quarto capí=tulo produzido
por Ana Carolina Sampaio Ferreira e Laura BrandaHo Martins, sob o tí=tulo
“Pandemia da Covid–19 em tempos de fascistizaçaHo do Estado no Brasil”.
Objetiva fazer uma reflexaHo sobre como as particularidades do Governo Jair
Bolsonaro, que combina fascistizaçaHo do Estado Brasileiro e avanço ultrali-
beral, criam graves obsta= culos para o enfrentamento da pandemia que as-
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sola o paí=s. As autoras argumentam que, em meio ao caos gerado pela crise
polí=tica e econo5 mica que se potencializa em um contexto pande5mico, o pro-
cesso de desmonte dos direitos sociais segue uma lo= gica voraz.

Agradecemos a todas e todos que, com suas pesquisas, contribuí=-
ram para a realizaçaHo desta coleta5nea: professores (as), pesquisadores(as),
educadores(as) populares, intelectuais orga5nicos dos movimentos sociais e
populares, bolsistas de iniciaçaHo cientí=fica; todos(as) que, num cena= rio taHo
difí=cil que o paí=s vem enfrentando, naHo mediram esforços para contribuir
com a construçaHo e socializaçaHo do conhecimento objetivando desvendar
as possibilidades de superaçaHo da atual crise. Agradecemos tambe=m aN  Pro-
fa. Dra. Raquel Santos Sant’Ana pela importante contribuiçaHo que nos re-
servou ao aceitar fazer o prefa= cio aqui publicado.

Ímportante  ressaltar  nosso  agradecimento  ao  Programa  de
Fomento aN  Pesquisa (FOPESQ) 2020, da Universidade Federal Fluminense
(UFF),  que nos destinou recursos para que fosse possí=vel a editoraçaHo e
publicaçaHo  da  presente  coleta5nea,  que  tambe=m  sera=  disponibilizada  no
formato E–book.

O Brasil segue com grave desigualdade social e econo5 mica, com cin-
co famí=lias concentrando a mesma riqueza que metade da populaçaHo mais
pobre do paí=s, e com um ataque progressivo aos direitos sociais sem prece-
dentes. Com o negacionismo e obscurantismo abertos no governo Bolsona-
ro, traduzidos no ataque aN  cie5ncia e tecnologia, no desprestí=gio aN s universi-
dades e aN s a= reas das cie5ncias sociais e humanas, a presente coleta5nea se re-
vela como um ato de resiste5ncia; como a prova de que a Universidade Pu= -
blica permanece cumprindo a sua funçaHo social: movimentar–se e desen-
volver–se para responder as contradiçoH es, as demandas e expectativas que
a sociedade lhe apresenta (ainda que naHo se submetendo passivamente a
estas),  reportando–se  todo  tempo  aN  cultura,  aN  polí=tica  e  aN  economia,  e
acompanhando todas as transformaçoH es sociais do seu tempo, de forma a
ser publicamente reconhecida e legitimada devido a sua centralidade na
dedicaçaHo aN  formaçaHo, aN  construçaHo do conhecimento e aN  reflexaHo crí=tica.

Esta coleta5nea chega ao pu= blico com o intuito de mostrar que, atra-
ve=s da efetiva integraçaHo entre ensino, pesquisa e extensaHo, a Universidade
Pu= blica e=  capaz de assimilar o saber produzido no seu “exterior”, articulan-
do–se com os movimentos sociais e populares de forma a construir conjun-
tamente os elementos reflexivos e crí=ticos que superem a mera reproduçaHo
das desigualdades sociais, da exploraçaHo de classe e das opressoH es e= tnico–
raciais, de ge5nero e diversidade sexual. Mais do que um movimento em de-
fesa da universidade verdadeiramente pu= blica, este trabalho e=  fruto de um
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movimento em busca da construçaHo de uma universidade popular e social-
mente referenciada. Em meio ao luto e aN  indignaçaHo pelas centenas de mi-
lhares de vidas perdidas durante a crise agravada pela Pandemia da CO-
VÍD-19, e em respeito aos inu= meros trabalhadoras e trabalhadores que ain-
da permanecem lutando para garantir a sua existe5ncia, socializamos aqui
um material que expressa de forma sinte= tica parte da nossa contribuiçaHo
para que a universidade pu= blica construa elementos de ana= lise e açaHo ne-
cessa= rios para a superaçaHo dos limites impostos por esse cena= rio taHo de-
vastador.
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PARTE I
EDUCAÇA
 O, FORMAÇA
 O POLÍ�TÍCA E CONSTRUÇA
 O DE 

HEGEMONÍA

Faixa no interior da Escola do Campo de Ensino Me=dio “JoaHo dos Santos de
Oliveira” (JoaHo Sem Terra), localizada no assentamento 25 de Maio (Mada-

lena – Ceara= ), em set. 2012.
Fotografia de Jacqueline Botelho
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 1
FORMAÇA
 O POLÍ�TÍCA COMO LUTA CONTRA A AUTOCRACÍA

NEOFASCÍSTA*

Roberto Leher

O problema da formaçaHo polí=tica de militantes de movimentos soci-
ais – aqui incluí=dos movimentos sociais antissiste5micos, identita= rios, mu-
lheres,  antirracistas,  estudantis,  sindicatos,  partidos  e  iniciativas  afins  –
voltou aN  cena de modo forte e incontorna= vel. A difusaHo de cursos pre=–vesti-
bular populares, a retomada de projetos de formaçaHo com diversos movi-
mentos sociais, aN  semelhança de iniciativas anteriores como os Cursos Rea-
lidade Brasileira, organizados com o MST, os cursos do Outro Brasil (Labo-
rato= rio  de  Polí=ticas  Pu= blicas  da UERJ/ FundaçaHo  Rosa Luxemburgo com
MST e outros, 2003–2010) (VARGAS, 2018), do coletivo 13 de Maio, o curso
Trabalho, EducaçaHo e Movimentos Sociais – TEMS (EPSJV/Fiocruz/ MST,
2011–2013) (STAUFFER et.  al,  2018);  a  recente proliferaçaHo virtuosa de
cursos virtuais sobre diversos temas (a exemplo do Aquilombar–se, ESS/
UFF/ MST/MPA) e a pro= pria realizaçaHo de milhares de lives no perí=odo da
pandemia, saHo importantes indicaçoH es de que o problema da formaçaHo esta=
sendo redimensionado. Ademais, e=  difí=cil participar de alguma reuniaHo po-
lí=tica sem que o tema volte aN  baila. 

Entre  as  maiores  dificuldades  unanimemente  reconhecidas  pelos
coletivos de formaçaHo e pelos partidos de esquerda e=  a incomunicabilidade
com a massa popular expropriada, explorada e sem ocupaçoH es regularmen-
te institucionalizadas por legislaçoH es trabalhistas. Quando estava evidente
a enorme probabilidade da vito= ria de Bolsonaro (2018) esse tema forçosa-
mente retornou ao debate polí=tico. Sem entrar no me=rito da fala de Mano
Brown, no ato em prol da candidatura de Fernando Haddad aN  preside5ncia –
o que naHo e=  o objetivo do presente texto –, e=  inega=vel que a crí=tica do rapper
vocalizou um problema real: “Falar bem do PT e=  fa= cil, tem que falar para
uma multidaHo que precisa ser conquistada, senaHo vamos cair no abismo”
(FARÍAS, 2020). 

Em significativa entrevista a Marcello Musto, o ex–vice presidente
do Estado Plurinacional da Bolí=via, A� lvaro Garcia Linera, indagado sobre a
incapacidade das organizaçoH es comunistas da Ame=rica Latina de dirigir seu

*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.29-48
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discurso para o conjunto das classes populares, e no caso da Bolí=via, de “re-
conhecer a especificidade da questaHo indí=gena e coloca=–la no centro da sua
atividade polí=tica”, Linera (2019) destacou: 

Na Bolí=via, a alimentaçaHo era produzida por agricultores indí=genas, as
casas e edifí=cios  eram construí=dos  por trabalhadores indí=genas,  as
ruas eram limpas pela populaçaHo indí=gena e a elite e as classes me= -
dias confiavam–lhes os cuidados das suas crianças. No entanto, a es-
querda tradicional era cega em relaçaHo a isto e preocupava–se apenas
com os trabalhadores da grande indu= stria, naHo prestando atençaHo aN
sua identidade e=tnica. [...] A partir do final dos anos 1970, a populaçaHo
Aymara organizou grandes mobilizaçoH es contra a ditadura, bem como
os governos democra= ticos que surgiram depois dela. Fe5–lo orgulhosa-
mente com a sua lí=ngua e simbologia pro= pria, funcionando atrave=s de
comunidades federadas de campesinos e acelerando o nascimento de
uma naçaHo sob liderança indí=gena. Foi um momento de descoberta
social (LÍNERA, 2019, n/p).

Embora sob outros prismas, a reflexaHo de Linera (2019) aponta o
mesmo problema e permite agregar novos elementos sobre o descompasso
entre a esquerda e os setores populares naHo inseridos no trabalho regulado
pela legislaçaHo trabalhista. A incomunicabilidade da esquerda com estes se-
tores naHo resulta apenas de falta de dida= tica e do uso de palavras mais ou
menos carregadas de conceitos tecnocientí=ficos, mas, antes, do reconheci-
mento do “lugar no mundo” desses sujeitos. Segue Linera, na mesma entre-
vista: 

O problema para a esquerda tradicional e=  que confundiu o conceito
de “condiçaHo proleta= ria” com uma forma histo= rica especí=fica de traba-
lho assalariado. A primeira alastrou a todo o lado e tornou–se uma
condiçaHo material generalizada. NaHo e=  verdade que o mundo do tra-
balho esteja a desaparecer — nunca houve tantos trabalhadores no
mundo, em todos os paí=ses. Mas este crescimento gigantesco da força
de trabalho mundial aconteceu numa altura em que as estruturas po-
lí=ticas  e  sindicais  existentes  entraram em rotura.  Mais  do  que  em
qualquer outra altura desde o iní=cio do se=culo XÍX, a condiçaHo da clas-
se trabalhadora e=  novamente uma condiçaHo do, e para, o capital. Mas
agora numa forma em que o mundo dos trabalhadores se tornou mais
complexo, hibridizado, no= mada e desterritorializado. Paradoxalmen-
te, numa e=poca em que todos os aspetos da vida humana foram mer-
cantilizados, tudo parece acontecer como se ja=  naHo houvesse nenhum
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trabalhador. [...] O tema da mudança ainda e=  o “trabalho vivo”: traba-
lhadores que vendem a sua força de trabalho de muitas maneiras.
Mas as formas organizativas, os discursos e identidades saHo muito di-
ferentes das que conhecemos no se=culo XÍX (LÍNERA, 2019, n/p).

Desse modo, o problema da comunicaçaHo, ja=  apontado anteriormen-
te por Paulo Freire (1983), ultrapassa o inadequado uso da expressaHo “ex-
tensaHo”, uma palavra que, em seu sentido dicionarizado, pressupoH e a inte-
raçaHo de maHo u= nica entre “os que tudo sabem para os que nada sabem”. A
questaHo de fundo, nesse prisma, e=  mais complexa. Envolve o modo como os
espoliados, os expropriados e os explorados que naHo podem ser categoriza-
dos como “assalariados” ocupam o terreno das lutas de classes e das lutas
por territo= rios, culturas e pertencimento origina= rio. 

Aqui fica evidente as conexoH es entre a perspectiva teo= rica e episte-
molo= gica de ana= lise da particularidade do capitalismo na formaçaHo econo5 -
mico–social brasileira e latino–americana, a correlaçaHo de forças na socie-
dade, as caracterí=sticas do bloco histo= rico e as estrate=gias polí=ticas dos naHo
possuidores  de bens contra  o capital.  Sem superar a epistemologia  e os
conceitos euroce5ntricos, conforme propugna Aní=bal Quijano (2005), o en-
tendimento do real fica deformado,  especialmente em virtude da incom-
preensaHo do desenvolvimento desigual e da correspondente diversidade de
formas de exploraçaHo e, naHo menos importante, da desconsideraçaHo dos ne-
xos entre classes sociais e racismo, estruturas de conhecimento que com-
prometem o plano das estrate=gias. 

Essas dificuldades de comunicaçaHo, por conseguinte, naHo se redu-
zem a me=todos pedago= gicos, por mais importantes que estes sejam. Exis-
tem outras facetas a serem consideradas. Majoritariamente, a esquerda naHo
foi capaz de pensar, reconhecer e criar espaços comuns de luta com os seto-
res que vivem em condiçoH es pauperizadas. Os sindicatos e os partidos com
ví=nculos com a esquerda naHo estaHo presentes em seus lugares de vida e de
trabalho. Em qualquer favela do Rio de Janeiro,  uma simples caminhada
por suas ruas evidencia que existem organizaçoH es nesses territo= rios, como
a mirí=ade de templos e igrejas de distintas denominaçoH es. Existem outros
poderes, a exemplo de grupos milicianos e de organizaçoH es do narcotra= fico.
Existem, tambe=m, nos interstí=cios, organizaçoH es populares de distintas en-
vergaduras, pore=m, em geral, sem encadeamentos sistema= ticos e orga5nicos
com a esquerda. Como o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL)
atesta, quando conexoH es sistema= ticas saHo construí=das grupos paramilitares
e milicianos a serviço da extrema direita agem no sentido de tentar impedir

31



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

a organizaçaHo popular pela esquerda. Como o conjunto da esquerda naHo
esta=  presente com grande escala nesses territo= rios (e=  necessa= rio repetir a
tí=tulo de e5nfase: conjunto, grande escala), as iniciativas em curso tornam–
se ainda mais vulnera=veis do que ja=  seriam em virtude dos agrupamentos
polí=ticos da direita “tradicional” que ha=  anos atuam em muitos desses terri-
to= rios. A situaçaHo tornou–se mais grave com a ascensaHo polí=tica da extrema
direita, posto que esta veio acompanhada do poder letal das milí=cias. Esse
ciclo vicioso precisa ser quebrado pela açaHo deliberada das organizaçoH es
populares.

As experie5ncias  em curso,  ainda que moleculares e  sob ameaças
permanentes, confirmam a correçaHo da construçaHo de espaços de formaçaHo
comuns, horizontalizados, compartilhados, lugares de dia= logos verdadeiros
entre sensibilidades heteroge5neas (DARDOT; LAVAL, 2015). E�  necessa= rio
conhecer as iniciativas no paí=s e, tambe=m, no exterior de tecer espaços co-
muns (tambe=m de unidade de açaHo em lutas sociais diversas) em que exis-
tam metodologias capazes de assegurar protagonismo e autonomia desses
sujeitos na construçaHo de outra hegemonia que contenha, como e=  pro= prio
da hegemonia em Gramsci (GRAMSCÍ, 2007; COSPÍTO, 2017), formulaçoH es,
expectativas e demandas diversas que naHo comprometam o que e=  essencial:
no caso, o enfrentamento ao capitalismo. 

A esquerda socialista naHo protagonizou processos polí=ticos e peda-
go= gicos com os subalternos  capazes de serem materializados como uma
vontade nacional  popular.  E�  necessa= rio  reconhecer,  entretanto,  que seg-
mentos da direita lograram organizaçaHo e metodologias para acessar esses
sujeitos, sobretudo a partir do campo religioso, mas tambe=m pela manipu-
laçaHo de perfis (EMPOLÍ, 2019) nas redes virtuais, reacendendo traços pre-
sentes na formaçaHo econo5 mico-social – machismo, patriarcalismo, LGBTQÍ-
fobia, racismo, rudeza, hostilidade ao divergente. Tais disposiçoH es ideolo= gi-
cas, ressignificadas pela “guerra cultural”, passam a saturar o senso comum
como virtudes. 

Todos os que defendem que somente existe democracia com igual-
dade social se perguntam sobre o que se passou com imensas massas popu-
lares que foram capturadas naHo apenas pela direita, mas pela extrema di-
reita,  como se  tivesse  ocorrido uma inversaHo  na  proposiçaHo  freiriana:  a
transitividade crí=tica caminhou rumo aN  conscie5ncia intransitiva, generali-
zando um senso comum muito distinto ou, pelo menos, muito diferente do
senso comum que, ha=  duas de=cadas, apoiou as lutas contra a ALCA; nutria
simpatia pela luta do MST; naHo concebia com bons olhos as privatizaçoH es e,
a despeito de avaliaçoH es que poderiam ser aqui apresentadas, elegeu e ree-
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legeu Lula da Silva e garantiu ja=  com crises,  os dois mandatos de Dilma
Rousseff, tambe=m do PT . 

O propo= sito do presente texto, como o leitor ja=  observou, naHo e=  exa-
minar as organizaçoH es subjacentes que pavimentaram as vias das favelas,
das comunidades,  das classes me=dias para o heteroge5neo “caldeiraHo”  de
ideologias direitistas. O pensamento crí=tico no Brasil ja=  produziu trabalhos
relevantes sobre a internacional da direita evange= lica, os centros de pensa-
mento direitistas, as fraçoH es pentecostais e neopentecostais, os segmentos
direitistas das forças armadas, grupos milicianos, forças policiais diversas,
parcelas do agronego= cio e de setores atacadistas vinculados aN  extrema di-
reita. O intuito do texto e= , antes, pensar grandes quadros de refere5ncia so-
bre o debate a propo= sito da formaçaHo polí=tica como dimensaHo estrate=gica
da luta contra a autocracia neofascista (FERREÍRA, 2018; FONTES, 2020;
MATTOS, 2020; MELO, 2016; HOEVELER, 2016; ROCHA, 2015; VÍLLAZO� N,
2015). 

A adaptação da esquerda e o evolucionismo debilitam
a formação

Retomado o foco no quadro de refere5ncia e=  necessa= rio ressaltar que
os temas da formaçaHo polí=tica e da educaçaHo como estrate=gia polí=tica (LE-
HER, 2007a) estaHo no prosce5nio da agenda polí=tica brasileira em 2020, en-
gendrando desafios que, se naHo forem enfrentados, comprometeraHo, peri-
gosamente, o futuro da esquerda, a perspectiva de uma naçaHo em que cai-
bam todos os rostos humanos e a democracia.

Em decorre5ncia da leitura do marxismo evolucionista sobre as clas-
ses e fraçoH es de classes no capitalismo dependente, por meio da expectati-
va de que o capitalismo proletarizara=  todas e todos na forma do assalaria-
mento “cla= ssico”, a esquerda deixou de ver, reparar e sentir a vida cotidiana
da maioria do povo brasileiro, pensados, direta ou indiretamente, como vi-
ventes em circuitos atrasados e ainda naHo suficientemente capitalistas. Esta
chave interpretativa tem como corola= rio que esses sujeitos naHo saHo prota-
gonistas  relevantes das lutas polí=ticas  e,  mais amplamente,  das lutas de
classes, servindo, quando muito, de apoio aos trabalhadores sindicalizados
e com trabalho regulado que seriam a “vanguarda” da classe trabalhadora.
Neste diapasaHo, o problema da formaçaHo polí=tica esta=  reduzido a sua condi-
çaHo de lubrificante de cadeias de comando: a vanguarda concebe e dirige;
os grupos de apoio executam e naHo dirigem. 
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Na pra= tica polí=tica, conceber esses “naHo possuidores de bens” como
fora do teatro de operaçoH es da luta de classes e=  uma forma de desconside-
ra= –los como sujeitos com iniciativa, anseios sociais, esperanças, desejos de
melhoria de suas vidas, de seus familiares e contextos. 

Decorrem dessas formas de interpretaçaHo do capitalismo no Brasil
e das classes sociais que o constituem pra= ticas polí=ticas que, exitosa em
processos eleitorais (como nos casos de Lula da Silva e Dilma Rousseff),
materializa a concepçaHo de que os despossuí=dos de bens sem trabalho re-
gulado saHo de fato, grupos de apoio. Desse modo, o eixo das açoH es destes
governos passa a ser a cooptaçaHo pela promessa de consumo e pela amplia-
çaHo de medidas de alí=vio aN  pobreza. Deixam de ser reconhecidos como su-
jeitos transformadores da histo= ria e passam a ser concebidos como a base
social em que se busca votos a partir do pressuposto reconhecimento aos
benefí=cios concedidos. Por mais de uma de=cada esses setores deixaram de
ser pensados pelo partido majorita= rio e pela principal central sindical como
sujeitos polí=ticos. O pro= prio governo se aliou a correntes pentecostais e ne-
opentecostais que, na pra= tica, ficaram com o monopo= lio da formaçaHo espiri-
tual (e,  por conseguinte, polí=tica) desses trabalhadores brutalizados pelo
turbo capitalismo do se=culo XXÍ. 

Como Linera (2019) sugeriu, essa forma de leitura e=  essencialmente
desprovida de ana= lise histo= rica rigorosa. Os trabalhos cla= ssicos de Flores-
tan Fernandes, especialmente Sociedade de classes e subdesenvolvimento
(1968) e A revoluçaHo burguesa no Brasil (1975/2008), ja=  haviam proposto
outras bases teo= ricas para interpretar as lutas de classes em nosso paí=s ba-
lizadas na crí=tica ao marxismo evolucionista e vulgar; no entanto, talvez em
virtude da tentativa de apagamento da obra de Fernandes no perí=odo da di-
tadura e, tambe=m, no po= s–ditadura, estas obras foram pouco discutidas en-
tre 1975 e 2000 e, mesmo quando governos progressistas assumiram o go-
verno federal, o tema de fundo da obra de Florestan, o capitalismo depen-
dente, foi totalmente ignorado nas avaliaçoH es estrate=gicas do PT. Tambe=m
as ana= lises de Francisco de Oliveira, em sua Crí=tica aN  RazaHo Dualista (2003),
foram pouco escutadas e, justo  pela  desconsideraçaHo  das  crí=ticas  ao  neo-
liberalismo  e  aN s  formas  de  dominaçaHo  burguesa,  Oliveira  se  afastou  do
partido. 

O problema tornou–se ainda mais grave quando essa imensa massa
de trabalhadores “naHo formais”, no contexto dos governos progressistas, foi
concebida como ja=  desvinculada definitivamente do mundo do trabalho, de-
vendo ser assistida pelos programas de renda mí=nima bancomundialistas.
Neste prisma, a “pedagogia do PT” junto aos “setores naHo formais” ficou
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quase que limitada ao voto e aN s promessas de consumo, pore=m sem inci-
de5ncia no senso comum, o que, a partir de 2013, se mostrou um erro estra-
te=gico de enorme gravidade. 

A forma de leitura do capitalismo no Brasil repercute na pedagogia
polí=tica dos partidos e, por isso, os programas de formaçaHo polí=tica listados
no iní=cio do presente texto corretamente te5m enfocado problemas relacio-
nados com a formaçaHo econo5 mico–social brasileira, a atuaçaHo dos Apare-
lhos Privados de Hegemonia Empresariais (APHe), as formas de resiste5ncia
e as lutas em curso. 

Ao abandonar a problematizaçaHo dos determinantes do capitalismo
dependente,  em  prol  do  foco  na  “aceleraçaHo  do  crescimento”  (LEHER,
2007b), os governos do PT desmotivaram seus militantes a priorizar o ter-
reno da autoformaçaHo polí=tica: afinal, por que formar quadros e militantes
crí=ticos ao capitalismo se o eixo do programa de governo era o Programa
de AceleraçaHo do Crescimento impulsionado pela grama= tica do Programa
Íniciativa para a ÍntegraçaHo da Ínfraestrutura Regional Sul–Americana/ÍÍR-
SA?1. E�  necessa= rio lembrar que, entre os quadros que deixaram de ser for-
mados  estavam  tambe=m  os  sindicalistas  da  CUT em franco processo de
transformismo (BOOTHMAN, 2017). Entre as grandes organizaçoH es, apenas
o MST perseverou nos programas de formaçaHo que, e=  alentador reconhecer,
foram adensados  teoricamente.  No caso do setor de educaçaHo,  a agenda
educacional definida no ÍÍ Encontro Nacional de EducaçaHo para a Reforma
Agra= ria (2015) e=  claramente crí=tica a diversos aspectos da polí=tica do PT e,
explicitamente, reafirma princí=pios e valores socialistas (LEHER, 2019).

Em pouco mais de uma de=cada e meia a grande maioria da milita5n-
cia de esquerda “se desconectou” da auto–organizaçaHo da classe trabalha-
dora  e,  resultante  desse  afastamento,  perdeu a capacidade de “prosear”
com o povo, especialmente com a juventude que vive em condiçoH es de pre-
cariedade,  os  trabalhadores  uberizados,  os  autoempreendedores  e,  mais
genericamente, com os moradores das favelas e das periferias. 

Desse modo, iniciativas da extrema direita que ja=  estavam em curso
ganharam  nova  escala.  Ínexiste  vazio  na  luta  de  classes.  Apo= s  2013,  os

1 ÍÍRSA: Criada em 2000, na Í ReuniaHo de Presidentes da Ame=rica do Sul em Brasí=lia, a Ínicia-
tiva para a ÍntegraçaH o da Ínfraestrutura Regional Sulamericana (ÍÍRSA) foi a primeira insti-
tuiçaH o formada pelos doze paí=ses da Ame=rica do Sul. Proposta pelo governo brasileiro em
parceria com o Banco Ínteramericano de Desenvolvimento (BÍD), a iniciativa tinha como ob-
jetivo central desenvolver metodologia e uma carteira de obras de infraestrutura que inter-
ligasse fisicamente as principais regioH es econo5 micas do subcontinente com o intuito de di-
minuir custos de transporte e circulaçaHo de mercadorias visando o aumento dos ní=veis de
exportaçaHo intra e extrarregional (HONO� RÍO, 2017).
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APHe intensificaram suas açoH es educacionais para estabelecer o controle
social perdido pelo PT. As ManifestaçoH es das Jornadas de Junho de 2013
certamente acenderam um sinal amarelo, quiça=  vermelho, na ana= lise da go-
vernabilidade. No entanto, a partir de 2013 a internacional da direita e os
aparatos da extrema direita no Brasil passaram a competir com a “direita
social”. Enquanto no governo do PT, os APHe imbuí=dos de um certo teor so-
cial estabeleciam parcerias diversas com o governo (vide o PDE: Compro-
misso Todos pela EducaçaHo), no contexto da crise econo5 mica e de debilita-
mento profundo do governo (2013–2016), as organizaçoH es da extrema di-
reita alargaram as brechas ja=  existentes no senso comum e ganharam mui-
to terreno nas disputas ideolo= gicas tanto com as esquerdas, como com as
organizaçoH es sociais burguesas comprometidas com as ta= ticas da direita
social. 

Resta muito a estudar sobre como a mirí=ade de fraçoH es pentecostais
e neopentecostais – frequentemente em competiçaHo renhida pelo mercado
de fie= is, como os conflitos entre a Ígreja Universal do Reino de Deus e a As-
sembleia de Deus – passou a atuar de modo coeso e articulado (as exorta-
çoH es aos fie= is eram muito semelhantes) e, o que e=  nota= vel,  em linha com
segmentos da direita da Ígreja Cato= lica. Entre 2004 e 2014, muitas dessas
denominaçoH es religiosas atuaram em aparente sintonia com os governos
do PT. O caso da Ígreja Universal do Reino de Deus, nesse prisma, e=  exem-
plar, pois chegou a ocupar uma pasta ministerial e o vice–presidente da Re-
pu= blica de Lula da Silva esteve abrigado no partido criado pela referida
igreja. 

Ao mesmo tempo, outras fundaçoH es privadas, think tanks, meios de
comunicaçaHo vinculados aN s grandes corporaçoH es e segmentos do judicia= rio
(lavajatismo) conectados a uma extraordina= ria atuaçaHo nas redes de inter-
net foram provendo esses APH (igrejas, movimentos patrocinados por fun-
daçoH es empresariais, militares etc.) de um discurso em torno da ideologia
de ge5nero, da corrupçaHo e de teorias conspirato= rias (marxismo cultural) –
açoH es que ganharam organicidade por meio da estrate=gia da guerra cultural
(LEHER, 2020). 

Na perspectiva da educaçaHo, importa interpelar uma realidade di-
fí=cil. Como explicar que essas iniciativas da extrema direita tenham altera-
do tanto o senso comum? A difusaHo da “guerra cultural” naHo se esgota na
açaHo publicita= ria. Em outros contextos campanhas publicita= rias levaram ao
governo nomes reaciona= rios, mas sem tanta penetraçaHo no senso comum. A
ana= lise dos mapas eleitorais de 2018 e=  importante.  Mesmo em a= reas em
que  vivem trabalhadoras  e  trabalhadores  pauperizados  e,  tambe=m,  com
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tradiçaHo de luta polí=tico–sindical, a extrema direita avançou de modo con-
sistente. 

Desafios teóricos, metodológicos e epistemológicos da
formação

Os que leram o presente texto ate=  aqui ja=  estaHo familiarizados com a
justificativa de que o maior desafio atual e=  pensar processos formativos da
milita5ncia dos movimentos sociais antissiste5micos para ampliar o escopo
dos futuros formadores. NaHo se trata da inge5nua lo= gica da pira5mide, mas de
organizar a luta em prol de outra hegemonia. Sem formaçaHo e organizaçaHo
conscientes,  estrategicamente  pensadas,  dificilmente  sera=  possí=vel  defla-
grar processos de formaçaHo em movimentos de trabalhadores uberizados,
em igrejas, maHes contra a viole5ncia, movimentos antirracistas e demais ali-
ados potenciais na luta para reverter os logros das organizaçoH es da extre-
ma direita e, em muitos domí=nios, dos APHe. Nesse prisma, o desafio e=  es-
sencialmente polí=tico: como criar ambientes, espaços e relaçoH es de confian-
ça entre os diversos coletivos de formadores,  em todo paí=s, para que, no
caso de um ascenso de lutas, cena= rio plausí=vel em virtude da extensaHo da
crise econo5 mica, dessa vez, diferente de 2013, a esquerda tenha como atuar
e disputar a formaçaHo da conscie5ncia que pode ser favorecida pelas lutas aN
quente? NaHo cabe aqui crenças economicistas, pois a histo= ria nos mostra
que crises econo5 micas profundas, como a que esta=  em curso, tambe=m po-
dem abrir as vias de um fascismo que inequivocamente esta=  em processo
(MATTOS, 2020). Uma hipo= tese de trabalho e=  constituir uma rede nacional
dessas iniciativas a partir da mediaçaHo da Escola Nacional Florestan Fer-
nandes, visto que a Escola ja=  reu= ne as principais perspectivas da esquerda
em seus processos de formaçaHo e, desse modo, conquistou confiança e tra5n-
sito entre as diferentes linhagens do pensamento crí=tico. 

Sera=  preciso, ainda, construir compreensoH es comuns sobre o signifi-
cado da formaçaHo para as organizaçoH es da classe trabalhadora. Consideran-
do a atuaçaHo das militantes e dos militantes, e=  imperativo superar a concep-
çaHo do Diamat que separa os militantes dirigentes–intelectuais e os militan-
tes obreiros. O propo= sito dos espaços unita= rios de formaçaHo, por suposto,
naHo pode definir como cada organizaçaHo e coletivo se auto–organiza, por
isso o consenso em relaçaHo a essa perspectiva de formaçaHo e=  extremamente
relevante. Para compreender as gigantescas mudanças nas formas de cons-
cie5ncia, aprender a dialogar verdadeiramente com os expropriados e explo-
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rados e, naHo menos importante, formar a milita5ncia em novas bases e tra-
balhar em prol das subjetividades da milita5ncia em temas como racismo,
patriarcalismo,  machismo e  LGBTQÍ+fobia  as  aberturas  metodolo= gicas  e
epistemolo= gicas saHo cruciais. 

Para seguir nessa linha de formaçaHo e=  vital compreender a atualida-
de do capitalismo dependente, o desenvolvimento desigual e as especifici-
dades dos processos de acumulaçaHo considerando as interconexoH es das fra-
çoH es burguesas internas com as fraçoH es burguesas hegemo5 nicas. Em linha
com esses estudos o marxismo esta=  desafiado a refinar sua compreensaHo
sobre o proletariado e os processos de exploraçaHo da força de trabalho no
se=culo XXÍ. 

NaHo menos importante e=  enfrentar um tema que tampouco possui
respostas adequadas. Se a direita tem igrejas, APH, fundaçoH es corporativas
muito capitalizadas, quais saHo os meios organizativos da esquerda socialis-
ta? Sem escala, como assinalado, o esforço de formaçaHo naHo alterara=  a cor-
relaçaHo de forças,  muito negativa para a classe trabalhadora.  Com isso e=
preciso reafirmar com toda e5nfase: o desafio da formaçaHo e=  fundamental-
mente polí=tico. Somente com frentes e coalizoH es sera=  possí=vel obter avan-
ços. Consolidando as frentes de unidade de açaHo logo sera=  possí=vel abrir es-
paços de formaçaHo de setores populares, a exemplo de cursos de formaçaHo
de distintos ní=veis, muitos deles com participaçaHo de grupos universita= rios,
cursinhos pre=–vestibulares populares, coletivos partida= rios, sindicais, bus-
cando organizar a luta contra a extrema direita, transformando o senso co-
mum. Seria interessante um inventa= rio sobre essas iniciativas, indicando as
organizaçoH es promotoras, o pu= blico atingido, os temas discutidos e assim
por diante. Levantamentos sobre cursos de extensaHo e de especializaçaHo re-
ferenciados na educaçaHo popular ofertados pelas universidades, por exem-
plo, poderiam ser um ponto de partida va= lido.

Transformar o senso comum reacionário

O reexame de algumas nervuras que explicam a difí=cil situaçaHo de
avanço da extrema direita no senso comum e=  imperioso. A inquietaçaHo da
esquerda e=  pertinente. Existem muitos indicadores de que esta=  em curso
mudanças profundas no senso comum que exacerbam ideologias reaciona= -
rias e que associam preliminarmente a esquerda aN s pra= ticas corruptas. E�
nesse terreno que vicejam o negacionismo, as fake news, a indisposiçaHo ao
dia= logo entre sensibilidades e pensamentos distintos. Nesse ambiente, per-
sonagens que, ate=  pouco tempo, estavam no rodape=  da histo= ria sobem ao
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palco, ganham audito= rio e realimentam o senso comum carregado dessas
ideologias de extrema direita. 

Um olhar afastado, desvinculado da vida cotidiana desses setores
expropriados, explorados e desalentados, poderia sugerir que “os nu= cleos
de Bom Senso” a que se refere Gramsci (discutidos a seguir) foram estilha-
çados pelas ideologias reaciona= rias e, por isso, tornaram–se incapazes de
articular pensamentos, açoH es, proposiçoH es referenciadas na busca da digni-
dade da classe trabalhadora, na confiança na escola pu= blica e em seus tra-
balhadores e no reconhecimento da legitimidade das lutas e dos movimen-
tos sociais. GeneralizaçoH es sobre o tema saHo indevidas, pois, na vida cotidi-
ana,  experie5ncias,  pra= ticas,  contextos e situaçoH es especí=ficas,  solidarieda-
des, estaHo pulsando. O que o texto sustenta e=  que existe uma alteraçaHo real
no senso comum ou na expressaHo do senso comum em largos contingentes
da classe trabalhadora e que, por isso, o tema esta=  no centro da estrate=gia
polí=tica das lutas anticapitalistas. 

Ate=  aqui o texto abordou o tema do senso comum em sua generali-
dade. Entretanto,  conforme aponta Guido Liguori (2017a) a propo= sito do
senso comum, este naHo pode ser compreendido como algo fixo, imuta=vel,
u= nico para toda a sociedade de classes.

[Gramsci] demonstra acreditar que existem va= rios “sensos comuns”,
diferenciados por conotaçaHo social e a= rea geogra= fica. Mas ele usa a ex-
pressaH o tambe=m com uma conotaçaHo naHo positiva.  De fato,  escreve
que “todo estrato social tem seu ‘senso comum’, que e= ,  no fundo, a
concepçaHo de vida e a moral mais difusa [...]. O senso comum naHo e=
algo rí=gido e imo= vel, mas se transforma continuamente, enriquecen-
do–se de noçoH es cientí=ficas e opinioH es filoso= ficas introduzidas no cos-
tume. [...] Dessa passagem se conclui que: a) “todo estrato social tem
o seu senso comum”, e, portanto, numa sociedade, convivem va= rios
deles; b) o senso comum se define como “a concepçaHo de vida e a mo-
ral mais difusa” num determinado estrato social; c) o senso comum
deriva da sedimentaçaHo deixada pelas correntes filoso= ficas preceden-
tes (e=  “o folklore da filosofia”); d) o senso comum se modifica inces-
santemente (logo, se sucedem no tempo va= rios sensos comuns) (LÍ-
GUORÍ, 2017a, p. 722).

Objetivamente, o problema da formaçaHo polí=tica interpela o senso
comum dos estratos sociais subalternos que, como assinalado por Liguori,
podem ser diferenciados por classe social e territo= rio, mas naHo como algo
exclusivamente difuso, indeterminado, visto que:
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O senso comum parece uma variaçaHo do conceito de ideologia, grams-
cianamente entendida como concepçaHo do mundo. E�  a concepçaHo do
mundo de um estrato social, com freque5ncia caracterizada como mo-
mento de recepçaHo passiva se comparada aN  elaboraçaHo ativa do grupo
dirigente–intelectual  do  mesmo  grupo  social.  Enquanto  passivo,  o
senso comum evidencia atrasos,  bem como momentos elementares
de elaboraçaHo (LÍGUORÍ, 2017a, p. 722).

Nessa conotaçaHo negativa, o senso comum e=  indissocia= vel da ideolo-
gia, no caso da recepçaHo passiva de ideologias dominantes em virtude da
debilidade ou ause5ncia de “elaboraçaHo ativa do grupo dirigente–intelectual
do mesmo grupo social”. Esse e=  o fulcro do debate: a efica= cia das ideologias
dominantes esta=  em conexaHo com a debilidade da constituiçaHo de um senso
comum pleno de bom senso, depurado de seus elementos irracionais, ela-
borado pelos explorados. Nesse prisma, a influe5ncia de ideologias negacio-
nistas e=  profundamente alienadora. As indicaçoH es de Gramsci, organizadas
por  Liguori  (2017a),  saHo  extremamente  importantes  para  a  reflexaHo  do
caso brasileiro, especialmente em virtude da atuaçaHo das fraçoH es de extre-
ma direita do “partido” evange= lico. 

Ainda mais negativo e=  o juí=zo sobre o senso comum em relaçaHo aN  te-
ma= tica da “existe5ncia objetiva da realidade” [...], que e= , para Gramsci,
“a questaHo mais importante concernente aN  cie5ncia”, mas que para o
senso comum “nem mesmo existe”.  Tais certezas do senso comum
prove5m “essencialmente da religiaHo [...] do cristianismo”. Nesse pon-
to, o senso comum e= , para Gramsci uma visaHo de mundo atrasada, seja
porque condicionada pela ideologia religiosa, que nega a imane5ncia,
seja porque naHo acolhe as novidades da cie5ncia: uma visaHo de mundo
pre=–moderna (LÍGUORÍ, 2017a, p. 722).

No caso brasileiro, o reacionarismo de manifestaçoH es do senso co-
mum repousa,  justamente,  no negacionismo – seja da pandemia,  seja de
mudanças clima= ticas,  seja da efica= cia  de vacinas ou de uso de ma= scaras,
mas tambe=m sobre o desemprego, as queimadas da Amazo5 nia e do Panta-
nal de Mato Grosso ou de teorias conspirato= rias. E�  o mesmo negacionismo
que se volta contra ví=timas de abuso sexual, ainda que de crianças, e que
preconiza  a inferioridade de povos  indí=genas,  negros  e  nordestinos.  Em
meio a tais manifestaçoH es irracionalistas, os centros de pensamento da di-
reita  difundem  as  suas  proposiçoH es  ideolo= gicas  negacionistas  pinçando
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aqui e ali situaçoH es verdadeiras que restam mergulhadas (e, por isso, res-
significadas) em um oceano de contradiçoH es e irrealidades. Gramsci, con-
forme Liguori, destaca isso:

[...] nossas afirmaçoH es anteriores [Gramsci] naHo significam a inexis-
te5ncia de verdades no senso comum. Significam que o senso comum e=
um conceito equí=voco, contradito= rio, multiforme, e que referir–se ao
senso comum como prova de verdade e=  um contrassenso (LÍGUORÍ,
2017a, p. 723).

Por  povoar  o senso  comum atual,  tais  ideologias,  difundidas por
meios digitais e com base na manipulaçaHo de algoritmos, te5m beneficiado
forças polí=ticas de extrema direita. Por isso, o senso comum, na conjuntura
atual, e=  operante do conservadorismo reaciona= rio, assim como na e=poca de
Gramsci, do fascismo. 

Com freque5ncia, [Gramsci] conota o senso comum tambe=m com um
cara= ter de conservadorismo: ele “e=  levado a acreditar que aquilo que
existe hoje sempre existiu” [...] [Nos Cadernos do Ca= rcere], as avalia-
çoH es e as anotaçoH es, em especial, negativas sobre essa categoria – naHo
raro adjetivada como “vulgar” – parecem prevalecer claramente so-
bre as positivas (LÍGUORÍ, 2017a, p. 723).

NaHo  ha=  como  desenvolver  programas  de  formaçaHo  que  naHo
interpelem e desenvolvam um novo senso comum no qual os nu= cleos de
bom senso possam ser massificados e interajam com a realidade social por
meio da ana= lise histo= rica, relacional, sinte= tica e integrada. Daí= a releva5ncia
de pensar o significado do “Bom Senso” nos processos de transformaçaHo do
senso comum. 

Seguindo a leitura de Liguori (2017b), agora sobre o “Bom Senso”
em Gramsci, em seus u= ltimos Cadernos Gramsci atribui uma conotaçaHo po-
sitiva ao termo:

Uma avaliaçaHo mais positiva do bom senso ocorre nos contextos filo-
so= ficos, nos quais ele e=  usado em sentido te=cnico: “A filosofia e=  a crí=ti-
ca da religiaHo e do senso comum e sua superaçaHo: neste sentido, a fi-
losofia coincide com ‘bom senso’” (Q 8, 204, 1.063). A partir do Q 10,
no a5 mbito de para= grafos ausentes em primeira redaçaHo, a avaliaçaHo
do bom senso e=  quase sempre positiva (LÍGUORÍ, 2017b, p. 67).
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No  Caderno  11,  observa  Liguori  (2017b),  Gramsci  e=  ainda  mais
preciso:

Ainda mais positiva e=  a avaliaçaHo do bom senso quando Gramsci o
distingue radicalmente do senso comum, como no Q 11, 12, 1.380 [CC,
1, 98]: “Este e=  o nu= cleo sadio do senso comum, que poderia precisa-
mente ser chamado de bom senso e que merece ser desenvolvido e
transformado em algo unita= rio e coerente” (LÍGUORÍ, 2017b, p. 68).

Como aponta Michel Debrun (2001), o “Bom Senso” sempre e=  his-
to= rico (e=  de uma e=poca) e,  por conseguinte,  relacionado a determinados
contextos sociais, territoriais, polí=ticos. Balizado pela proposiçaHo gramscia-
na de que todos humanos saHo filo= sofos, o “Bom Senso” e=  “participaçaHo cole-
tiva na filosofia”  (DEBRUN, 2001,  p.  169).  Esse e=  um aspecto crucial  do
tema da formaçaHo: naHo bastam iniciativa isoladas, pois o “Bom Senso” so-
mente pode forjar um novo senso comum se for coletivo, abranger grandes
massas, nos moldes da proposiçaHo da criaçaHo de uma “vontade nacional–
popular” (funçoH es tipicamente do partido). Aqui e=  reiterada a dimensaHo po-
lí=tica do problema da formaçaHo ja=  reafirmada sobejamente no presente tex-
to. Requer, tambe=m, açaHo deliberada para enfrentar as ideias e concepçoH es
de  mundo que estruturam  um determinado senso comum,  pois  o  “Bom
Senso” e=  construí=do na crí=tica ao senso comum que, no Brasil atual, conte=m
tal dimensaHo irracionalista que e=  plausí=vel supor que o objetivo dessas ma-
nifestaçoH es e=  interditar “aN s massas a intelige5ncia polí=tica do momento his-
to= rico” (DEBRUN, 2001, p. 180). 

Nada disso ocorre no terreno discursivo dos melhores argumentos,
pois o senso comum e=  permanentemente irrigado por APH diversos,  al-
guns, como visto, muito capilarizados e capazes de atuaçaHo sistema= tica so-
bre vastos setores populares, como as referidas fraçoH es religiosas e, tam-
be=m, de meios de comunicaçaHo, de escolas etc. igualmente sob a influe5ncia
de APH. 

A pandemia de COVÍD-19 permite exemplificar como o senso co-
mum e=  sincre= tico, contradito= rio e multiforme; enquanto APH religiosos e
vinculados aos aparatos da “guerra cultural” bolsonarista tentam sustentar
que a pandemia e=  benigna e equivalente a uma gripe, outros APH podem
reforçar dimensoH es positivas do senso comum. No contexto da pandemia,
instituiçoH es como as universidades pu= blicas, a Fiocruz, o Ínstituto ButantaH ,
entre outros, e, tambe=m, cientistas e profissionais de sau= de, diversamente
mostram a necessidade de cuidados para proteger a vida dos indiví=duos e
da comunidade. Essas concepçoH es de mundo coexistem em inconta=veis si-
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tuaçoH es. E e=  sobre essas contradiçoH es que e=  possí=vel desenvolver pra= ticas
de formaçaHo que depurem o pior do senso comum em prol da afirmaçaHo de
esferas de “Bom Senso”. O efetivo “Bom Senso” naHo esta=  em continuidade
com o senso comum, pois naHo deixa de ser uma negaçaHo dos aspectos irra-
cionalistas do senso comum, crí=tica que pode ser tecida com a difusaHo de
teoria  (marxismo).  E�  tambe=m um objetivo  somente alcança=vel  como ex-
pressaHo de lutas massivas por novas concepçoH es de mundo livres das amar-
ras expressas pelo pior do reacionarismo, a partir das quais as fraçoH es da
classe trabalhadora em luta buscam outra hegemonia tecendo consensos
em torno dos objetivos estrate=gicos da classe trabalhadora (em toda sua
polissemia, como visto) em suas lutas contra a barba= rie da autocracia bur-
guesa que ve5m incorporando proposiçoH es neofascistas. 

O grande desafio polí=tico e=  tornar os nu= cleos de “Bom Senso” popu-
lares, difundidos em vastos setores sociais, de modo que as pessoas com-
preendem e sintam “ao menos em grandes linhas, o fundamento de certos
valores e comportamentos requeridos naHo so=  para a colocaçaHo em o= rbita de
uma nova  civilizaçaHo,  mas para opera=–la  no dia–a–dia”  (DEBRUN,  2001,
p.178). De fato, segue o autor: o “Bom Senso” e=  “ao mesmo tempo condiçaHo
da reforma intelectual e moral e peça fundamental dela” (Ídem).

Indicações a título de síntese

As indicaçoH es do capí=tulo colocam em relevo a retomada do interes-
se de setores da esquerda universita= ria e de movimentos sociais diversos
na formaçaHo polí=tica e, tambe=m, na disputa do teor da educaçaHo pu= blica. As
recentes  iniciativas,  ainda  moleculares  e  fragmentadas,  evidenciam  que
existem nos movimentos sociais inquietaçoH es sobre a situaçaHo da correla-
çaHo de forças, preocupaçoH es realistas que devem ensejar açoH es concretas,
por meio de coalizoH es que afirmem unidade de açaHo no plano estrate=gico.

Todos  os  movimentos  identificam,  igualmente  de  modo  sensato,
que existe uma grave crise de comunicabilidade entre a esquerda socialista
e as massas populares que compromete a possibilidade de dia= logo para for-
jar consensos entre as demandas desses trabalhadores naHo inseridos no
mercado regulado e as pautas anticapitalistas da esquerda. O presente ca-
pí=tulo procurou agregar alguns aportes para tornar pensa=vel essa incomu-
nicabilidade, questionando a crença reiteradamente repetida de que o pro-
blema reside nos me=todos pedago= gicos, importantí=ssimos, mas, por si so= s,
incapazes de transformar a situaçaHo existente.
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Ínicialmente, o capí=tulo colocou em relevo a necessidade de a es-
querda retomar a discussaHo de classe, recusando as lentes euroce5ntricas e
evolucionistas por meio do conceito de capitalismo dependente de Flores-
tan Fernandes que nos permite compreender que as manifestaçoH es do tra-
balho arcaico, na apare5ncia pre=–capitalistas, saHo congruentes com o desen-
volvimento desigual do capitalismo. Com Linera e Quijano o texto propugna
a necessidade de incorporar o nexo histo= rico entre classe, raça e capitalis-
mo, como condiçaHo necessa= ria, obrigato= ria, de reconhecer o lugar de vida –
e as condiçoH es concretas de vida – de grande parte da massa popular. Esse
e=  um fundamento de qualquer processo de formaçaHo.

O texto discute, tambe=m, a proposiçaHo de que a extrema direita tem
incidido de modo organizado e sistema= tico sobre o senso comum, com base
na doutrina da chamada guerra cultural, por meio de seus APH que, medi-
ante tecnologias da informaçaHo e comunicaçaHo, difundem suas ideologias
distribuí=das pelos algoritmos planificados para tal fim, acentuando disposi-
çoH es reaciona= rias, irracionalistas e negacionistas que abrem vias de massa
para a autocracia neofascista. 

Finalmente, o texto exorta a necessidade de frentes anticapitalistas
e pela democracia com igualdade social objetivando constituir redes de for-
maçaHo. Perpassa todo texto a proposiçaHo de que o problema dos entraves e
dos desencontros possuem natureza polí=tica. SaHo as pro= prias organizaçoH es
e movimentos que precisam “retomar” pra= ticas de autoformaçaHo. O esforço
priorita= rio, nesse sentido, deveria focalizar os militantes das diversas orga-
nizaçoH es e movimentos sociais dispostos a formar as primeiras redes lo-
cais, regionais e nacionais de formaçaHo. 

Gramsci sustenta que a esquerda tem de ser ambiciosa ao pensar na
formaçaHo, visto que somente com grande escala sera=  possí=vel depurar as ir-
racionalidades e disposiçoH es de pensamento reaciona= rias e formar, pedago-
gicamente, nu= cleos de “Bom Senso” inscritos em um ambiente cultural de
luta por outra hegemonia, por meio da constituiçaHo massiva de uma vonta-
de nacional popular referenciada nos valores da igualdade social, do bem–
viver socioambientalmente orientado, fundamentos, no se=culo XXÍ, de for-
mas de produçaHo material da vida referenciadas no socialismo. 
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 2
EDUCAÇA
 O DO CAMPO: ASPECTOS HÍSTO� RÍCOS E DESAFÍOS CON-

TEMPORA� NEOS*

Anakeila de Barros Stauffer
Aparecida Ferreira Lobato

Jacqueline Botelho
Michelle Pessanha Cabral

Suelen Pereira Estevam da Silva 

Introdução

O presente capí=tulo tem por objetivo apresentar os aspectos histo= ri-
cos e os desafios contempora5neos da EducaçaHo do Campo, que e=  fruto da
luta dos movimentos sociais campesinos pela instituiçaHo de uma polí=tica
pu= blica de educaçaHo que naHo seja para os camponeses, mas dos campone-
ses. Sendo dos camponeses, a EducaçaHo do Campo traz uma se=rie de lutas
implí=citas, dentre elas, a afirmaçaHo de uma educaçaHo que se pauta em um
projeto histo= rico que busca a concretizaçaHo da emancipaçaHo humana (CAL-
DART, 2011). 

Nessa perspectiva, a EducaçaHo do Campo se constituiu em contra-
posiçaHo aN  educaçaHo rural, que e=  fruto do pensamento e da pra= tica da agri-
cultura capitalista, altamente excludente. A “educaçaHo rural” – ou para o
meio rural – se apresenta historicamente como refere5ncia das iniciativas do
Estado para pensar a educaçaHo da populaçaHo trabalhadora do campo, aten-
dendo a outros interesses que naHo o desta populaçaHo como grupo social,
classe e pessoas produtoras de cultura. Desta forma, o conceito de Educa-
çaHo Rural esta=  associado a uma educaçaHo preca= ria, atrasada, com poucos
recursos,  tendo  como  arcabouço  o  pensamento  latifundista  empresarial
que, nos dias atuais, sustenta o agronego= cio, alicerçado na colonialidade do
poder e do saber, e que nega aos camponeses sua contribuiçaHo na produçaHo
de conhecimento e de manutençaHo da vida.

Como destaca Lobato (2020),  a EducaçaHo do Campo e=  um direito
que se coloca na perspectiva contra= ria ao atual modelo hegemo5 nico de edu-
caçaHo, instituindo uma reflexaHo crí=tica sobre a realidade em que se vive, so-

*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.49-72

49



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

bre os saberes e vida no campo, a diversidade de povos e organizaçoH es so-
ciais que a constituem, a fim de se superar a realidade capitalista. 

Para abordar alguns pontos na complexa discussaHo sobre a Educa-
çaHo do Campo, o presente capí=tulo buscara=  provocar algumas reflexoH es so-
bre os desafios que ela encontra, sem pretensoH es de esgotar a complexida-
de das questoH es. Neste sentido, apresentaremos uma breve exposiçaHo de
polí=ticas pu= blicas importantes para a EducaçaHo do Campo e, a seguir, algu-
mas descriçoH es de experie5ncias concretas de formaçaHo da juventude e edu-
cadores do campo, assim como os embates que lhe envolvem. Partilhare-
mos alguns dados de uma pesquisa sobre o perfil da formaçaHo de educado-
res e educadoras do campo na rede municipal de Campos dos Goytacazes
(RJ), que possui o maior nu= mero de escolas do campo no Brasil. 

1 – Políticas Públicas da Educação do Campo

A EducaçaHo do Campo se constituiu atrave=s da luta dos movimentos
sociais organizados, a fim de torna=–la uma polí=tica pu= blica. Conforme des-
tacam Muller e Jobert1,  as polí=ticas pu= blicas podem ser definidas como o
“Estado em açaHo”. Neste sentido, as polí=ticas pu= blicas se definem como o
Estado implementando um projeto de governo que naHo se resume aN  polí=ti-
cas estatais, visto que, no interior do Estado, se daHo os embates acerca de
quais polí=ticas devem ser implementadas.  Sendo assim, as polí=ticas pu= bli-
cas “traraHo sua marca histo= rica, polí=tico–ideolo= gica, refletindo as represen-
taçoH es sociais, o universo cultural e simbo= lico, os processos de significaçaHo
daquela realidade social” (STAUFFER, 2007, p. 29). 

Lutar pela instituiçaHo de polí=ticas pu= blicas e=  demonstrar se esse Es-
tado esta=  mais propí=cio a agregar ou desagregar as forças da sociedade civil
e polí=tica, explicitando que, em seu interior, tambe=m ocorre a pugna polí=ti-
ca (DOURADO, 2002). Em torno da EducaçaHo do Campo, os movimentos so-
ciais foram abrindo brechas nas legislaçoH es em vigor e instituindo algumas
polí=ticas  pu= blicas.  Na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  EducaçaHo  (BRASÍL,
1996),  apesar do artigo  28 versar  sobre  as  especificidades da educaçaHo
para a populaçaHo rural – considerando que deve haver conteu= dos curricula-
res, metodologias, organizaçaHo escolar apropriadas aN s necessidades destas
populaçoH es, assim como adequaçaHo aN  natureza do trabalho na a= rea rural –

1 Estas formulaçoH es de Muller e Jobert foram trabalhadas a partir das citaçoH es encontradas
nas seguintes refere5ncias: Azevedo (2001) e Hoc fling (2002).
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isso naHo foi o suficiente para que as escolas desses territo= rios recebessem a
atençaHo devida. 

Buscando reverter a situaçaHo de precariedade, atrave=s das produ-
çoH es e questionamentos educacionais dos movimentos sociais do campo e
das açoH es de educadores atuantes nas escolas do campo, aconteceu o “Í En-
contro Nacional dos Educadores da Reforma Agra= ria (Í ENERA)”, em 1997,
e o “1.º Congresso Nacional por uma EducaçaHo do Campo”, em 1998, em Lu-
zia5nia/GO. Estes encontros foram de suma importa5ncia, pois anunciaram
uma nova concepçaHo educacional: naHo basta ter escolas nas zonas rurais e
classifica= –las como “escolas do campo”, visto que a expressaHo "do campo"
faz refere5ncia aN  necessidade da escola assumir a cultura e o trabalho local,
como elementos estruturadores do seu planejamento e de sua açaHo educa-
tiva. A partir destes, conseguiu–se criar programas importantes para o pro-
cesso educativo da populaçaHo do campo: o primeiro deles foi o Programa
Nacional de EducaçaHo na Reforma Agra= ria (PRONERA2), que propoH e e apoia
projetos de educaçaHo voltados para o desenvolvimento das a= reas de refor-
ma agra= ria.

O debate da EducaçaHo Ba= sica do Campo foi trazido na ÍÍ Confere5ncia
Nacional por EducaçaHo do Campo (MST, 2004), colocando em tela de dis-
cussaHo o projeto histo= rico de sociedade e a estrutura fundia= ria das elites
brasileiras, implicando uma ana= lise de como essas elites se associam, de
forma  subordinada,  ao grande  capital  mundial.  Como destaca a ÍÍ  CNEC
(MST, 2004), e=  preciso que seja reconhecida a especificidade dos povos do
campo  e  de  suas  formas  de  viver  e  de  ser,  de  formar–se,  socializar–se,
aprender, de produzir e relacionar–se com o conhecimento, com as cie5ncias
e as tecnologias, com os valores e a cultura. Reconhecida essas especificida-
des, poderaHo ser elaboradas polí=ticas pu= blicas especí=ficas para sua eficaz
implementaçaHo. Nesta perspectiva, ha=  um dia= logo com a tradiçaHo pedago= gi-
ca crí=tica, vinculada ao “Pensamento pedago= gico socialista”, comprometido
em pensar a relaçaHo entre educaçaHo e produçaHo. Tambe=m encontramos na
EducaçaHo do Campo um debate com a “Pedagogia do Oprimido”, em articu-
laçaHo com a tradiçaHo pedago= gica decorrente de experie5ncias de educaçaHo
popular, e com a “Pedagogia do Movimento” – uma matriz pedago= gica que
dialoga com as anteriores, mas se produz desde as experie5ncias educativas

2 O Programa Nacional de EducaçaH o na Reforma Agra= ria – PRONERA – foi instituí=do no dia
16 de abril de 1998, por meio da Portaria nº. 10/98, atrave=s do Ministe= rio Extraordina= rio de
Polí=tica Fundia= ria. No ano de 2001, o Programa e=  incorporado ao Ínstituto Nacional de Colo-
nizaçaH o e Reforma Agra= ria (ÍNCRA).
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dos pro= prios movimentos sociais do Campo – numa relaçaHo diale= tica com
as concepçoH es do movimento e com suas pra= ticas (BOTELHO, 2013).

No ano de 2007 cria–se o Programa de Apoio aN  FormaçaHo Superior
em Licenciatura em EducaçaHo do Campo (PROCAMPO), que apoia a imple-
mentaçaHo de cursos regulares de licenciatura em EducaçaHo do Campo nas
instituiçoH es pu= blicas de ensino superior de todo o paí=s, voltados especifica-
mente para a formaçaHo de educadores para a doce5ncia nos anos finais do
ensino fundamental e ensino me=dio nas escolas do campo. Considera–se
que o processo de formaçaHo – seja na graduaçaHo ou formaçaHo continuada –
dos(as) educadores(as) que estaHo/estaraHo nestas salas de aulas e=  uma par-
cela importante de transformaçaHo da educaçaHo nas a= reas rurais, comunida-
des tradicionais e assentamentos, o que explicita a grande releva5ncia dos
cursos de Licenciaturas em EducaçaHo do Campo3. Esta concepçaHo diferenci-
ada traz  outra  qualidade nas escolas do campo e uma nova perspectiva
para compreender a realidade e o contexto em que seus educandos(as) es-
taHo inseridos para entender a construçaHo desses sujeitos em suas mu= ltiplas
dimensoH es – intelectual, cultural, social e polí=tica (SÍLVA, 2017).  

Apesar de ser um direito do povo e dever do Estado, as escolas do
campo,  reconhecidas  pelas  Secretarias  de  EducaçaHo  encontram–se  em
grande maioria abandonadas pelo poder pu= blico, com parte expressiva dos
professores contratados em situaçaHo preca= ria, e trabalhando sem infraes-
trutura adequada. Alia–se,  a  isto,  o processo de esvaziamento do campo
pelo agronego= cio, que impoH e um modelo de concentraçaHo fundia= ria para a
produçaHo de  commodities para fins de exportaçaHo (soja,  cana–de–açu= car,
mine=rio de ferro, entre outras), capaz de ameaçar o modo de vida campo-
ne5s pela contaminaçaHo do meio ambiente por agroto= xicos e gerar pobreza
pela expulsaHo dos camponeses de suas terras. 

Um exemplo importante e=  que, enquanto o agronego= cio organiza seu
territo= rio para produçaHo de mercadorias, o grupo de camponeses or-
ganiza seu territo= rio, primeiro, para sua existe5ncia, precisando desen-
volver todas as dimensoH es da vida. Esta diferença se expressa na pai-
sagem e pode ser observada nas distintas formas de organizaçaHo dos
dois territo= rios. A paisagem do territo= rio do agronego= cio e=  homoge5 -
nea, enquanto a paisagem do territo= rio campone5s e=  heteroge5nea. A
composiçaHo  uniforme  e  geome=trica  da  monocultura  se  caracteriza
pela pouca presença de pessoas no territo= rio, porque sua a= rea esta=
ocupada por mercadoria, que predomina na paisagem. A mercadoria

3 O programa estava ligado aN  Secretaria de EducaçaHo Continuada, AlfabetizaçaH o e Diversida-
de – SECAD (MEC). 
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e=  a expressaHo do territo= rio do agronego= cio. A diversidade dos elemen-
tos que compoH em a paisagem do territo= rio campone5s e=  caracterizada
pela grande presença de pessoas no territo= rio, porque e=  neste e deste
espaço que constroem suas existe5ncias,  produzindo alimentos.  Ho-
mens, mulheres, jovens, meninos e meninas, moradias, produçaHo de
mercadorias,  culturas  e  infraestrutura  social,  entre  outros,  saHo  os
componentes da paisagem dos territo= rios camponeses (FERNANDES,
2008, p. 285–286).

Esta forma diferenciada de organizar os territo= rios demonstra con-
cepçoH es distintas de produzir a existe5ncia social. Enquanto o territo= rio do
agronego= cio tem como prioridade a mercadoria, em detrimento da vida e
da preservaçaHo ambiental, o territo= rio campone5s reconhece as diversas for-
mas de produzir alimentos e culturas, configurando–se como um local de
produçaHo de vidas. Como no modo de produçaHo capitalista o que vem impe-
rando e=  a forma de produzir incorporada pelo agronego= cio, os territo= rios
camponeses e as escolas do campo que ali se encontram te5m sofrido grande
sucateamento e falta de investimento do Estado, o que acarreta na precari-
zaçaHo das condiçoH es da vida no campo e no fechamento destas escolas. 

Desta forma, a juventude do campo se encontra sem alternativas no
meio rural, vendo–se obrigada a migrar para as cidades na busca de opor-
tunidades de educaçaHo, trabalho e outras polí=ticas ausentes no campo (la-
zer, sau= de etc.). Essa constataçaHo nos evidencia que, para um debate sobre
a EducaçaHo do Campo, torna–se necessa= rio compreendermos os conflitos
de territorialidades, que ameaçam o modo de vida campone5s com o avanço
da agricultura capitalista. Considerando que o modo de vida campone5s e=
conteu= do da EducaçaHo do Campo, sua ameaça coloca limites diretos aN  so-
brevive5ncia das escolas do campo.

O processo histo= rico de precarizaçaHo e fechamento das escolas do
campo e=  exemplo da negaçaHo dos direitos sociais no Brasil. Diante dessa re-
alidade, no ano de 2011, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) lançou a campanha de denu= ncia contra o fechamento de escolas do
campo,  denominada  “Fechar  escola  e=  crime”.  A  campanha,  na  e=poca,  ja=
apontava o nu= mero de 24 mil escolas do campo fechadas entre os anos de
2002 e 2010, o que correspondia ao fechamento de 3 mil escolas por ano,
representando  uma trage=dia  para  a  educaçaHo.  Os  nu= meros  tornaram–se
ainda mais graves, com o Ínstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Aní=sio Teixeira (ÍNEP) divulgando o fechamento de quase 80 mil es-
colas no campo brasileiro entre 1997 e 2018 (ALENTEJANO; CORDEÍRO,
2019).
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Estes elementos demonstram que a defesa da EducaçaHo do Campo
faz parte do projeto de educaçaHo da classe trabalhadora, que e=  brutalmente
atacado pelas classes dominantes, cujo interesse e=  impedir formas de ma-
nutençaHo da vida no espaço rural, atacando o meio ambiente, envenenando
os rios, o solo, os alimentos, expulsando trabalhadores de suas terras e fe-
chando escolas.

Apesar deste processo nefasto, as experie5ncias pautadas nos princí=-
pios da EducaçaHo do Campo colocam para a sociedade debates de grande
releva5ncia para o avanço dos(as) trabalhadores(as) na correlaçaHo de forças
na sociedade e na luta de classes no campo. E�  nessa perspectiva que apre-
sentaremos, a seguir, experie5ncias concretas de educaçaHo da classe traba-
lhadora no campo. A primeira delas e=  fruto de uma pesquisa de doutorado
que se dedicou a investigar a formaçaHo da juventude em escolas do campo
em dois assentamentos, localizados em Rio Bonito do Íguaçu (PR) e Mada-
lena (CE). A segunda experie5ncia, fruto de pesquisa de graduaçaHo em Peda-
gogia, analisa o perfil de formaçaHo de professores em escolas do campo da
cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), cidade brasileira que tem o maior
nu= mero  de  escolas  do  campo.  Elegemos  experie5ncias  bastante  diversas,
pois essas nos demonstram a complexidade dos desafios enfrentados pela
EducaçaHo do Campo.

1.1 – Desafios aN s escolas do campo

Apresentaremos as experie5ncias de duas escolas do campo localiza-
das em assentamentos histo= ricos da reforma agra= ria nos estados do Parana=
(regiaHo Sul) e Ceara=  (regiaHo Nordeste). Estas duas experie5ncias permitem
uma compreensaHo  sobre  os  desafios  da  educaçaHo  do  campo em regioH es
muito distintas geograficamente e culturalmente, tendo a educaçaHo do cam-
po e a agricultura camponesa como refere5ncias. A referida pesquisa, reali-
zada no ano de 2012, trouxe como objetivo analisar como se efetiva a edu-
caçaHo nas escolas do campo e identificar os desafios para a construçaHo do
ensino me=dio nestas instituiçoH es (BOTELHO, 2013).

Na referida pesquisa, foram realizadas visitas aN s escolas do campo,
entrevistas e consultas aos documentos institucionais, a exemplo dos Proje-
tos Polí=tico–Pedago= gicos. O iní=cio da pesquisa de campo se desenvolveu a
partir da visita ao Cole=gio Íraci Salete Strozak, localizado no assentamento
Marcos Freire, situado no municí=pio de Rio Bonito do Íguaçu, estado do Pa-
rana=  (regiaHo Sul). 
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A pesquisa continuou na escola JoaHo dos Santos de Oliveira (“JoaHo
Sem  Terra”),  localizada  no  assentamento  25  de  Maio,  considerado  um
exemplo na erradicaçaHo do analfabetismo. O assentamento se situa no se-
mia= rido do estado do Ceara=  (regiaHo Nordeste), e faz parte da cidade de Ma-
dalena, no SertaHo Central, na microrregiaHo SertoH es de Quixeramobim, a 180
km de Fortaleza. 

Traremos aqui  apenas  os  elementos  da  pesquisa  sinalizados  nos
Projetos Polí=tico-Pedago= gicos das duas escolas e parte das entrevistas rela-
cionadas ao debate sobre a formaçaHo da juventude e dos professores, naHo
sendo possí=vel descrever o conjunto de informaçoH es colhidas na pesquisa
com alunos, professores e dirigentes do Setor de EducaçaHo do MST. 

a) A  experie5ncia  do  Cole=gio  Íraci  Salete  Strozak –  Rio
Bonito do Íguaçu (PR)4 

A partir da ana= lise do Projeto Polí=tico-Pedago= gico (PPP) do Cole=gio
Íraci Salete Strozak (PR) foi possí=vel perceber que a escola resgata os prin-
cí=pios da educaçaHo do campo, quando destaca a formaçaHo orientada para a
construçaHo de um mundo fundado em relaçoH es de solidariedade e justiça
social, o que significa ter o ser–humano como o centro das relaçoH es sociais
de produçaHo do campo. O PPP analisa que, no iní=cio, havia dificuldade em
encontrar professores camponeses, assim, parte destes professores das es-
colas do assentamento precisava vir da cidade (Rio Bonito do Íguaçu e La-
ranjeiras). Posteriormente, o MST conseguiu acompanhar, organizar e es-

4 No Cole=gio Íraci Salete Strozak ha=  duas propostas de ensino me=dio na mesma escola: o En-
sino Médio Integrado atrave=s do Curso Magiste= rio – ou “formaçaH o docente”, como e=  informal-
mente chamado –, e o Ensino Médio tradicional, com duraçaHo de tre5 s anos e sem formaçaH o
profissional integrada ao ensino me=dio. Para este modelo tradicional do Ensino Me=dio, o Co-
le=gio se organiza em ciclos de formaçaH o humana, com avaliaçaH o diferenciada do modelo seri-
ado. No entanto, a perspectiva da formaçaH o integrada e=  parte do Projeto Polí=tico-Pedago= gico
para todo o Cole=gio e naH o apenas para o curso de Magiste= rio. Foram realizadas 25 entrevis-
tas com 23 sujeitos, visto que, com dois sujeitos, foram aplicados 2 questiona= rios diferentes,
ja=  que os depoimentos foram fornecidos a partir de duas posiçoH es distintas ocupadas pela
mesma pessoa no espaço escolar. Foram entrevistados 7 professores da turma de Magiste= rio,
2 membros da comunidade atuantes na escola (representados respectivamente no Conselho
Escolar e na APMF – AssociaçaH o de Pais, Mestres e Funciona= rios), 1 funcionário do Cole=gio e
militante do MST,  4 dirigentes (1 do Setor de FormaçaH o do MST/PR e 3 representantes do
Setor de EducaçaH o MST/PR). Destes, 2 foram tambe=m entrevistados como professores de es-
colas do campo (sendo 1 deles membro da direçaH o do Cole=gio Íraci Salate Strozak) e 9 alu-
nos (todos os 8 alunos do 4º ano da turma de Ensino Me=dio Íntegrado (Magiste= rio/formaçaH o
de docentes) e 1 aluna do 2º ano tambe=m da turma de formaçaHo de docentes).

55



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

truturar um Coletivo de Educadores,  assim como o PPP das escolas que
nasciam (BOTELHO, 2013, p. 12).

A escola reconhece os desafios que a precarizaçaHo do trabalho do-
cente (contratos tempora= rios, rotatividade de professores) traz aN  formaçaHo
nas escolas dos assentamentos. A EducaçaHo do Campo ainda naHo e=  um con-
senso entre os professores, e as pe=ssimas condiçoH es de trabalho (estradas
preca= rias, ause5ncia de estrutura adequada) ajudam a consolidar a ideia de
que a educaçaHo do campo representa somente o ensino das primeiras le-
tras. O PPP faz refere5ncia aN s instalaçoH es e condiçoH es preca= rias de trabalho
dos educadores, bem como aN s dificuldades de acompanhamento da apren-
dizagem do aluno e aN  presença de educadores com desconhecimento da re-
alidade em que os discentes vivem. Ídentifica–se, ainda, que a rotatividade
de educadores naHo permite a construçaHo conjunta do pro= prio Projeto Po-
lí=tico-Pedago= gico, quando a escola precisa se posicionar de forma coletiva
diante de grandes dificuldades no cumprimento dos encaminhamentos bu-
rocra= ticos "da estrutura estatal" (Íbidem).

Os educadores que estaHo presentes no Cole=gio ja=  naHo saHo necessaria-
mente  os  mesmos  que  participaram da  discussaHo  e  elaboraçaHo  do
Projeto. Desta forma, como garantir a participaçaHo de todos? Como
realizar o Projeto Polí=tico-Pedago= gico? Como concretizar resultados
positivos? (PPP, 2009, p. 13).

Apesar de muitas dificuldades apontadas, os alunos tambe=m mape-
aram elementos  positivos  na escola do campo,  demonstrando os limites
desta mesma escola de forma bastante consciente e argumentativa, relacio-
nando tais limites aN s desigualdades entre campo e cidade alimentadas pe-
los pro= prios governos atrave=s da precarizaçaHo dos serviços no campo, em
contraposiçaHo aN  injeçaHo de recursos na cidade. A cidade e=  percebida como
espaço de concentraçaHo do poder e de privile=gios pelos alunos (BOTELHO,
2013).

Desta maneira, a juventude quer permanecer no campo, com digni-
dade, sem que a escolha pelo campo signifique a escolha pelo atraso, mas
sim pelo direito aN  agricultura camponesa, aos valores e princí=pios da for-
maçaHo do trabalhador rural – que quer resistir, atrave=s dos movimentos so-
ciais e das escolas do campo, aN  cultura consumista, individualista e compe-
titiva que ja=  tem dominado o espaço da cidade, e que tem chegado ao cam-
po impondo suas regras. Contra isso resistem os movimentos sociais e a ju-
ventude do campo. Como destaca uma das professoras do ensino me=dio in-
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tegrado: “Os alunos te5m vontade de estar no campo, mas, ao mesmo tempo,
eles tem dificuldade de estar aqui, porque o campo naHo oferta muitas con-
diçoH es de trabalho” (J) (BOTELHO, 2013, f. 25)5.

O ensino profissionalizante integrado ao ensino me=dio, no Cole=gio
Íraci Salete Strozak (com formaçaHo em Magiste=rio), considera a demanda
por trabalho docente nas escolas itinerantes, afinado com a perspectiva da
educaçaHo do campo. Este processo tambe=m coloca para o jovem uma pers-
pectiva concreta de trabalho do e no campo, e, ao mesmo tempo, tambe=m o
prepara para enfrentar as particularidades da cidade.

Alguns alunos destacavam que havia professores que tinham pre-
conceito com os jovens das escolas do campo. Muitos naHo daHo aos alunos o
conteu= do necessa= rio, sob o argumento de que eles naHo teraHo tempo ou que
naHo teraHo conhecimento o suficiente para a apreensaHo do conteu= do. Esta
noçaHo acaba garantindo que os jovens tenham acesso a uma formaçaHo “po-
bre para os pobres”, aligeirada. 

[...] acho que falta um pouco assim do professor entender que naHo e=
porque a gente mora no assentamento que a gente tem que ter um
conteu= do pequeno...tem outros que falam: ai, naHo vou dar muitos tra-
balhos pra eles, porque eles naHo tem tempo de fazer ou porque saHo
isso, porque naHo tem conhecimento bastante ne= ...eu acho que naHo...
(C) (BOTELHO, 2013, f. 10) 6.

Os alunos relatavam a necessidade de investimento na infra–estru-
tura da escola, visto que a falta de a= gua era recorrente. Tambe=m havia mui-
ta care5ncia de espaço, de salas de informa= tica devidamente equipadas, bi-
bliotecas com livros pra pesquisa de melhor qualidade. A sala de almoço
dos professores foi transformada em sala de esta= gio dos alunos. A escola
recebia tre5s alunos com deficie5ncia auditiva, pore=m naHo tinham espaço e
nem profissionais para o trabalho com todos eles.

5 Entrevista realizada por BOTELHO (2013), com professora J. realizada nas depende5ncias
do Cole=gio Íraci Salete Strozak.
6 Entrevista com aluna C. 19 anos, 4º ano da turma de Magiste= rio do Cole=gio Íraci Salete
Strozak.

57



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

b) As experie5ncias da Escola JoaHo  dos Santos de Oliveira
(JoaHo Sem Terra) – Madalena (CE)7

O Projeto Polí=tico-Pedago= gico da escola foi tomado como um passo
importante na construçaHo permanente do projeto de Agricultura Campone-
sa no assentamento 25 de maio (CE) e da EducaçaHo do Campo. Nele aparece
a noçaHo da educaçaHo e do ensino me=dio como um direito. A escola, a partir
da perspectiva definida no seu PPP (2012), busca ser mais que uma escola,
mas tambe=m um centro de refere5ncia na formaçaHo dos educandos e edu-
candas, que possibilite a compreensaHo da realidade polí=tica, sociocultural,
econo5 mica e educacional, assim como a ampliaçaHo “do conhecimento da re-
alidade do campo e seus problemas, envolvendo as lutas sociais, a reforma
agra= ria e a cultura camponesa” (PPP, 2012).

Na ana= lise da representante do Setor de EducaçaHo MST/CE, as esco-
las contavam com pouca estrutura. Nas escolas estaduais do campo no Cea-
ra= ,  ainda  que  tenhamos  encontrado  desafios,  estes  se  mostravam  ainda
maiores em escolas do ensino fundamental, visto que a formaçaHo que o mu-
nicí=pio fornecia ainda era uma formaçaHo quase toda voltada para o merca-
do de trabalho. 

Um dos educandos destacava a care5ncia de oportunidades no cam-
po como um fator que desestimulava a participaçaHo e o envolvimento da ju-
ventude.

Aqui no Ceara=  e=  o seguinte: cursos aqui so=  aparecem na cidade, naHo
aparecem no assentamento. Pra quem tem condiçaHo de ta=  indo ate=  a
cidade, ta=  gastando gasolina [...] tem condiçaHo de manter um cursinho,
tem muitos que tem onde eu moro, mas eu sou de uma famí=lia muito
humilde, ate=  hoje eu naHo consegui fazer nenhum curso que demore,
que  fosse  bom,  cursos  prolongados  assim  de  muita  duraçaHo,  e
bom...os cursos que eu fiz foram de 1 dia, de 1 semana, foram cursos
pequenos, nunca fiz um curso bom… que eu tenho vontade de fazer
curso de informa= tica, essas coisas, mas nunca pude, por conta da ver-
ba ne=? (E) (BOTELHO, 2013 f. 15).8

7 Na pesquisa do ensino me=dio na Escola JoaH o dos Santos de Oliveira foram realizadas 17 en-
trevistas: 9 alunos do 3º ano do ensino me=dio, 5 professores, 1 membro da coordenaçaHo pe-
dago= gica, 1 funciona= ria da escola e 1 representante do Setor de EducaçaH o do MST. Os alunos
do 3º ano foram escolhidos de forma esponta5 nea, sendo entrevistados aqueles que se dispo-
nibilizaram para participar da pesquisa. 
8 Entrevista realizada por Botelho (2013) com o aluno “E”, da Escola de Ensino Me=dio JoaH o
Sem–Terra/CE.
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Ainda que no PPP da escola fosse relatado que havia formas de pro-
duçaHo no assentamento que superassem a condiçaHo clima= tica, foi possí=vel
observar o duro peso da seca sobre a realidade do assentamento. No perí=o-
do da pesquisa,  completavam nove meses sem chuva na regiaHo,  e a seca
castigava os animais e prejudicava a alimentaçaHo dos moradores. A meren-
da escolar era muito preca= ria e alvo de queixa dos alunos e professores. Foi
possí=vel perceber que grande parte dos alunos dependia da merenda esco-
lar como forma de garantir a alimentaçaHo dia= ria.

Nas experie5ncias das duas escolas analisadas foi possí=vel identificar
alguns desafios comuns que merecem reflexaHo:

1. A formaçaHo tradicional dos professores era incompatí=vel com
os princí=pios da EducaçaHo do Campo;
2. A falta de infraestrutura adequada nas escolas (transporte in-
suficiente, computadores obsoletos, acesso preca= rio aN  internet);
3. A saí=da do jovem do campo na busca pelo trabalho e pela con-
tinuidade dos estudos, relacionada ao abandono do campo e ause5ncia
de polí=ticas pu= blicas que possam atender a juventude;
4. O preconceito vivido pelos jovens do campo na cidade, o que
exige o fortalecimento e valorizaçaHo da cultura do campo, tambe=m
conquistados com a valorizaçaHo do trabalho do campo;
5. A autonomia limitada do Movimento Social  na definiçaHo da
polí=tica da escola, na seleçaHo de professores e o controle do Estado
sobre a atuaçaHo do Movimento nos Cole=gios Estaduais;
6. A necessidade de maior mobilizaçaHo na construçaHo de uma
participaçaHo mais ampla da comunidade escolar nas escolas.  Maior
envolvimento da comunidade, pais, alunos e educadores nas questoH es
da escola. Fortalecimento da identidade camponesa dos alunos e pro-
fessores (BOTELHO, 2013, p. 434).

Esse conjunto de desafios encontra conexaHo com a realidade atual,
na medida em que o fechamento das escolas do campo e=  uma estrate=gia po-
lí=tica que interessa ao agronego= cio. O abandono do campo e o sucateamen-
to das escolas saHo estrate=gias para provocar a migraçaHo para a cidade e fe-
chamento das escolas, fazendo com que o territo= rio campone5s seja cada vez
mais substituí=do pelo territo= rio do agronego= cio.

 As escolas do campo, apesar do conjunto de desafios que encon-
tram para a efetivaçaHo do seu projeto de educaçaHo, ainda saHo urgentes e ne-
cessa= rias para a juventude, especialmente para o avanço do projeto de agri-
cultura camponesa. A formaçaHo tradicional de professores ainda e=  uma rea-
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lidade nestas escolas e, nesse sentido, torna–se fundamental fortalecermos
iniciativas de formaçaHo docente na perspectiva da educaçaHo do campo. 

1.2 – A experie5ncia de  FormaçaHo de Professores em Cam-
pos dos Goytacazes/RJ

Um dos desafios referentes aN  EducaçaHo do Campo diz respeito aN  for-
maçaHo de quem educa: os professores e professoras. Como dito anterior-
mente, no ano de 2007 foi instituí=do o Programa de Apoio aN  FormaçaHo Su-
perior em Licenciatura em EducaçaHo do Campo (PROCAMPO), que buscou
implementar cursos de licenciatura em EducaçaHo do Campo nas institui-
çoH es pu= blicas de ensino superior de todo o paí=s. Contudo, temos ainda um
grande nu= mero de professores que atuam nas escolas no/do campo por
todo o Brasil e que naHo tiveram nenhum contato anterior ou formaçaHo es-
pecí=fica que reflita a realidade do campo brasileiro. A formaçaHo de educa-
dores e=  tambe=m pautada numa lo= gica urbana, levando o professor a com-
preender o campo como local do atraso, da falta, incutindo–lhe ou manten-
do–lhe uma se=rie de preconceitos e estereo= tipos. Assim, pesquisar sobre o
perfil de formaçaHo dos professores que ja=  atuam nas escolas no/do campo e=
um primeiro passo para se pensar em polí=ticas pu= blicas de formaçaHo conti-
nuada.  

 A FormaçaHo Continuada de Educadores esta=  relacionada ao proces-
so contí=nuo, que perpassa por necessidades de constante mudança, reque-
rendo do professor um aprimoramento na sua pra= tica profissional e peda-
go= gica, para que naHo se perca no processo social de sua atuaçaHo, compro-
metida  com  os  princí=pios  da  classe  trabalhadora  camponesa  (LOBATO,
2020).

O dia= logo sobre a EducaçaHo do Campo e a formaçaHo dos educadores
que atuam nas escolas rurais do municí=pio de Campos dos Goytacazes/RJ
possibilita aos mesmos tanto a compreensaHo e o reconhecimento da reali-
dade e as suas condiçoH es de trabalho, quanto tambe=m seus anseios, contra-
diçoH es e perspectivas (Íbidem).

As escolas rurais do municí=pio de Campos dos Goytacazes/RJ saHo
consideradas como escolas do campo, em consona5ncia ao Decreto Presi-
dencial n° 7352/2010 (BRASÍL 2010), que dispoH e sobre a polí=tica de Edu-
caçaHo do Campo e o Programa Nacional de EducaçaHo na Reforma Agra= ria –
PRONERA, pois saHo situadas em a= reas rurais distribuí=das na regiaHo. No en-
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tanto,  e=  de  fundamental  importa5ncia  considerar  a  formaçaHo  continuada
para os educadores que atuam nessas escolas.

Segundo Ghellere e Camilo (2016), a formaçaHo dos educadores tem
sido debatida nas instituiçoH es de ensino e a formaçaHo dos educadores do
campo tem sido disputada por programas de governos, como proposta de
salvaçaHo imediatista, aos insucessos nas ana= lises sobre a educaçaHo.

No entanto, o processo de formaçaHo do educador supera as barrei-
ras meramente te=cnicas impostas, alcançando dimensoH es coletivas de seu
trabalho e suas reais condiçoH es enfrentadas no cotidiano. A formaçaHo se
vincula a uma ampliaçaHo de conhecimentos que ultrapassam os limites es-
colares,  percebendo  o  contexto  social  que  esta=  imerso  (GHELLERE;
CAMÍLO, 2012).

A formaçaHo  dos educadores do campo torna–se  peculiar,  pois  os
cursos  tendem  a  fortalecer  a  pra= tica  pedago= gica  das  escolas  do  campo,
atendendo aN s suas caracterí=sticas. Mesmo construindo a concepçaHo de cam-
po, entende–se que em cada campo ha=  suas especificidades (SÍLVA, 2017),
perpassando pela compreensaHo dos processos contradito= rios e de disputas
nas relaçoH es polí=tico–organizativo–pedago= gicas existentes, ale=m da pro= pria
concepçaHo de escola se integrar na base social das comunidades do campo
(MST, 2008). 

Diante dessa compreensaHo, a CoordenaçaHo de EducaçaHo do Campo
da Secretaria Municipal de EducaçaHo de Campos dos Goytacazes/RJ reali-
zou, no ano de 2019, a FormaçaHo Ínicial e Continuada das suas 95 unidades,
situadas em a= reas rurais do municí=pio, tendo por objetivo a realizaçaHo de
um mapeamento de realidade e levantamento de dados quantitativos dos
educadores atuantes nessas escolas. Tais escolas representam aproximada-
mente 62% de toda a rede, e seus 16.957 estudantes representam em torno
de 35% da rede de ensino pu= blico (LOBATO, 2020).

No ano de 2019, o municí=pio de Campos dos Goytacazes/RJ apre-
sentou, das 95 escolas rurais existentes em sua rede de ensino pu= blico, 58
unidades (61%) que apresentavam turmas multisseriadas, somando um to-
tal de 124 turmas. A multisseriaçaHo no municí=pio ocorre somente nas esco-
las de a= reas rurais, e nos chama atençaHo para a formaçaHo dos docentes, que
naHo te5m o domí=nio necessa= rio para este formato de trabalho educacional. 

Neste universo de estabelecimentos de ensino, foi detectada a exis-
te5ncia de aproximadamente 700 educadores atuantes na rede municipal de
ensino de Campos dos Goytacazes/RJ, especificamente nas suas a= reas ru-
rais. 
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O perfil de formaçaHo acade5mica desses educadores das escolas ru-
rais do municí=pio apresenta, na seguinte seque5ncia: a predomina5ncia dos
educadores com Licenciatura (Pedagogia e outras a= reas de Conhecimento),
Ensino Me=dio (FormaçaHo de Professores), Po= s–Graduados (alguma a= rea de
especializaçaHo), Sem Licenciatura (outras graduaçoH es), Mestrado, Doutora-
do e Ensino Fundamental.

Atrave=s da FormaçaHo Ínicial e Continuada dos educadores das esco-
las  rurais  do municí=pio,  observamos  que aproximadamente  60% desses
profissionais  saHo  concursados.  Em contraponto,  30% desses professores
saHo contratados por um perí=odo de, no ma=ximo, dois anos, naHo necessaria-
mente na mesma escola,  estando aN  disposiçaHo das necessidades da rede
municipal de educaçaHo, ocasionando alta rotatividade. Os demais 10% saHo
divididos  entre  outros  ví=nculos  empregatí=cios  existentes  na  rede,  tais
como, segunda matrí=cula, permutados e RPA (LOBATO, 2020).

Parte desses profissionais de educaçaHo e=  residente de municí=pios
adjacentes e lecionam nas escolas de a= reas limí=trofes de Campos dos Goyta-
cazes/RJ, ocorrendo dificuldades como um maior tempo gasto no desloca-
mento para o local de trabalho, ale=m da precariedade na oferta de trans-
porte pu= blico – o que força os educadores a terem conduçaHo e gastos pro= -
prios, amplificando suas despesas. A realidade enfrentada pelos educado-
res das escolas rurais do municí=pio apresenta desafios impostos pelo pro-
cesso de desvalorizaçaHo dos profissionais, agravando ainda mais a reflexaHo
de pra= ticas educativas que possibilitem a construçaHo de propostas pedago= -
gicas, concernentes com a luta pela terra e vida dos camponeses (Íbidem). 

A busca dos educadores por conhecer, identificar e reconhecer a re-
alidade de seus estudantes precisa ser aproximada em suas pra= ticas peda-
go= gicas, naHo dando margem para açoH es educativas isoladas e distanciadas
do contexto, mas possibilitando um engajamento integrado com a formaçaHo
dos sujeitos, potencializando reflexoH es crí=ticas sobre a realidade vivida.

A formaçaHo dos educadores no e do campo precisa estar desagrega-
da da esse5ncia urbanista, pois se identifica a inadequaçaHo aos saberes e mo-
dos de vida do campo,  ocorrendo consequentemente,  a  desconstruçaHo  e
descontinuidade do projeto  Polí=tico-Pedago= gico especí=fico aN  realidade dos
camponeses. No entanto, a realidade dos educadores no/do campo, do mu-
nicí=pio,  apresenta a ause5ncia de polí=tica de valorizaçaHo desses profissio-
nais, sobretudo dos que lecionam em a= reas de difí=cil acesso. Tais profissio-
nais enfrentam a precariedade de transporte e rotas de acesso aN s comuni-
dades rurais, esgotamento na carga hora= ria de trabalho e ause5ncia de con-

62



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

curso pu= blico para terem melhores possibilidades de trabalho (LOBATO,
2020).

Numa pesquisa realizada pela CoordenaçaHo de EducaçaHo do Campo
da Secretaria Municipal de EducaçaHo,  foi  solicitado aos profissionais que
avaliassem a formaçaHo inicial e continuada proposta pela equipe. Do quan-
titativo de profissionais que responderam o Formula= rio Avaliativo, consta-
tou–se que a maioria aprovou o local e hora= rio combinado com a equipe
pedago= gica de cada escola antecipadamente; a maioria avaliou estar satis-
feito(a) e desejoso(a) por mais encontros de formaçaHo, tendo a possibilida-
de de aplicaçaHo na pra= tica profissional (Íbidem).

Ísso nos remete a trazer para a discussaHo a importa5ncia da forma-
çaHo continuada dos educadores no/do campo, indo ao encontro de suas de-
mandas, necessidades e enfrentamentos, apresentando novas formas e ca-
minhos de resiste5ncia dessa categoria profissional e, ainda, proporcionan-
do o renascimento do sentimento de combate e luta na oposiçaHo a todas as
expressoH es  (cultural,  social,  polí=tica,  econo5 mica  e  ideolo= gica)  do projeto
opressivo hegemo5 nico (Íbidem).

A CoordenaçaHo de EducaçaHo do Campo da Secretaria de EducaçaHo
do municí=pio de Campos dos Goytacazes/RJ, ao promover a formaçaHo con-
tinuada dos educadores no/do campo da rede de ensino, realizou reunioH es
nas pro= prias escolas rurais, buscando ir ao encontro dos professores e dia-
logar sobre suas dificuldades cotidianas enfrentadas nas escolas. 

A proposta da formaçaHo continuada seria estimular o olhar dos edu-
cadores para o campo, visto que muitos desconheciam a EducaçaHo do Cam-
po e suas especificidades, o que dificultava o reconhecimento do espaço ru-
ral, onde as escolas encontram–se inseridas, como lugar que apresenta mo-
dos de vida, saberes, ambiente e cultura diferenciada. Portanto, a pra= tica da
educaçaHo rural encontra–se muito impregnada nas açoH es educativas desses
educadores, inclusive isoladas e sem interaçaHo com conhecimentos e reali-
dade dos estudantes e das a= reas rurais do municí=pio. 

A princí=pio,  a  proposta  de  dia= logo formativo com os  educadores
precisa se manter pertinente e contí=nua, tendo aprofundamentos como de-
manda apresentada pelos mesmos. Com isso, a CoordenaçaHo de EducaçaHo
do Campo da Secretaria de EducaçaHo do municí=pio apresentou va= rias opor-
tunidades de capacitaçoH es, inclusive em parcerias com movimentos e orga-
nizaçoH es  sociais  camponesas  e  instituiçoH es  pu= blicas  de  Ensino  Superior
como a Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade do Estado do
Rio  de  Janeiro  (UERJ)  e  Universidade  Federal  Rural  do  Rio  de  Janeiro
(UFRRJ).
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Compreende–se que a formaçaHo dos educadores no/do campo do
municí=pio precisa estar vinculada aos princí=pios da EducaçaHo do Campo,
demandando ana= lises e reflexoH es crí=ticas e enfrentamento de lutas na cons-
truçaHo da emancipaçaHo humana. Por esse motivo, a formaçaHo continuada
precisa ser um processo constante, integrada aN s atividades e pra= ticas cole-
tivas, partindo das demandas e necessidades da realidade e considerando a
pra= tica profissional como o estudo de sua pro= pria pra= tica, atrave=s da troca
de experie5ncias, a construçaHo de novos saberes profissionais, superando o
distanciamento entre teoria e pra= tica.

Considerações finais

Na atualidade, experimentamos um processo de fascistizaçaHo da so-
ciedade e obscurantismo das ideias, em que a garantia do direito aN  educa-
çaHo pu= blica torna–se um desafio ainda maior. A Emenda Constitucional n°
95/16 (BRASÍL, 2016) nos trouxe a tra= gica realidade do corte dos recursos
para as polí=ticas sociais por 20 longos anos, e essa naHo foi revogada no go-
verno Bolsonaro. 

Ainda como fruto do Golpe de 2016, o Íncra deixou de convocar a
ComissaHo Pedago= gica Nacional, uma importante insta5ncia deliberativa do
Programa PRONERA. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre EducaçaHo
na Reforma Agra= ria (PNERA, 2015), publicada pelo ÍPEA, o programa foi
responsa=vel pela alfabetizaçaHo, escolarizaçaHo no ensino fundamental, me= -
dio e superior de 192 mil camponeses e camponesas nos 27 estados da Fe-
deraçaHo.

No iní=cio do governo Bolsonaro, o Decreto nº 9.759/2019 (BRASÍL,
2019), que extinguiu todos os Conselhos, ComissoH es e outros mecanismos
de participaçaHo social no governo, extinguiu tambe=m a ComissaHo Pedago= gi-
ca Nacional do PRONERA. Desta forma, de fato, a partir da eleiçaHo do atual
governo, vem se instaurando ataques crescentes aos direitos humanos, tor-
nando ainda mais vulnera=veis os povos e comunidades tradicionais que saHo
sujeitos da EducaçaHo do Campo.

O decreto nº 10.252 (BRASÍL, 2020), publicado no Dia= rio Oficial de
20 de fevereiro de 2020, reorganiza a estrutura do Ínstituto Nacional de
ColonizaçaHo e Reforma Agra= ria (ÍNCRA), enfraquecendo programas impor-
tantes para os Movimentos Sem Terra e Quilombolas (FONEC, 2020). Nesta
reestruturaçaHo,  o atual governo realiza mais um ataque aos movimentos
populares e aos trabalhadores do campo ao extinguir a CoordenaçaHo res-
ponsa=vel pela EducaçaHo do Campo. Assim, fica inviabilizada a continuidade
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do Programa Nacional de EducaçaHo na Reforma Agra= ria, o PRONERA, volta-
do para a formaçaHo de estudantes do campo. 

Tambe=m se instaura o desmonte da Secretaria de EducaçaHo Conti-
nuada, AlfabetizaçaHo e Diversidade (SECADÍ) e sua renomeaçaHo para Secre-
taria de Modalidades Especiais (SEMESP). Ao excluir o termo “Diversidade”
demonstra, por um lado, o desprezo dos novos donos do poder pelo respei-
to e pelo reconhecimento de uma diversidade conquistada pelos povos ori-
gina= rios, tradicionais e do campo e, por outro lado, o atendimento aos inte-
resses do capital na educaçaHo, para quem a eliminaçaHo de todo e qualquer
direito reduz os custos operacionais da “empresa” educacional, diminuindo
demandas orçamenta= rias e liberando orçamento para o cumprimento dos
compromissos da dí=vida pu= blica com o capital.

A realidade de um capitalismo dependente, como e=  o caso do brasi-
leiro, torna cada vez mais claro que a realidade do fechamento das escolas
do campo guarda conexaHo  direta  com as estrate=gias  de viole5ncia contra
camponeses e de imposiçaHo do agronego= cio como modelo de agricultura,
em um paí=s de milhoH es de desempregados que carecem da terra para o tra-
balho e sustento da famí=lia. O agronego= cio,  e seu projeto de expulsaHo de
camponeses do campo, deixa o territo= rio rural sem alternativas para a ju-
ventude,  em grande maioria,  obrigada pelas condiçoH es  de vida a migrar
para a cidade.

Todo esse desmonte e ataque se somam aos desafios histo= ricos que
contribuem para a  evasaHo do campo e das escolas do campo, tais como:
poucas escolas no campo; grande dista5ncia entre escola e reside5ncia dos es-
tudantes; a falta de professores; a presença marcante de uma formaçaHo que
desconsidera os projetos polí=tico–pedago= gicos emancipadores e a realida-
de histo= rica, social e cultural do campo. Ídentifica–se um descaso com as
turmas multisseriadas; infraestrutura das escolas e salas de aula inadequa-
da para educadores e educandos; estradas com poucas condiçoH es de uso e
sem manutençaHo; transportes em pe=ssimas condiçoH es de conservaçaHo, in-
clusive, com riscos de acidente para educadores e educandos; material di-
da= tico descontextualizado e com predomí=nio dos valores urbanos; o fecha-
mento das escolas do campo; í=ndices cada vez maiores de nucleaçaHo das es-
colas; escolas do campo que resistem aN  participaçaHo dos movimentos soci-
ais nas atividades polí=tico–pedago= gicas;  descompromisso das secretarias
municipais e estaduais, de educaçaHo com os altos í=ndices de analfabetismo
e oferta da educaçaHo de jovens e adultos no campo. Esses e outros aspectos
ilustram o quadro de descaso com a educaçaHo pu= blica no campo brasileiro
(CALDART et al., 2012).
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A Escola pu= blica tem por funçaHo socializar o conhecimento histori-
camente  produzido,  assim como fomentar  a  produçaHo  de  conhecimento,
que possibilitara=  compreender as distintas concepçoH es sobre o mundo po-
lí=tico. Assim, ao falarmos de EducaçaHo do Campo, estamos afirmando que
essa Escola pu= blica deve ser de responsabilidade do Estado, mas precisa
ser governada pelo povo, a fim de que esteja na base de sua organizaçaHo.
Quando falamos da EducaçaHo do Campo queremos dizer que devem estar
legitimados, no interior da escola, o trabalho, a cie5ncia e cultura do povo
campone5s. 

Considerar que o campesinato  e=  o sujeito da escola do campo nos
coloca como horizonte a necessidade de se pensar coletivamente sobre o
tipo de escola que temos e o tipo de escola que queremos construir cotidia-
namente. Sobretudo, diante da pandemia de COVÍD-19 que nos assola atu-
almente, a escola pu= blica exerce um importante papel no fortalecimento do
conhecimento cientí=fico, mediante o negacionismo vigente na atual conjun-
tura.

Talvez essa seja a u= nica polí=tica pu= blica mais presente na vida coti-
diana  das  classes  trabalhadoras  e,  no= s,  educadoras  e  educadores,  como
classe  trabalhadora,  naHo  podemos menosprezar  esse  fato,  pois  sabemos
que a Escola pu= blica foi – anos a fio, pesem as crí=ticas a esta – o espaço de
resiste5ncia para que o que e=  comum a todos seja socializado. Foi e e=  atrave=s
da luta de educadores e educadoras que conseguimos garantir a milhoH es de
crianças, jovens e mesmo adultos o acesso aN  pequena parcela dos direitos
constitucionais que tanto vemos ser roubados de nossas vidas (COLEMARX,
2000).

Uma educaçaHo comprometida com os sujeitos da escola precisa par-
tir de uma leitura crí=tica do trabalho na sociedade capitalista, e identificar
que a formaçaHo profissional hoje se reduz a uma formaçaHo te=cnica e instru-
mental voltada aos interesses do mercado. A escola pu= blica deveria ser es-
paço de se instaurar a contracorrente, ou seja, um espaço questionador da
reproduçaHo  e  embotamento  de  valores  pre=–estabelecidos,  que  buscam
adaptar a classe trabalhadora a um discurso estreito que a converte em
maHo de obra barata e malea=vel ao poder capitalista, a uma moralidade re-
pressiva e retro= grada, enquadrada na vulgaridade da propaganda e da mer-
cadoria (BUENO, 2006).

 Consideramos que a classe trabalhadora tem o direito e o dever de
se aprimorar de toda produçaHo cultural – portanto, cientí=fica e artí=stica –
produzida pela histo= ria e transmitida tambe=m pela escola. Somos sujeitos
indivisí=veis e nossa totalidade tambe=m perpassa a escola: o conhecimento,
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os saberes teo= ricos e populares, as vive5ncias e tradiçoH es, a fome, o sono, o
estresse, o medo, a alegria, o trabalho com a terra. Tudo isso interfere e
contribui para a aprendizagem. 

Compreende–se que o diferencial das experie5ncias de EducaçaHo do
Campo  encontra–se  em  seu  conteu= do  contra–hegemo5 nico,  articulado  aN s
demandas das comunidades pela agricultura camponesa e anticapitalista;
no seu dia= logo com as lutas sociais no campo e na cidade; sua e5nfase no
trabalho,  na  cultura  e  no  movimento social  como princí=pios  educativos,
organizadores do trabalho no campo, recorrendo aos teo= ricos da pedagogia
socialista,  da  pedagogia  do  movimento  e  da  educaçaHo  popular  para  o
desenvolvimento  da  formaçaHo  dos(as)  educandos(as)  dentro  e  fora  do
espaço da escola.

Apesar de inu= meros desafios nas experie5ncias de EducaçaHo do Cam-
po,  os  movimentos  camponeses  que  a  reivindicam  buscam  fortalecer  a
perspectiva do protagonismo da juventude do movimento, da universalida-
de das suas lutas particulares do campo, na compreensaHo de que a reforma
agra= ria e=  uma luta de todos.

As experie5ncias relatadas de EducaçaHo do Campo nos fazem refletir,
ainda,  sobre a necessidade urgente de condiçoH es dignas de trabalho aos
professores dessas escolas, assim como e=  central o investimento do Estado
nesses espaços, com a garantia de concursos pu= blicos e contrataçaHo de pro-
fessores – que tenham conhecimentos sobre a EducaçaHo do Campo e sua
proposta pedago= gica – a garantia de transporte escolar adequado para que
crianças e jovens possam chegar aN  escola e desenvolver a pedagogia da al-
terna5ncia9; garantia de escolas em todas as etapas de formaçaHo ate=  a Uni-
versidade; garantia de condiçoH es dignas de trabalho no campo, com o in-
centivo aN  agroecologia e aN  agricultura camponesa; e garantia pelo poder pu= -
blico de polí=ticas pu= blicas de seguridade social aN  populaçaHo do campo. Ísto
e= ,  consideramos que a defesa da escola pu= blica e da EducaçaHo do Campo
tambe=m passa necessariamente pela defesa do territo= rio campone5s e res-
peito aN  sua cultura.

9 Consiste em alternar os perí=odos que o aluno passa na escola e no seu territo= rio desenvol-
vendo a pra= xis entre o conhecimento obtido em sala de aula e o conhecimento construí=do
em sua pesquisa de campo. (SÍLVA, 2017)
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 3
EDUCAÇA
 O POPULAR E LUTA DE CLASSE*

Ana Taisa da Silva Falcão
Filipe Milagres Boechat

Maria das Dores Mendes Pimentel

Introdução

Vivemos  numa sociedade dividida em classes  onde  uma  minoria
controla e explora o trabalho produzido pela maioria. E a classe trabalha-
dora vive esmagada, sofrendo todo tipo de humilhaçaHo e sofrimento para
garantir a sua subsiste5ncia e a riqueza da classe dominante. Esta constata-
çaHo e=  noto= ria assim como e=  igualmente conhecido o papel que a educaçaHo
tem para o acomodamento e petrificaçaHo desta condiçaHo desigual em que
se encontram as mulheres e os homens do nosso tempo. 

Mas a educaçaHo tambe=m pode ser uma importante ferramenta no
combate a este estado de coisas que citamos acima e no= s somos educadores
que acreditamos neste seu potencial revoluciona= rio. Para isso, nos dedica-
mos a apresentar neste trabalho algumas consideraçoH es a respeito do papel
da EducaçaHo Popular na luta de classes, e contamos aqui como e quais saHo
as experie5ncias concretas onde estamos inseridos. 

Nesse sentido, este capí=tulo almeja ser um espaço de ana= lise das po-
siçoH es ideolo= gicas no campo da educaçaHo e o processo de conscie5ncia das
açoH es concretas dos trabalhadores, ou uma porta de dia= logo dentro desta
trincheira especí=fica da luta por uma sociedade emancipada.

Breves  apontamentos  sobre  Educação  Popular,  cons-
ciência  de  classe  e  perspectivas  emancipatórias  da
classe trabalhadora

A EducaçaHo Popular e=  um produto histo= rico das lutas da classe tra-
balhadora. Concretamente, ela e=  o resultado contradito= rio dos esforços da
classe produtora da riqueza social na direçaHo de sua inserçaHo na ordem, de
sua sobrevive5ncia dentro da ordem, mas tambe=m de sua conscientizaçaHo

*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.73-90
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para a luta revoluciona= ria e emancipato= ria e, portanto,  parte de sua luta
contra a ordem. Conforme assinalou ConceiçaHo Paludo, em “EducaçaHo po-
pular como resiste5ncia e emancipaçaHo humana” (2015, p. 220),

A ConcepçaHo de EducaçaHo Popular (EP) como campo de conhecimen-
to e como pra= tica educativa se constituiu em exercí=cio permanente de
crí=tica ao sistema societa= rio vigente, assim como de contra–hegemo-
nia ao padraHo de sociabilidade por ele difundida. Construí=da nos pro-
cessos de luta e resiste5ncia das classes populares, e=  formulada e vivi-
da, na Ame=rica Latina, enquanto [sic] uma concepçaHo educativa que
vincula explicitamente a educaçaHo e a polí=tica, na busca de contribuir
para a construçaHo de processos de resiste5ncia e para a emancipaçaHo
humana, o que requer uma ordem societa= ria que naHo seja a regida
pelo capital.

No entanto, para que a EducaçaHo Popular possa contribuir para a
emancipaçaHo da classe trabalhadora, para a libertaçaHo de suas filhas e seus
filhos, ela deve qualifica= –la teo= rica e cientificamente a partir de uma pers-
pectiva de classe e visando o revolucionamento histo= rico–pra= tico dessa or-
dem social que amesquinha, aliena, oprime, explora, violenta e desumaniza
nossa  classe.  Uma  educaçaHo  verdadeiramente  popular,  feita  pela  classe,
desde a classe, com a classe e para a classe, deve, portanto, buscar uma for-
maçaHo crí=tica, polí=tica e classista, sem a qual ela redunda em instrumento
de apassivamento, cooptaçaHo, conformaçaHo e amoldamento. Para isso, deve
preparar a classe trabalhadora para a leitura de obras cla= ssicas sem perder
de vista seu senso comum, mas sem tambe=m romantiza= –lo; deve contribuir
para a alfabetizaçaHo e o ingresso de nossa classe na educaçaHo formal e pu= -
blica, mas sem abandonar a perspectiva da construçaHo de uma educaçaHo
auto5 noma; deve lutar ao lado daquelas e daqueles que se opoH em aN s contrar-
reformas educacionais, mas sem deixar de lado a defesa da necessidade de
superaçaHo do capitalismo em cada enfrentamento das lutas de classes.

Nesse sentido, naHo pode haver isençaHo nem neutralidade na Educa-
çaHo Popular. Porque a EducaçaHo Popular naHo e=  “todas e todos pela Educa-
çaHo”. Antes, e=  a classe trabalhadora, u= nica classe verdadeiramente popular,
em seu processo histo= rico de autoeducaçaHo e autoemancipaçaHo.

Numa sociedade desigual, em que os seres humanos estaHo divididos
em si mesmos, partidos entre si e apartados, igualmente, em relaçaHo aN  natu-
reza,  a EducaçaHo Popular deve ser aquela educaçaHo que toma partido;  a
educaçaHo da nossa classe entendida como pra= xis.
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Uma educaçaHo  verdadeiramente popular deve,  portanto,  ser uma
educaçaHo de classe: educaçaHo revoluciona= ria de classe e educaçaHo da classe
revoluciona= ria. Deve possuir a intençaHo de formar os sujeitos histo= ricos ca-
pacitados aN  transformaçaHo  radical  da sociedade,  oferecendo–lhes as “pe-
dras” ou as “peças” necessa= rias para tal transformaçaHo. Deve, portanto, tra-
balhar no sentido da emancipaçaHo humana; da emancipaçaHo naHo apenas
polí=tica, “cidadaH ”, “inclusiva”, “democra= tica”, mas da emancipaçaHo plena e,
portanto, da superaçaHo do modo capitalista de produçaHo e reproduçaHo soci-
al da vida humana.

Essa intençaHo, no entanto, naHo deve ser compreendida como mero
ato da vontade, destacado de um contexto histo= rico concreto. Antes, deve
ser  compreendida  como  resposta  teo= rica  e  pra= tica  aN s  particularidades
histo= ricas de nossa formaçaHo social latino–americana e aos acontecimen-
tos que redundaram em nossa condiçaHo  de  depende5ncia  e  subdesenvolvi-
mento.

Alia= s, naHo seria um exagero dizer que, na Ame=rica Latina, o espí=rito
que anima a EducaçaHo Popular liga–se, historicamente, aN s lutas dos povos
nativos contra a viole5ncia e a barba= rie da exploraçaHo colonial. Afinal, como
nos recorda Paludo (2015, p. 223),

Na Ame=rica Latina, o movimento de consolidaçaHo da ordem burguesa
foi acompanhado da resiste5ncia das populaçoH es empobrecidas: criol-
los, que se destacaram na liderança, negros, mestiços, brancos das ca-
madas mais pobres e indí=genas. Nas lutas anteriores aN s da indepen-
de5ncia, pode–se lembrar da revolta dos í=ndios descendentes dos in-
cas, liderada por Tu= pac Amaru, no Peru, ocorrida no se=culo XVÍ; e de
Zumbi dos Palmares, brasileiro, que se manteve durante todo o se=cu-
lo XVÍÍ.  No perí=odo das lutas pela independe5ncia, no se=culo XVÍÍÍ  e
iní=cio do XÍX, destacam–se Simo= n Bolivar (1783–1830), venezuelano,
e Jose=  de San Martí=n (1778–1850), argentino. No perí=odo po= s–inde-
pende5ncia, houve tambe=m revoluçoH es, como a mexicana, em 1910, li-
derada por Zapata; a boliviana, em 1952; a cubana, em 1959, e a nica-
raguense, nas de=cadas de1960–1970.

No Brasil, encontramos vestí=gios da EducaçaHo Popular ja=  nas ativi-
dades agitativas e formativas do movimento anarcossindicalista. Encontra-
mos tais vestí=gios, tambe=m, nas atividades formativas e organizativas das
Ligas Camponesas, na primeira metade do se=culo XX (PALUDO, 2001).

A consolidaçaHo da EducaçaHo Popular brasileira, contudo, e=  um feno5 -
meno tardio. Conforma-se, segundo Paludo (2015, p. 225), 
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[…] entre 1930 e 1960,  perí=odo considerado desenvolvimentista,  e
apo= s a onda de ditaduras, que ocorreram entre 1960 e 1980, nos pro-
cessos de redemocratizaçaHo das sociedades latino-americanas. 

Nesse perí=odo, de acordo com as observaçoH es da autora (2015, p.
228) 

As expressoH es povo sujeito de sua histo= ria, autonomia, conscientiza-
çaH o, organizaçaHo, protagonismo popular, luta e transformaçaHo indica-
vam a orientaçaHo das pra= ticas, assim como o “fazer com”, trabalhado
conceitualmente como pra= xis e por vezes como o movimento perma-
nente entre pra= tica–teoria–pra= tica, ver–julgar–agir ou açaHo–reflexaHo–
açaH o, era considerado a lo= gica metodolo= gica, permeada pela relaçaHo
entre os saberes populares e o conhecimento historicamente acumu-
lado, pela sistematizaçaHo, pela pesquisa–açaHo participante e pelo dia= -
logo, que orientava os me=todos, te=cnicas e procedimentos, incluindo
os processos avaliativos, dos mu= ltiplos processos e pra= ticas educati-
vas que se instauraram na Ame=rica Latina.

Com efeito, a EducaçaHo Popular acompanhou o processo de moder-
nizaçaHo conservadora que marcou o desenvolvimento do capitalismo brasi-
leiro.  Numa sociedade capitalista  perife=rica  e  dependente  como a  nossa
(FERNANDES,  2009),  em  que  o  papel  do  Estado  e  da  EducaçaHo  pu= blica
como instrumentos de reproduçaHo e manutençaHo da ordem saHo inequí=vo-
cos, a EducaçaHo Popular cumpriu, desde cedo, o papel de denu= ncia, resis-
te5ncia e luta.

Essa experie5ncia histo= rica da classe trabalhadora, que assumiu os
contornos de um verdadeiro movimento social e popular,  encontrou sua
ma=xima expressaHo teo= rica na pedagogia freireana e sua maior expressaHo
polí=tico–organizativa no Movimento de Cultura Popular (MCP) e nos Cen-
tros Populares de Cultura (CPC), nos primeiros anos da de=cada de 1960. Es-
magada, contudo, pelo golpe burgue5s e militar de 1964, a EducaçaHo Popular
voltou aN  cena histo= rica e polí=tica apenas na segunda metade da de=cada de
1970, em grande medida a partir de inciativas de setores da Ígreja cato= lica
sob a orientaçaHo da Teologia da LibertaçaHo.

No Brasil, a EducaçaHo Popular cumpriu um papel importantí=ssimo
de formaçaHo,  mas tambe=m de agitaçaHo e organizaçaHo polí=ticas,  caracteri-
zando–se como um dos elementos que compuseram o processo de desen-
volvimento do ciclo democra= tico–popular (MARTÍNS, 2014). Este ciclo, por
sua vez, esteve inserido num processo mais amplo, latino–americano, de
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luta pela contra–hegemonia polí=tica e cultural.  Segundo Paludo (2015, p.
226),

O que parece se constituir na Ame=rica Latina,  nesse perí=odo, e=  um
movimento polí=tico e sociocultural mais amplo, mediado por recursos
financeiros  que  vinham  de  entidades  de  cooperaçaHo  internacional,
por instituiçoH es como a Ígreja, partidos polí=ticos, Centros de Educa-
çaH o Popular e escolas de formaçaHo de abrange5ncia local, regional, na-
cional e latino–americana; assim como por intelectuais, ativistas, reli-
giosos e lideranças que acabaram por conformar campos de forças
polí=ticas e culturais, naHo–homoge5neos porque constituí=do por e5nfases
e tende5ncias diferenciadas, mas contra–hegemo5 nicos, com ní=veis dife-
renciados de radicalidade, e orientados por utopias da transformaçaHo
social.

Ainda segundo a autora, foi no interior desse processo mais amplo
de contra-hegemonia polí=tica e cultural que o “Movimento de EducaçaHo Po-
pular” se conformou na direçaHo da construçaHo de fazer do povo a “expres-
saHo polí=tica de si mesmo, por meio de organizaçoH es populares auto5 nomas,
imbuí=das do desejo de construir o ‘poder popular’” (PALUDO, 2015, p. 226).
O que explica, em parte, a amplitude de suas “fontes teo= ricas”. 

Marcadamente, do ponto de vista das suas fontes teo= ricas, pode–se ci-
tar a teoria marxista; os autores latino–americanos, dentre os quais
ganham destaque Martí= e Maria= tegui e, acima de todos, Paulo Freire,
com o me=todo de alfabetizaçaHo de jovens e adultos e a formulaçaHo da
“Pedagogia do Oprimido”; as matrizes da Teologia da LibertaçaHo; do
sindicalismo; a indigenista; dos movimentos urbanos, rurais e comu-
nita= rios; do socialismo; da revoluçaHo; das artes, com o Teatro do Opri-
mido; e a da comunicaçaHo (PALUDO, 2015, p. 226).

Acontece que a EducaçaHo Popular naHo passou inco= lume aN s determi-
naçoH es  que marcaram o desenvolvimento do ciclo  democra= tico–popular.
Afinal, se e=  verdade que, entre 1970 e 1980, ela foi um instrumento decisi-
vo para a formaçaHo e a organizaçaHo de diversas trincheiras de luta da classe
trabalhadora brasileira, tais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), o Partido dos Trabalhadores (PT), a Central U� nica dos
Trabalhadores (CUT), tambe=m e=  verdade que, a partir da de=cada de 1990,
foi diversas vezes empregada como instrumento de apassivamento, coopta-
çaHo, conformaçaHo e amoldamento (ÍASÍ, 2012a, 2012b; TUMOLO, 2002).
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Por esse motivo, acreditamos que o atual esforço de “refundamen-
taçaHo” da EducaçaHo Popular (PALUDO, 2015) deve passar por uma ana= lise
crí=tica do ciclo democra= tico–popular; pelo reconhecimento de que, ao longo
desse ciclo histo= rico,  a  EducaçaHo  Popular foi  empregada,  diversas vezes,
como instrumento de efetivaçaHo do transformismo que conduziu va= rias ins-
ta5ncias de nossa classe aN  condiçaHo de meros operadores da polí=tica do “me-
nos pior”, da polí=tica do “possí=vel”; pela compreensaHo do porquê e do como
a EducaçaHo Popular funcionou como instrumento polí=tico–pedago= gico de
formaçaHo do enorme consenso em torno da ideia da democracia como “va-
lor universal”; logo, do democratismo que, em nome do respeito ao dia= logo
e aN  sabedoria popular, instituiu como pra= tica pedago= gica uma verdadeira
defere5ncia acrí=tica e populista ao senso comum de nossa classe, fomentan-
do o pragmatismo e o conformismo que animaram uma infeliz e desastrosa
polí=tica de conciliaçaHo de classes.

Em “EducaçaHo popular como resiste5ncia e emancipaçaHo humana”,
ConceiçaHo Paludo (2015, p. 233) afirmou o seguinte:

E�  esse, em traços gerais, o contexto amplo do debate instaurado de
refundamentaçaHo da concepçaHo de EP. E�  tambe=m nesse processo que
ocorre a transformaçaHo do que antes foram as estruturas de media-
çaH o impulsionadas pela Teologia da LibertaçaHo, que ha=  a transmuta-
çaH o dos Centros de EducaçaHo Popular para ONGs, que as matrizes te-
o= ricas da EducaçaHo Popular, anteriormente mencionadas, entram em
crise, que muitos dos “intelectuais orga5nicos” de outrora assumem o
idea= rio da democracia liberal, que a dimensaHo cultural ganha um des-
taque forte, nas expressoH es diferenças e diversidades, que os ví=nculos
entre a EP e a cultura distanciam–se da polí=tica, que a dimensaHo da
luta das classes organizadas perde importa5ncia, que as categorias tra-
balho e classe social perdem força na ana= lise da realidade, que a Edu-
caçaH o de Jovens e Adultos perde releva5ncia, que se rediscute o concei-
to de povo e de popular e que a necessidade do conhecimento cientí=fi-
co para as classes populares sequer e=  mencionada.

O diagno= stico de Paludo parece–nos correto, mas permanecera=  in-
suficiente se naHo o complementarmos com um radical trabalho de crí=tica do
ciclo histo= rico democra= tico–popular. Ísso porque, assim avaliamos, a Edu-
caçaHo Popular naHo podera=  contribuir para a emancipaçaHo de nossa classe
enquanto, em nome da adequaçaHo aN  “nova ordem mundial”, ao “novos tem-
pos”, ao “novo normal”, ela continuar a desprezar a luta de classes e a apos-
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tar em amplos dia= logos para a formaçaHo de amplos consensos democra= ti-
cos em amplas ca5maras setoriais.

Para no= s, uma EducaçaHo Popular classista e verdadeiramente com-
prometida com a emancipaçaHo humana naHo pode limitar–se ao horizonte
da “inclusaHo social” pela via do alargamento da democracia, do aumento da
educaçaHo formal, da promoçaHo do dia= logo entre as diferenças e o desenvol-
vimento de uma conscie5ncia cidadaH .

Na medida em que toda inclusaHo, nos marcos do capitalismo, e=  uma
inclusaHo subordinada e excludente, sobretudo se consideramos a condiçaHo
de depende5ncia do capitalismo brasileiro, uma EducaçaHo Popular verdadei-
ramente comprometida com a libertaçaHo de nossa classe deve estar prepa-
rada para ir ale=m da inclusaHo social na exata medida em que ousa pensar e
construir uma educaçaHo para ale=m do capitalismo.

E�  essa forma classista, anticapitalista e anti-imperialista de Educa-
çaHo Popular e, portanto, de contribuiçaHo para a construçaHo do processo de
formaçaHo da  consciência de classe, que temos buscado realizar em nossos
espaços de moradia, trabalho e luta. E�  dessa forma de EducaçaHo Popular,
portanto,  que daremos alguns exemplos na seque5ncia desse texto.  Antes,
pore=m, de passarmos a uma breve descriçaHo de algumas de nossas  expe-
riências práticas de construção de ferramentas contributivas para o processo
de emancipação da classe trabalhadora, consideramos importante assinalar
que essa perspectiva polí=tico–pedago= gica encontra–se tambe=m presente na
Universidade brasileira. Ísso porque, entre leitoras e leitores desse texto,
acreditamos que teremos, muito provavelmente, ale=m de discentes, traba-
lhadoras e trabalhadores do Ensino Superior.

De fato, a EducaçaHo Popular esta=  presente, ha=  de=cadas, em diversas
açoH es universita= rias, fazendo–se presente, de forma mais marcante, no a5m-
bito da ExtensaHo Universita= ria1.

O nascimento da ExtensaHo Universita= ria vincula–se, na Ame=rica La-
tina, ao movimento de Co= rdoba, o qual, em 1918, num mundo sob o impac-
to da RevoluçaHo Russa de 1917, ousou contestar o elitismo do sistema uni-
versita= rio  latino–americano  e  reivindicar  uma  Universidade  para  todos
(FARÍA, 2001). Assim, a ExtensaHo Universita= ria vincula–se, historicamente,
aN  exige5ncia de que a Universidade cumpra sua funçaHo social; que a Univer-

1 A Universidade brasileira deve desenvolver, coordenada e indissociavelmente, tre5 s tipos
de açaH o: o Ensino, a Pesquisa e a ExtensaH o. Com o Ensino, busca socializar o patrimo5 nio ar-
tí=stico, cientí=fico e cultural acumulado pela humanidade; com a Pesquisa, corrigir e aumen-
tar esse patrimo5 nio; com a ExtensaH o, colocar a Universidade a serviço das demandas e ne-
cessidades da sociedade (FORPROEX, 2012).
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sidade naHo seja uma propriedade privada a serviço exclusivo das elites po-
lí=tico–econo5 micas de um determinado paí=s, mas patrimo5 nio de toda coleti-
vidade; aN  exige5ncia, enfim, de que a Universidade naHo seja uma torre de
marfim, fechada sobre si mesma, mas a voz do povo e a guardiaH  da cons-
cie5ncia geral.

A ExtensaHo Universita= ria  popular, por sua vez, defende que a Uni-
versidade pu= blica cumpra sua funçaHo social sim, mas que coloque seu Ensi-
no e sua Pesquisa a serviço dos interesses materiais da classe trabalhadora,
dos interesses culturais, sociais, polí=ticos e econo5 micos da classe produtora
da riqueza social. Exige, portanto, que a Universidade seja, mais do que pu= -
blica, gratuita, laica, de qualidade e “socialmente referenciada”, voltada aN
resoluçaHo dos problemas e ao atendimento das necessidades daquela classe
social produtora da riqueza social. Trata–se, portanto, de uma crí=tica clas-
sista aos pressupostos liberais da ExtensaHo Universita= ria; de uma crí=tica aN
suposiçaHo liberal de que, ao voltar–se para a “sociedade”, em geral e abstra-
tamente, a Universidade estaria, necessariamente, colocando o Ensino e a
Pesquisa a serviço da emancipaçaHo humana e da libertaçaHo cultural, social,
polí=tica e econo5 mica das amplas maiorias populares.

Vejamos alguns exemplos de experie5ncias que te5m buscado, cada
qual dentro de seus limites e particularidades, trabalhar nesse sentido da
construçaHo de ferramentas contributivas para o processo de emancipaçaHo
da classe trabalhadora.

Algumas experiências concretas no campo da educação
e da extensão populares

Experiências com as oficinas elaboradas pelo Núcleo de Edu-
cação Popular 13 de maio2

O 13 de maio NEP – Nu= cleo de EducaçaHo Popular – realiza oficinas e
cursos de formaçaHo polí=tica desde a de=cada de 1980. Suas atividades, reali-
zadas em todas as regioH es do paí=s atrave=s de seus monitores, formam mili-
tantes sociais, sindicais e populares desde uma perspectiva classista, anti-
capitalista e anti–imperialista.

O Nu= cleo surgiu no ciclo histo= rico democra= tico–popular, embora te-
nha tomado dista5ncia das organizaçoH es  que hegemonizaram sua direçaHo
2A presente seçaH o parte da experie5ncia de Maria das Dores Mendes Pimentel (Dorinha), edu-
cadora popular formada pela 27ª turma do Nu= cleo de EducaçaH o Popular 13 de maio.
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polí=tico–ideolo= gica conforme tais organizaçoH es avançavam em seu proces-
so de transformismo e degeneraçaHo (ÍASÍ, 2012a, 2012b; TUMOLO, 2002).
Fundado em 13 de maio de 1982, apropriou–se do conjunto das experie5n-
cias histo= ricas de EducaçaHo Popular e tem buscado supera=–las a partir de
uma crí=tica diale= tica do me=todo freireano e de sua pedagogia do oprimido
(ÍASÍ, 2011; LOBO, 2009; SÍLVA, 2006).

Em linhas gerais,  as oficinas do  13 de maio criticam o paradigma
“pra= tica–teoria–pra= tica”, assinalando as diferenças entre o me= todo de ex-
posiçaHo e ensino e o me= todo de investigaçaHo e pesquisa e,  consequente-
mente, chamando atençaHo para a importância da mediação teórica no pro-
cesso de crí=tica do senso comum e da ideologia.

As oficinas do  13 de maio observam que o conhecimento comum,
existente em todos os grupos sociais, precisa, sim, ser considerado no pro-
cesso pedago= gico, mas naHo para que seja acolhido acrí=tica e condescenden-
temente. Existe um saber em no= s que nos permite viver a vida cotidiana. No
entanto, esse saber comum, esse senso comum, que nos permite viver nos-
sa vida cotidiana sem maiores questoH es, consiste num mosaico bizarro e
disforme que naHo  nos  serve para sairmos do atoleiro que nos metemos
como classe. Daí=  a necessidade de que, embora o consideremos, critique-
mos o senso comum a partir da teoria. Afinal, conforme apontava Gramsci,
se, por um lado, somos todas e todos filo= sofas e filo= sofos e, portanto, temos,
todas e todos, uma determinada interpretaçaHo da realidade e da histo= ria,
somos, por outro lado, sempre conformistas de algum conformismo.

Embora o dia= logo seja uma dimensaHo importante do processo peda-
go= gico e o saber popular seja uma realidade fundamental do processo de
emancipaçaHo da conscie5ncia da classe, as oficinas mostram que a teoria ne-
cessariamente “vem de fora”. Ísso naHo significa dizer que a teoria venha de
fora da classe trabalhadora, mas que a teoria naHo pode vir senaHo de fora da
vida cotidiana da classe trabalhadora: isto e= , do estudo, da pesquisa, da abs-
traçaHo e, portanto, da suspensaHo, mesmo que proviso= ria, das demandas e
particularismos que caracterizam nossa vida cotidiana.

As  oficinas  do  13  de  maio utilizam,  ainda,  a maiêutica  socrática
como te=cnica para o levantamento do senso comum. No entanto, para as ca-
maradas e os camaradas do Nu= cleo, esta arte, desenvolvida por So= crates ha=
mais de dois mil anos, possibilitaria naHo o “parto da verdade”, mas a extra-
çaHo do senso comum, daquilo que as trabalhadoras e os trabalhadores sa-
bem, pre=–condiçaHo para sua crí=tica radical.

Nesse trabalho de crí=tica ao democratismo e ao populismo de uma
determinada forma assumida pela EducaçaHo Popular, as oficinas do  13 de
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maio realizam a crí=tica de, ao menos, dois pressupostos de nossa conscie5n-
cia ordina= ria e cotidiana.

O primeiro pressuposto consiste na generalizaçaHo da lo= gica formal,
dessa forma de pensamento dominante que nos apresenta o certo e o erra-
do, o bem e o mal, como realidades separadas e independentes. Segundo
afirmam, esta lo= gica precisa tornar–se diale= tica para que possamos perce-
ber que as coisas te5m conexoH es  internas e que se metamorfoseiam, que
tudo tem a ver com tudo e que estaHo, portanto, em constante movimento;
que existe uma unidade e identidade de contra= rios; que a contradiçaHo naHo e=
um aspecto proviso= rio e acidental do real,  mas aquilo que o movimenta;
que, na histo= ria humana, ha=  negaçaHo, superaçaHo, mudanças de quantidade
para qualidade.

O segundo pressuposto e=  o idealismo que impregna nossa forma de
conceber o mundo e a histo= ria. Nas oficinas do 13 de maio, este pressuposto
precisa dar lugar a um pressuposto materialista para que superemos o mo-
ralismo e o voluntarismo em nossas ana= lises de conjuntura. Ao final das ofi-
cinas, a turma reconhece com Marx que, se e=  verdade que os seres huma-
nos fazem a histo= ria, e=  igualmente verdade que a fazem com as ferramentas
legadas pelo passado; ale=m disso, que naHo e=  a conscie5ncia que determina o
ser, mas o ser social que determina a conscie5ncia.

“Quem luta, Vive!”: a experie5ncia do Vive, Vila Ísabel Vesti-
bulares3

Os pre=–vestibulares comunita= rios desempenham um papel impor-
tantí=ssimo na disputa pela democratizaçaHo da educaçaHo  e pelo fortaleci-
mento das insta5ncias organizativas populares. Exemplo disso esta=  na histo= -
ria do Morro dos Macacos, local de atuaçaHo do VÍVE, o Vila Ísabel Vestibula-
res, desde sua formaçaHo, em 1999.

O Morro dos Macacos esta=  situado no tradicional bairro de Vila Ísa-
bel, terra do samba, da boemia, de Noel Rosa, Martinho da Vila, Mart’na= lia e
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Embora tenha sua iden-
tidade geogra= fica ocultada (PÍCCOLO, 2009), o Morro viu surgir, por cima
da antiga Favela do Esqueleto, a atual UERJ. NaHo apenas contemplou sua
construçaHo, como desceu para construí=–la.

3A presente seçaH o parte da experie5ncia de Taisa FalcaH o, professora da rede estadual de edu-
caçaH o do Rio de Janeiro e integrante do coletivo de educadoras que militam no Vive desde
2012.
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O  Morro  dos  Macacos  naHo  viu,  pore=m,  imediatamente  apo= s  sua
inauguraçaHo, a inclusaHo de suas filhas e seus filhos, suas netas e seus netos.
Ísso porque a exclusaHo da classe trabalhadora no que diz respeito ao acesso
ao ensino superior e=  um dos traços da dina5mica de cidade partida do Rio de
Janeiro, em que a parcela da sociedade que produz sua riqueza econo5 mica e
cultural e=  excluí=da de seu usufruto.

No seio dessa fissura social, fundou–se, no Morro da Mangueira, em
13 de agosto de 1990, a AssociaçaHo Mangueira Vestibulares (AMV). A AMV
foi um dos primeiros pre=–vestibulares comunita= rios do Rio de Janeiro. Íde-
alizada por Nivaldo dos Santos, professor do Cole=gio Estadual Professor Er-
nesto Faria, contou com a ajuda de outros professores e professoras e for-
neceu as bases para a fundaçaHo do Vive.

A AMV visava preparar moradoras e moradores da Mangueira e ad-
jace5ncias para o vestibular da UERJ, mas tambe=m possuí=a, entre seus objeti-
vos, o fortalecimento dos movimentos sociais da regiaHo e a formaçaHo de li-
deranças comunita= rias. Ao longo das de=cadas de 1990 e 2000, foi um dos
pre=–vestibulares mais conhecidos no entorno da Mangueira e na cidade do
Rio de Janeiro. Dentre os motivos, a ampla ligaçaHo com outros movimentos
sociais e sua inserçaHo nas lutas sociais. Na sede da AMV eram realizados
cursos, semina= rios, manifestaçoH es, exibiçaHo de filmes e peças de teatro, em
parceria com movimentos sociais, polí=ticos e culturais, tais como: Associa-
çaHo Cultural Jose=  Martí=; AssociaçaHo Popular Cultura e EducaçaHo (APOCE);
AssociaçaHo Triagem Vestibulares (ATREVE); Centro Cultural Cartola; Cen-
tro de Estudos e AçoH es Solida= rias da Mare=  (CEASM); Centro de Cultura Pro-
leta= ria (CCP); Companhia dos Comuns; Companhia Ensaio Aberto; Compa-
nhia  Marginal;  CÍNEMANOSSO;  Coletivo  13  de  Maio;  CRÍOLA;  Estamos
Aqui; Fo= rum de Educadores Populares; Fo= rum de Meio Ambiente do Traba-
lhador; Fo= rum de Pre=s Comunita= rios; Grupo Atoba= ; Grupo Delas; Grupo Es-
taçaHo; Grupo Ta=  Na Rua; Grupo Tortura Nunca Mais; Laborato= rio de Polí=ti-
cas Pu= blicas da UERJ (LPP–UERJ);  LUTARMADA; Mangueira Comunidade
em Atividade (MCA); Movimento Consulta Popular; Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra (MST); Novame=rica; Nova Brasí=lia Vestibulares;
OcupaçaHo Chiquinha Gonzaga; OcupaçaHo Manoel Congo; OcupaçaHo Quilom-
bo das Guerreiras; Pre=  Comunita= rio de Oswaldo Cruz; Pre=  para Trabalhado-
res (ligado ao SindPD); Pre=  Vestibular para Negros e Carentes (PVNC).

O movimento cresceu e passou a naHo caber mais em apenas uma
sala de aula. E�  a partir de entaHo que começou a ser discutida pelos mem-
bros da AMV a ideia de criar novos pre=–vestibulares com a mesma filosofia.
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E daí= surgiu a ideia da criaçaHo de um novo pre=–vestibular em Vila Ísabel, no
Morro dos Macacos, com as mesmas caracterí=sticas da AMV.

A escolha do Morro dos Macacos deu–se porque havia muitos estu-
dantes na AMV que viviam em Vila Ísabel, sendo que um deles, Carlos Al-
berto de Lima, foi o responsa=vel por estreitar os laços entre os militantes
da AMV e a entaHo FUNLAR (FundaçaHo Municipal Lar Escola Francisco de
Paula), atual SMPD (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficie5ncia).

Foi a partir daí= que o Vive, Vila Ísabel Vestibulares, foi fundado, pas-
sando a funcionar  nas depende5ncias  da instituiçaHo,  onde permanece ate=
hoje. O Vila Ísabel Vestibulares e=  criado, assim, a partir da necessidade de
romper com a ordem vigente da classe dominante,  colocando jovens po-
bres, negras e negros, dentro dos espaços pu= blicos e acade5micos, investin-
do em uma formaçaHo completa, visando naHo apenas o ingresso na Universi-
dade, mas tambe=m sua formaçaHo cidadaH  e, mais do que isso, sua formaçaHo
numa perspectiva revoluciona= ria visando a formaçaHo de sujeitos compro-
metidos com a superaçaHo da sociedade capitalista.

O VÍVE e=  definido por seus integrantes como um movimento social
que atua na a= rea da educaçaHo, como outros que surgiram no Rio de Janeiro,
no fim da de=cada 1990, e que tem como funçaHo a luta por uma Universidade
que seja, de fato, pu= blica, gratuita, de qualidade e emancipadora.

O financiamento do VÍVE ocorre de forma auto5 noma, naHo havendo
quaisquer formas de obtençaHo de subsí=dio pu= blico ou de empresas priva-
das. Os alunos pagam uma mensalidade mí=nima de 20 reais, que saHo rever-
tidos em compra de materiais de uso dia= rio para os mesmos, ale=m do di-
nheiro tambe=m ser empregado quando ha=  atividades extraclasse que ne-
cessitem de custeio. O corpo docente e de coordenaçaHo naHo recebe nenhu-
ma remuneraçaHo, sendo a atuaçaHo no pre=–vestibular uma tarefa militante.

Ha= , ainda, uma parceria com outros movimentos sociais, como o 13
de Maio – NEP, o MST, Quilombo das Guerreiras, Aldeia MaracanaH , entre ou-
tros.  Essas  parcerias  trazem  uma  oportunidade  de  aprofundamento  de
questoH es como relaçaHo capital–trabalho, educaçaHo popular, reforma agra= -
ria, agronego= cio, questaHo indí=gena e a realidade das favelas.

Entre as atividades que faziam parte da rotina da AMV e que, hoje,
seguem como parte dos trabalhos militantes do VÍVE, estaHo: o curso “Como
Funciona a Sociedade”, em parceria com o 13 de Maio, com o objetivo de
debater o modo de funcionamento da sociedade capitalista, a exploraçaHo da
força de trabalho e suas conseque5ncias para a classe trabalhadora; uma vi-
sita ao assentamento do MST “Terra Prometida”, em Caxias, onde ocorre
uma aula coletiva, explicitando a conquista de terras, a importa5ncia da re-
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forma agra= ria, meios de cultivos e questoH es ambientais; um aulaHo na Flo-
resta da Tijuca, onde saHo discutidas formaçaHo geogra= fica, clima, biodiversi-
dade, ecossistema e intervençaHo humana no ambiente.

A experiência do Grupo de Extensão Popular Ignacio Martín–
Baró4

O Grupo de ExtensaHo Popular Ígnacio Martí=n–Baro=  (GEP–ÍMB) e=  um
projeto de ExtensaHo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Íni-
ciado em meados de 2018, o projeto consiste numa sí=ntese da experie5ncia
de seu coordenador na conduçaHo de oficinas de formaçaHo polí=tico–cultural
e de sua experie5ncia na coordenaçaHo, entre 2015 e 2018, de um projeto de
extensaHo e cultura da Universidade Federal de Goia= s voltado a estudantes
de baixa renda e provenientes da rede pu= blica de ensino ba= sico: o “Comuni-
dade Faz Arte”.

O projeto orienta–se pela perspectiva psicossociolo= gica desenvolvi-
da por Ígnacio Martin–Baro=  (1942–1989).  Martin–Baro=  foi  um psico= logo
social profundamente comprometido com a libertaçaHo das maiorias popu-
lares latino–americanas. Entre as tarefas a serem realizadas por uma psico-
logia  voltada  para a emancipaçaHo  dos povos  latino–americanos,  Martí=n–
Baro=  destacou a recuperaçaHo da memo= ria histo= rica de suas lutas, o fortale-
cimento de suas insta5ncias organizativas, o estudo sistema= tico de suas for-
mas de conscie5ncia, a ana= lise de suas organizaçoH es como instrumento de li-
bertaçaHo histo= rica, a potencializaçaHo das virtudes populares, a conscie5ncia
e a desideologizaçaHo da experie5ncia cotidiana (MARTÍ�N–BARO� , 1983/1985,
1989).

Em linhas gerais, o GEP–ÍMB orienta–se pela metodologia da educa-
çaHo popular (ÍASÍ, 2011; PALUDO, 2001). Nesse sentido, busca naHo apenas
colocar as atividades de formaçaHo a serviço dos interesses das amplas mai-
orias populares, mas tambe=m considerar o senso comum e o saber popular
como elementos importantes no processo de conscientizaçaHo.

Na UFRJ, o projeto vincula–se ao programa articulado de EducaçaHo
Pu= blica, FormaçaHo Permanente e EducaçaHo Popular, na medida em que pre-
tende articular o conhecimento produzido nas universidades com as pra= ti-
cas transformadoras dos movimentos sociais e outras iniciativas auto–or-
4A presente seçaHo parte da experie5ncia de Filipe Boechat, psico= logo, educador popular for-
mado pela 28ª turma do Nu= cleo de EducaçaH o Popular 13 de maio, professor do Ínstituto de
Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de ExtensaH o
Popular Ígnacio Martí=n–Baro= .
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ganizadas. O projeto consiste, ainda, em açaHo curricular, com o propo= sito de
contribuir para a formaçaHo crí=tica do corpo discente da UFRJ.

O GEP–ÍMB esta=  voltado para o atendimento da demanda por for-
maçaHo  polí=tico–cultural  de  movimentos  sociais,  organizaçoH es  sindicais  e
grupos comunita= rios engajados em processos de luta por direitos civis, po-
lí=ticos e sociais. SaHo tambe=m objetivos do GEP–ÍMB o resgate da memo= ria
histo= rica das lutas sociais e populares; o estudo sistema= tico das formas de
conscie5ncia popular; a promoçaHo da desideologizaçaHo da experie5ncia coti-
diana; a valorizaçaHo e a potenciaçaHo das virtudes populares; a ana= lise das
organizaçoH es  populares  como  instrumento  de  libertaçaHo  histo= rica;  o  fo-
mento aN  formaçaHo  teo= rica  e  polí=tica  consistente,  que permita  a  reflexaHo
crí=tica  sobre  processos  grupais  e  sobre  extensaHo  popular;  o  desenvolvi-
mento, nas e nos extensionistas envolvidos com o projeto, de capacidades,
compete5ncias e aptidoH es que lhes permita o manejo de processos grupais; o
estabelecimento de parcerias com movimentos sociais, organizaçoH es sindi-
cais e grupos comunita= rios engajados em processos de luta por direitos ci-
vis, polí=ticos e sociais; a produçaHo de conhecimentos teo= ricos e praxiolo= gi-
cos a partir da reflexaHo sobre os processos de manejo e intervençaHo psicos-
social desenvolvidos pelo Grupo; a contribuiçaHo para a formaçaHo crí=tica de
estudantes de graduaçaHo e po= s–graduaçaHo; o apoio aN s disciplinas de gradu-
açaHo em Psicologia; a realizaçaHo de pesquisas e publicaçoH es a partir das ex-
perie5ncias pra= ticas de intervençaHo.

A Equipe Executora do Grupo de ExtensaHo Popular Ígnacio Martí=n–
Baro=  e=  formada por um grupo interdisciplinar e multiprofissional. Dela fa-
zem parte psico= logas e psico= logos, mas tambe=m assistentes sociais, jorna-
listas, historiadoras e historiadores, entre outras profissoH es.

O projeto possui uma estrutura organizativa baseada em Grupos de
Trabalho relativamente auto5 nomos em relaçaHo aN  CoordenaçaHo Geral. A Co-
ordenaçaHo Geral esta=  encarregada de manter a unidade entre os Grupos de
Trabalho e entre o projeto e as exige5ncias colocadas pela Pro= –Reitoria de
ExtensaHo da UFRJ. Os Grupos de Trabalhos, por sua vez, saHo tre5s: um GT de
FormaçaHo, um GT de MobilizaçaHo e um GT de ComunicaçaHo.

O GT de FormaçaHo e=  responsa=vel, a princí=pio, pelas seguintes ativi-
dades formativas: oficinas de formaçaHo polí=tico–cultural, grupos de estudo
(divididos em quatro eixos: Ontologia do ser social; Crí=tica da Economia Po-
lí=tica; FormaçaHo Social brasileira; Psicologia Social Crí=tica), ale=m de pales-
tras com convidadas e convidados. O GT de MobilizaçaHo e=  responsa=vel pela
organizaçaHo e a realizaçaHo de intervençoH es gra= ficas diversas, como oficinas
de grafite, oficinas de este5ncil, oficinas de poster lambe–lambe, oficinas de
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serigrafia,  cine–debates. Ale=m disso,  oficinas de mobilizaçaHo baseadas na
metodologia do Teatro do Oprimido (teatro fo= rum e outras metodologias),
ale=m de performances e oficinas de fotografia. O GT de ComunicaçaHo, por
sua vez,  concentra seus esforços na produçaHo audiovisual.  NaHo obstante,
tambe=m se encarrega da elaboraçaHo de materiais impressos, como adesi-
vos, cartilhas, camisas, prospectos etc. Por fim, cabe a esse GT a divulgaçaHo
das atividades do Grupo em redes virtuais, ale=m da alimentaçaHo da pa=gina
oficial do Grupo e do monitoramento do endereço eletro5 nico do mesmo.

Desde sua criaçaHo, o Grupo tem buscado desenvolver açoH es em par-
ceria com coletivos e sindicatos do Rio de Janeiro. A parceria com o Sindica-
to dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro RJ) e o Sindicato de Traba-
lhadores e Trabalhadoras do Ínstituto Federal do Rio de Janeiro (SÍNTÍFRJ)
resultou, ate=  agora, em duas oficinas sobre Economia Polí=tica, um curso so-
bre medicalizaçaHo da vida, um cine–debate, um grupo de estudo sobre des-
militarizaçaHo, um evento sobre militarizaçaHo da vida social e um evento so-
bre psicologia e assiste5ncia social em parceria com o Conselho Regional de
Psicologia do Rio de Janeiro. Em todas essas atividades, o Grupo emprega
recursos e instrumentos da EducaçaHo Popular e busca,  em todos os mo-
mentos, colocar a forma e o conteu= do dessas atividades na direçaHo do forta-
lecimento dos  ví=nculos de  solidariedade classista,  da  conscientizaçaHo  de
classe de seus participantes, da desideologizaçaHo de sua experie5ncia cotidi-
ana e da recuperaçaHo da memo= ria histo= rica das lutas de nossa classe.

Uma última consideração

Defendemos nesse texto, em linhas gerais, nossa concepçaHo de Edu-
caçaHo Popular. Sabemos, no entanto, que saHo muitas as pra= ticas recobertas
por esse nome e que o debate em torno de sua significaçaHo encontra–se em
aberto.

De fato, quando atentamos para as diversas experie5ncias de Educa-
çaHo Popular e para os diversos grupos, nu= cleos e coletivos que se lançam aN
sua realizaçaHo, fica evidente 

[...] que o debate em torno dos seus fundamentos teo= ricos e metodo-
lo= gicos encontra–se em curso e que ha=  o esforço de um conjunto de
educadores populares nessa direçaHo, mas que ainda e=  bastante limita-
do o alcance teo= rico de tal refundamentaçaHo (PALUDO, 2015, p. 234).
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Em nossa opiniaHo, isso se deve, em parte, ao fato de que a EducaçaHo
Popular e=  uma realidade viva. Deve–se, certamente,  ao fato de que ela e=
aquilo que fazemos, trabalhadoras e trabalhadores, em nossos esforços co-
tidianos de resiste5ncia e de luta contra essa ordem social que nos aliena,
amesquinha, violenta e desumaniza. Mas, segundo nos parece, isso se deve,
igualmente, ao fato de que o significado e o destino da EducaçaHo Popular
brasileira encontram–se ligados, umbilicalmente, ao significado e ao desti-
no do u= ltimo ciclo vivido pela nossa classe: o ciclo histo= rico democra= tico e
popular.

O fim do ciclo histo= rico democra= tico–popular marca o fim de uma
determinada experie5ncia  de  EducaçaHo  Popular.  Daí=  porque  o  debate  em
torno de seu significado permaneça em aberto e seu alcance teo= rico ainda
seja demasiado limitado.
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4
CLASSES SUBALTERNAS E CONSTRUÇA
 O DA HEGEMONÍA: A

ÍMPORTA� NCÍA DA ÍNDÍSTÍNÇA
 O ENTRE CONTEU� DO ECONO� MÍCO–
SOCÍAL E FORMA E� TÍCO–POLÍ�TÍCA*

Douglas Ribeiro Barboza

Esse e=  tempo de partido,
tempo de homens partidos

[...]
Tenho palavras em mim buscando canal,

saHo roucas e duras,
irritadas, ene=rgicas,

comprimidas ha=  tanto tempo,
perderam o sentido, apenas querem explodir

(Carlos Drummond de Andrade)

O senhor ache e não ache. Tudo é e não é ...
(João Guimarães Rosa)

Introdução

O presente capí=tulo1 busca fazer uma ana= lise crí=tica das concepçoH es
economicistas e mecanicistas dos processos de transiçaHo para uma socieda-
de anticapitalista, as quais te5m expressaHo pra= tica na separaçaHo das lutas
polí=ticas e econo5 micas que caracterizam parte dos movimentos sociais na
atualidade. A refutaçaHo destas concepçoH es se realizara=  a partir do resgate
do esforço de Antonio Gramsci em traduzir a teoria social de Marx como fi-
losofia da práxis, principalmente no tocante aN  sua preocupaçaHo em demons-
trar que o marxismo, longe de “destacar” a estrutura das superestruturas,
“concebe o desenvolvimento das massas como intimamente relacionado e
necessariamente inter–relativo e recí=proco” (GRAMSCÍ, 2001, p. 369). 

Tal caminho teo= rico–metodolo= gico se fundamentara=  no rico e rigo-
roso tratamento analí=tico efetuado pelo marxista sardo no debate acerca da
*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.91-122
1 SeraH o retomadas aqui, com significativas alteraçoH es, formulaçoH es anteriormente expostas
no primeiro capí=tulo da tese de doutorado “A construçaH o da democracia (vulgar) no proces-
so da revoluçaH o burguesa no Brasil” (BARBOZA, 2014).
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ideologia, ao desvelar que a existe5ncia do nexo diale= tico e vital entre estru-
tura e superestrutura conforma–se no fato de que os homens adquirem
conscie5ncia de sua posiçaHo social e de seus objetivos no terreno das supe-
restruturas. A expressaHo dessa unidade diale= tica, dessa inter–relaçaHo orga5 -
nica  entre  os  momentos  estrutural  e  superestrutural,  foi  enfatizada  por
Gramsci atrave=s do conceito de "bloco histo= rico", o qual revela a impossibi-
lidade de estruturar um novo sistema de relaçoH es sociais caso essa organi-
cidade naHo seja alcançada. Ou seja, a hegemonia da classe dominante so=  e=
alcançada quando se consegue estabelecer a necessa= ria imbricaçaHo e pres-
suposiçaHo entre os processos de produçaHo material da vida e os processos
sociais de produçaHo espiritual.

A discussaHo sera=  construí=da a partir de tre5s eixos de fundamenta-
çaHo: iniciaremos explicitando o debate marxista sobre os conceitos de ideo-
logia  e  conscie5ncia;  num  segundo  momento  discutiremos  a  concepçaHo
gramsciana de ideologia como realidade so= cio–pra= tica; e finalizaremos de-
batendo a questaHo da hegemonia e o processo de formaçaHo crí=tica como re-
sultado da formaçaHo polí=tico–ideolo= gica.

O  debate  marxista  sobre  os  conceitos  de  ideologia e
consciência

Quando um grupo social novo passa a disputar abertamente a hege-
monia das classes dirigentes,  deve,  previamente,  fazer o reconhecimento
objetivo das forças ativas em campo. Neste sentido, o problema das rela-
çoH es entre estrutura e superestrutura deve ser resolvido e posto com exati-
daHo para que se possa “[...] chegar a uma justa ana= lise das forças que atuam
na histo= ria de um determinado perí=odo e determinar a relaçaHo entre elas”
(GRAMSCÍ, 2002, p. 36).

A afirmaçaHo do ví=nculo orga5nico e unidade diale= tica entre estrutura
e superestrutura2 tem como objetivo pra= tico evitar–se o erro que se incorre
frequentemente nas ana= lises histo= rico–polí=ticas:  naHo saber encontrar,  no
estudo das estruturas, a justa relaçaHo entre o que saHo movimentos orgânicos

2 “A estrutura e as superestruturas formam um ‘bloco histo= rico’, isto e= , o conjunto complexo
e contradito= rio das superestruturas e=  o reflexo do conjunto das relaçoH es sociais de produ-
çaH o. Disto decorre: so=  um sistema totalita= rio de ideologias reflete racionalmente a contradi-
çaH o  da estrutura  e  representa  a  existe5ncia  das  condiçoH es  objetivas  para  a  subversaH o  da
pra= xis. [...] O raciocí=nio se baseia sobre a necessa= ria reciprocidade entre estrutura e superes-
trutura (reciprocidade que e=  precisamente o processo diale= tico real)” (GRAMSCÍ, 2001, p.
250–251).
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– feno5 menos relativamente permanentes, que abrem caminho aN  crí=tica his-
to= rico–social,  que envolve os grandes agrupamentos,  “[...]  para ale=m das
pessoas imediatamente responsa=veis e do pessoal dirigente” – e o que saHo
movimentos de conjuntura – feno5 menos ocasionais,  imediatos,  quase aci-
dentais, que certamente dependem de movimentos orga5nicos, mas seu sig-
nificado naHo possui um alcance histo= rico amplo, pois “[...] daHo lugar a uma
crí=tica polí=tica miu= da, do dia–a–dia, que envolve os pequenos grupos diri-
gentes  e  as  personalidades  imediatamente  responsa=veis  pelo  poder”
(GRAMSCÍ, 2002, p. 36–37).

Da indistinçaHo desses “movimentos” e fatos deriva tanto o excesso
de  “economicismo”  (ou  de  doutrinarismo  pedante),  no  qual  “superesti-
mam–se as causas meca5nicas”, expondo–se como imediatamente atuantes
causas que, ao contra= rio, atuam mediatamente; quanto o excesso de “ideo-
logismo”, no qual “exalta–se o elemento voluntarista e individual”, afirman-
do–se que as causas imediatas saHo as u= nicas causas eficientes (GRAMSCÍ,
2002, p. 37). 

Gramsci nos alertara que dificilmente se estabelece de forma corre-
ta o nexo diale= tico entre os movimentos orga5nicos e conjunturais. Se, no
terreno da historiografia, esse erro ja=  demonstra a sua gravidade, esta u= lti-
ma se potencializa mais ainda quando e=  referida aN  arte polí=tica, “[…] quan-
do se trata naHo de reconstruir a histo= ria passada, mas de construir a histo= -
ria presente e futura”: facilita–se o desencadeamento de desejos e paixoH es
baixas e imediatas, as quais substituem a ana= lise objetiva e imparcial, num
movimento que se verifica “[...] naHo como ‘meio’ consciente para estimular
aN  açaHo, mas como auto–engano”,  onde indiví=duos e grupos se lançam em
“perigosas  aventuras”,  que frequentemente se  voltam para eles  mesmos
(Íbidem, p. 37–38).

Para se evitar o equí=voco no nexo diale= tico entre o que e=  “orga5nico”
e o que e=  “conjuntural” – e, consequentemente, o excesso de “ideologismo”
ou “economicismo” – deve–se recorrer aN  análise da relação de forças nas si-
tuaçoH es em que se constro= i a hegemonia de um grupo social dominante so-
bre os grupos dominados, instrumento atrave=s do qual se permite, em cada
caso histo= rico, aferir as relaçoH es entre estrutura e superestruturas3. Neste

3 Todavia, Gramsci ressalta que “[...] tais ana= lises naH o podem e naH o devem ser fins em si mes-
mas (a naH o ser que se trate de escrever um capí=tulo da histo= ria do passado), mas so=  adqui-
rem um significado se servem para justificar uma atividade pra= tica, uma iniciativa de vonta-
de. Elas mostram quais saHo os pontos de menor resiste5ncia, nos quais a força da vontade
pode ser aplicada de modo frutí=fero, sugerem as operaçoH es ta= ticas imediatas, indicam a me-
lhor maneira de empreender uma campanha de agitaçaH o, polí=tica, a linguagem que sera=  mais
bem compreendida pelas multidoH es, etc. O elemento decisivo de cada situaçaH o e=  a força per-
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me=todo de ana= lise, e=  preciso distinguir diversos momentos (ou graus) fun-
damentais:

1)  o  primeiro  momento,  mais  propriamente  econo5 mico,  consiste
numa  relação de forças sociais das sociedades capitalistas complexas, “es-
treitamente ligada aN  estrutura, objetiva, independente da vontade dos ho-
mens”,  cujo reconhecimento da situaçaHo objetiva das forças materiais de
produçaHo permite estudar se existem na sociedade as condiçoH es necessa= rias
e suficientes para que a mesma seja transformada, ou seja,

[...] permite verificar o grau de realismo e de viabilidade das diversas
ideologias que nasceram em seu pro= prio terreno, no terreno das con-
tradiçoH es que ele gerou durante o seu desenvolvimento (GRAMSCÍ,
2002, p. 40).

2) O sucessivo momento e=  a  relação das forças políticas,  isto e= ,  “a
avaliaçaHo do grau de homogeneidade, de autoconscie5ncia e de organizaçaHo
alcançado pelos va= rios grupos sociais”; e, por sua vez, tal momento pode
ser subdividido em diferenciados graus correspondentes aos diversos mo-
mentos da conscie5ncia polí=tica coletiva (tal como se manifestaram ate=  en-
taHo na histo= ria): a) o “econo5 mico–corporativo”, primeiro e mais elementar
grau da conscie5ncia polí=tica coletiva, no qual “sente–se a unidade homoge5 -
nea do grupo profissional e o dever de organiza=–la, mas naHo ainda a unida-
de do grupo social mais amplo”; b) o intermedia= rio, no qual e=  alcançada a
“[...] conscie5ncia da solidariedade de interesses entre todos os membros do
grupo social,  mas ainda no campo meramente econo5 mico”; c) e o “e= tico-
polí=tico”, o mais elevado da conscie5ncia polí=tica coletiva, no qual se adquire
“[...] a conscie5ncia de que os pro= prios interesses corporativos [...] superam
o cí=rculo corporativo [e devem se tornar] os interesses de outros grupos
subordinados” (GRAMSCÍ, 2002, p. 41).

Nas ana= lises de Gramsci, este u= ltimo grau (e= tico–polí=tico), 

[...] e=  a fase mais estritamente polí=tica, que assinala a passagem ní=tida
da estrutura para a esfera das superestruturas complexas; e=  a fase em
que as ideologias geradas anteriormente se transformam em “parti-
do”, entram em conformaçaHo e lutam ate=  que uma delas, ou, pelo me-

manentemente organizada e ha=  muito tempo preparada, que se pode fazer avançar quando
se julga que uma situaçaHo e=  favora= vel (e so=  e=  favora= vel na medida em que esta força exista e
seja  dotada de ardor combativo).  Por isso,  a  tarefa  essencial  consiste  em dedicar–se de
modo sistema= tico e paciente a formar esta força, desenvolve5–la, torna= –la cada vez mais ho-
moge5nea, compacta e consciente de si”. (GRAMSCÍ, 2002, p. 45–46).
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nos, uma u= nica combinaçaHo delas, tenda a prevalecer, a se impor, a se
irradiar por toda a a= rea social, determinando, ale=m da unicidade dos
fins econo5 micos e polí=ticos,  tambe=m a unidade intelectual e moral,
pondo todas as questoH es em torno das quais ferve a luta naHo no plano
corporativo, mas num plano “universal”, criando assim a hegemonia
de um grupo social fundamental sobre uma se=rie de grupos subordi-
nados (Íbidem). 

A sí=ntese desse processo diale= tico, a passagem do momento mera-
mente econo5 mico–corporativo (ou egoí=stico–passional) ao momento e=tico–
polí=tico, ou seja, “a elaboraçaHo superior da estrutura em superestrutura na
conscie5ncia polí=tica coletiva”, e=  definido por Gramsci como “catarse”, que
significa “[...] a passagem do ‘objetivo ao subjetivo’ e da ‘necessidade aN  li-
berdade’". Nas palavras do autor, a catarse se realiza quando 

[...] a estrutura, de força exterior que esmaga o homem, assimilando–
o e o tornando passivo, transforma–se em meio de liberdade, em ins-
trumento para criar uma nova forma e= tico– polí=tica, em origem de no-
vas iniciativas (GRAMSCÍ, 2001, p. 314)

3) O terceiro momento e=  o da relação das forças militares, imediata-
mente decisivo em cada oportunidade concreta, de maneira que, conforme
assinala Gramsci, “o desenvolvimento histo= rico oscila continuamente entre
o primeiro e o terceiro momento, com a mediaçaHo do segundo”. NaHo se con-
figurando como algo indistinto e identifica= vel imediatamente de forma es-
quema= tica, nesse momento tambe=m se distinguem dois graus: “o militar em
sentido estrito, ou te=cnico–militar, e o grau que pode ser chamado de polí=ti-
co–militar“ (GRAMSCÍ, 2002, p. 43)4.

De acordo com Mattos (2009), Gramsci conseguiu traduzir o debate
da conscie5ncia de classe “[...] para o terreno da luta polí=tica em seu sentido
mais amplo e exemplificou sua ana= lise com a construçaHo da dominaçaHo he-
gemo5 nica da burguesia a ele contempora5nea”,  esclarecendo–nos sobre a
natureza contradito= ria  da conscie5ncia  dos subalternos,  “sob o efeito das
formas ideolo= gicas assumidas pela dominaçaHo de classes” (MATTOS, 2009,
p. 64 e 66).

4 Conforme nos elucida Mattos (2009, p. 92), considerando que “[...] a inversaH o da correlaçaH o
de forças pode depender, e tende a depender, de uma combinaçaHo dos tre5 s momentos apon-
tados por Gramsci [...] [reforça–se, assim,] a ide= ia de que o momento da tomada do poder, ou
o aspecto ‘parcial’ da guerra de movimentos, esta=  sempre presente em sua ana= lise”. Sobre a
relaçaH o entre os graus ”te=cnico–militar” e “polí=tico–militar”, cf. Gramsci (2002, p. 43–44).
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A  percepçaHo  gramsciana  das  "relaçoH es  de  força"  como  momento
constitutivo  do  ser  social,  seu  empenho  em  afirmar  o  papel  criador  da
pra= xis humana, levam–no a privilegiar o estudo do feno5 meno polí=tico em
suas  va= rias  determinaçoH es,  empregando  ao  conceito  de  polí=tica  duas
acepçoH es  fundamentais  as  quais  podem  ser  denominadas  de  "ampla"  e
“restrita". 

No seu sentido "amplo", a polí=tica e=  sino5 nimo de catarse, de passa-
gem do momento objetivo ao subjetivo, da particularidade aN  universalida-
de, da necessidade aN  liberdade; ou seja, e=  uma determinaçaHo inelimina=vel
da pra= xis humana, da pro= pria estrutura ontolo= gica do ser social, identifica-
da com todas as formas de pra= xis que superam a simples recepçaHo passiva
ou a manipulaçaHo dos dados imediatos da realidade. Na sua acepçaHo "restri-
ta", a polí=tica e=  algo historicamente transitório, que sera=  dialeticamente su-
perado no comunismo, tendo em vista que envolve o conjunto das pra= ticas
e das objetivaçoH es diretamente ligadas aN s relaçoH es de poder entre gover-
nantes e governados, e que recebe uma importante distinçaHo categorial na
contraposiçaHo gramsciana entre grande política (ou alta polí=tica) e pequena
política (a polí=tica do dia–a–dia, polí=tica parlamentar, de corredor, de intri-
gas). Nas palavras do revoluciona= rio italiano:

A grande polí=tica compreende as questoH es ligadas aN  fundaçaHo de no-
vos Estados, aN  luta pela destruiçaHo, pela defesa, pela conservaçaHo de
determinadas estruturas orga5nicas econo5 mico–sociais. A pequena po-
lí=tica compreende as questoH es parciais e cotidianas que se apresen-
tam no interior de uma estrutura ja=  estabelecida em decorre5ncia de
lutas pela predomina5ncia entre as diversas fraçoH es de uma mesma
classe polí=tica. Portanto, e=  grande polí=tica tentar excluir a grande po-
lí=tica do a5mbito interno da vida estatal e reduzir tudo a pequena po-
lí=tica. [...] Ao contra= rio, e=  coisa de diletantes po5 r as questoH es de modo
tal que cada elemento de pequena polí=tica deva necessariamente tor-
nar–se questaHo de grande polí=tica, de reorganizaçaHo radical do Estado
(GRAMSCÍ, 2002, p. 21–22).

Esta capacidade de, atrave=s das ana= lises da sociedade e de suas in-
tervençoH es polí=ticas, rejeitar claramente qualquer espe=cie de determinismo
no exame da conscie5ncia de classe, tambe=m foi desenvolvida por Edward
Palmer Thompson em sua dina5mica compreensaHo da classe trabalhadora e
de seu processo de formaçaHo em meio aN  luta de classes. Para o historiador
marxista ingle5s, e=  preciso evitar a adoçaHo de uma concepçaHo esta= tica da ca-
tegoria classe – tanto sociolo= gica quanto heuristicamente – e de um modelo
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teo= rico preliminar de  totalidade estrutural,  sob os quais  se  compreende
que a classe existe desde o iní=cio como um resultado de relaçoH es de produ-
çaHo, como entidade separada que observa ao seu redor, encontra um inimi-
go de classe e parte para a luta – derivando, daí=, a luta de classes. Pelo con-
tra= rio,  a definiçaHo de classe naHo se restringe a uma dimensaHo econo5 mica
(que, alia= s, possui um sentido ampliado, na produçaHo, na circulaçaHo e na di-
visaHo desigual do trabalho – isto e= , na reproduçaHo ampliada do capital), mas
sim engloba tambe=m o seu papel polí=tico, algo que so=  pode ser definido a
partir da concepçaHo de que o desenvolvimento da conscie5ncia de classe naHo
se realiza de forma isolada, e sim na luta de classes.

[...] as pessoas se ve5em numa sociedade estruturada de certo modo
(por meio de relaçoH es de produçaHo fundamentalmente), suportam a
exploraçaHo  (ou  buscam manter  poder  sobre  os  que  as  exploram),
identificam os  no= s  dos  interesses  antago5 nicos,  se  batem em torno
desses mesmos no= s e no curso de tal processo de luta descobrem a si
mesmas  como uma classe,  vindo pois  a  fazer  a  descoberta  de  sua
conscie5ncia de classe. Classe e conscie5ncia de classe saHo sempre o u= l-
timo e naHo o primeiro degrau de um processo histo= rico real (THOMP-
SON, 2001a, p. 274)5.

Thompson propoH e como princí=pio de ana= lise a conexaHo entre as re-
laçoH es de produçaHo e a conscie5ncia de classe por meio da mediaçaHo da ex-
perie5ncia; ou seja, busca articular a relaçaHo entre as determinaçoH es materi-
ais com os elementos culturais (no sentido de sistemas de valores, crenças,
moral,  atitudes)  envolvidos  no  processo  de  articulaçaHo  de  identidades
constituintes da conscie5ncia de classe.  A classe,  assim,  acontece quando,
como resultado de experie5ncias comuns (herdadas ou partilhadas), alguns
homens sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e con-
tra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opoH em) dos
seus.

A experie5ncia de classe e=  determinada, em grande medida, pelas rela-
çoH es de produçaHo em que os homens nasceram – ou entraram invo-
luntariamente.  A conscie5ncia de classe e=  a forma como essas expe-
rie5ncias saHo tratadas em termos culturais: encarnadas em tradiçoH es,
sistemas de valores, ide= ias e formas institucionais. Se a experie5ncia

5 Thompson adverte que a sua afirmaçaH o de que a classe e a conscie5ncia de classe saH o sem-
pre o u= ltimo esta= gio de um processo real naH o deve ser tomada no sentido literal e meca5 nico.
Para uma melhor compreensaHo acerca dessa formulaçaH o, cf. Thompson (1998).
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aparece como determinada, o mesmo naHo ocorre com a conscie5ncia
de classe (THOMPSON, 1987, p. 10).

Recolocando os termos da fundamental afirmaçaHo marxiana acerca
da determinaçaHo da conscie5ncia social pelo ser social, Thompson defende a
existe5ncia de uma “simultaneidade da manifestaçaHo de relaçoH es produtivas
particulares em todos os sistemas e a= reas da vida social”, e afirma que em
toda a sociedade onde as relaçoH es sociais foram delineadas em termos clas-
sistas, existe “uma organizaçaHo cognitiva da vida correspondente ao modo
de  produçaHo  e  aN s  formaçoH es  de  classe  historicamente  transcorridas”
(THOMPSON, 2001b, p. 254 e 269). 

Ao afirmar que as condiçoH es da luta de classes e parte de seu cara= -
ter saHo determinadas pela transformaçaHo da vida material, mas que o seu
resultado especí=fico e=  determinado apenas pela luta em si mesma, Thomp-
son explicita que a transformaçaHo histo= rica se efetiva naHo porque uma dada
“base” fez brotar uma “superestrutura” correspondente, mas sim pelo fato
de que as alteraçoH es nas relaçoH es produtivas saHo vivenciadas na vida social
e cultural, repercutem nas ideias e valores humanos e saHo questionadas nas
açoH es, escolhas e crenças humanas. (Ídem, 2001a, p. 263).

Consideradas estas formulaçoH es, as reflexoH es de Mauro Íasi (2002)
confirmam o equí=voco de se atribuir “uma relaçaHo naHo–diale= tica de causa e
efeito entre estrutura e superestrutura”, tendo em vista que, se todo o de-
senvolvimento das formas polí=ticas, jurí=dicas e certas formas de conscie5n-
cia social (as formas superestruturais) e=  condicionado pelo conjunto das
relaçoH es sociais que admitem a produçaHo e a reproduçaHo da vida em cada
momento a partir de um determinado desenvolvimento das forças produti-
vas materiais (a base material), isto naHo significa que “as formas superes-
truturais naHo possam agir sobre a base que os gerou” (ÍASÍ, 2002, p. 104). 

Se, por um lado, Luka= cs enfatiza que o que distingue decisivamente
o marxismo da cie5ncia burguesa “naHo e=  o predomí=nio de motivos econo5 mi-
cos na explicaçaHo da histo= ria”, mas sim o ponto de vista da totalidade, isto e= ,
“o domí=nio universal e determinante do todo sobre as partes” (LUKA� CS,
2003, p. 105), Marx indica: “os homens fazem sua pro= pria histo= ria, mas naHo
a fazem [...] sob circunsta5ncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se
defrontam  diretamente,  ligadas  e  transmitidas  pelo  passado”  (MARX,
1961a, p. 203), o que torna possí=vel compreender que a constituiçaHo da so-
ciedade em movimento se realiza atrave=s da unidade de contra= rios entre os
aspectos subjetivos e objetivos.
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Conforme nos ressalta Íasi (2002), apesar de a histo= ria ser determi-
nada pela açaHo dos seres humanos (portanto subjetiva), esta determinaçaHo
so=  pode ocorrer sob certas condiçoH es objetivas; nas quais, no entanto, estaHo
incluí=das “[...] a pro= pria ‘tradiçaHo’ e a forma como o pensamento e a cons-
cie5ncia de uma e=poca se materializam em determinado momento” (ÍASÍ,
2002, p. 103). Assim, Marx nos aponta que as ideias e a conscie5ncia, isto e= , o
universo “subjetivo”,  pode vir a se converter numa objetividade;  todavia,
seguindo a trilha percorrida por Mauro Íasi, e=  necessa= rio saber de que for-
ma  esses “[...]  fatores ideais de certa sociedade agem sobre a forma das
conscie5ncias individuais enquanto força ativa, poder material”, trilha esta
cujo percorrer naHo pode se eximir da superaçaHo da visaHo meca5nica resul-
tante da distorçaHo da relaçaHo entre estrutura e superestrutura da sociedade
(ÍASÍ, 2002, p. 104 - 105).

Marx afirma, no “Prefácio” à crítica da economia política (de 1859),
que se naHo podemos julgar um indiví=duo pelo que ele pensa de si mesmo,
tampouco podemos julgar, da mesma maneira, as e=pocas de revoluçaHo pela
sua conscie5ncia. Pelo contra= rio, esta conscie5ncia precisa ser explicada “[...]
pelas contradiçoH es da vida material, pelo conflito existente entre as forças
produtivas sociais e as relaçoH es de produçaHo.” (MARX, 1961b, p. 302). En-
tretanto, segundo Gramsci, Marx introduz em suas investigaçoH es a precau-
çaHo de se perceber que a superestrutura, particularmente a polí=tica, naHo e= ,
em cada caso concreto, o simples reflexo da estrutura, mais sim “[...] o refle-
xo das tende5ncias de desenvolvimento da estrutura, tende5ncias que naHo se
afirma que devam necessariamente se realizar” (GRAMSCÍ, 2001, p. 239).

Ao considerar a correta afirmaçaHo marxiana de que em hipo= tese al-
guma uma formaçaHo social desaparece antes “[...] que se desenvolvam to-
das as forças produtivas que ela conte=m”, e que “[...] jamais aparecem rela-
çoH es de produçaHo novas e mais altas antes de amadurecerem no seio da
pro= pria  sociedade  antiga  as  condiçoH es  materiais  para  a  sua  existe5ncia”
(MARX, 1961b, p. 302), pode-se concluir que uma fase estrutural so=  pode
ser concretamente estudada e analisada apo= s ela ter superado todo o seu
processo de desenvolvimento, “[...] naHo durante o pro= prio processo, a naHo
ser por hipo= teses (e declarando–se, explicitamente que se trata de hipo= te-
ses)”, o que demonstra a dificuldade de identificar a estrutura de forma es-
ta= tica, “como imagem fotogra= fica instanta5nea” (GRAMSCÍ, 2001, p. 239).

Mas, se a estrutura naHo pode ser analisada com precisaHo no presen-
te, qual seria a soluçaHo para compreendermos as “condiçoH es materiais obje-
tivas” e o conjunto dessas condiçoH es? 
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[...] na produçaHo social da sua vida, os homens contraem determina-
das relaçoH es necessa= rias e independentes da sua vontade, relaçoH es de
produçaHo que correspondem a uma determinada fase de desenvolvi-
mento das suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas rela-
çoH es de produçaHo forma a estrutura econo5 mica da sociedade, a base
real sobre a qual se levanta a superestrutura jurí=dica e polí=tica e aN
qual  correspondem  determinadas  formas  de  conscie5ncia  social
(MARX, 1961b, p. 301).

Para Gramsci, a estrutura e= , precisamente, o “passado real”, ja=  que
ela e=  “[...] o testemunho, o ‘documento’ incontroverso daquilo que foi feito e
que continua a subsistir como condiçaHo do presente e do futuro” (GRAMS-
CÍ, 2002, 1, p. 422). Tendo em vista que toda fase histo= rica deixa os seus
traços nas fases posteriores, Gramsci elucida que o processo de desenvolvi-
mento histo= rico “[...] e=  uma unidade no tempo pelo que o presente conte=m
todo o passado e do passado se realiza no presente o que e=  ‘essencial’, sem
resí=duo de um ‘incognoscí=vel’ que seria a verdadeira esse5ncia”. (Íbidem, 1,
p. 240). 

Íasi (2002) ressalta que, quando Marx tenta descrever os resultados
alcançados nas suas ana= lises sobre o funcionamento da sociedade em geral,
na anteriormente referenciada citaçaHo, e=  significativo o fato de que ele te-
nha utilizado o termo “determinadas formas de conscie5ncia social” e naHo
“ideologia”,  o que demonstraria uma diferença substancial na concepçaHo
marxiana entre os conceitos de conscie5ncia e ideologia (ÍASÍ, 2002, p. 95). 

Como Marx esta=  tratando de uma caracterizaçaHo geral, ou universal,
da sociedade, portanto naHo de qualquer forma especí=fica de socieda-
de, define a forma como os seres humanos concebem idealmente sua
vida e suas relaçoH es como uma “consciência social”, ou seja, [...] como
a conscie5ncia universal como forma ideal de uma comunidade real, a
entidade social. O termo ideologia esta= ,  em Marx, inseparavelmente
ligado aN  necessidade de esta conscie5ncia justificar determinada rela-
çaH o de dominaçaHo, e, portanto, de velamento, inversaHo e naturalizaçaHo
de relaçoH es sociais que marcam o domí=nio de uma classe sobre a ou-
tra (Íbidem).

Partindo da compreensaHo marxiana de que “naHo e=  a conscie5ncia do
homem que determina o seu ser, mas, pelo contra= rio, o seu ser social e=  que
determina a sua conscie5ncia” (MARX, 1961b, p. 301), Íasi compreende que
a conscie5ncia, para Marx e Engels, e= , primeiramente, “a conscie5ncia dos ví=n-
culos imediatos da pessoa com os outros indiví=duos e com as coisas situa-
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das fora daquele que se torna consciente” (ÍASÍ, 2002, p.94). Ela naHo e=  de-
terminada por uma materialidade geral e abstrata como a “sociedade”, mas
sim, como afirmam os pro= prios fundadores do socialismo cientí=fico, pela
produçaHo e reproduçaHo da vida pelos indiví=duos reais, “[...] sua açaHo e suas
condiçoH es materiais de vida, tanto aquelas por eles ja=  encontradas como as
produzidas por sua pro= pria açaHo” (MARX; ENGELS, 2007, p.86–87). Toda-
via, a partir do interior de um processo em que a sociedade se dividiu em
interesses antago5 nicos, as ideias, representaçoH es e valores que compoH em a
conscie5ncia dos seres humanos, 

[...] ale=m de representar as relaçoH es reais a que se submetem, devem
tambe=m justifica= –las na direçaHo de manutençaHo de determinados in-
teresses, ou seja, a conscie5ncia pode se tornar ideologia (ÍASÍ, 2002, p.
94–95).

Assim,  a ideologia  naHo  pode ser  apenas compreendida como um
“[…] conjunto de ideias que, pelos mais diferentes meios (meios de comuni-
caçaHo de massas, escola, igrejas etc.), saHo introduzidas na cabeça dos indiví=-
duos”, pois isso levaria a uma erro5 nea concepçaHo de uma açaHo anti–ideolo= -
gica “como a simples troca de velhas por ‘novas’ ideias” (Ídem, 2007, p. 20).
Numa sociedade de classes, a classe dominante, por ser detentora dos mei-
os de produçaHo, tende a possuir tambe=m “os meios para universalizar sua
visaHo de mundo e suas justificativas ideolo= gicas a respeito das relaçoH es so-
ciais de produçaHo que garantem sua dominaçaHo econo5 mica”, e esta univer-
salizaçaHo da sua visaHo de mundo e=  explicada naHo somente por serem pro-
prieta= rios dos meios ideolo= gicos e de difusaHo, “[...] mas tambe=m, e funda-
mentalmente,  pela corresponde5ncia que encontra  nas relaçoH es concretas
assumidas pelos indiví=duos e classes” (Íbidem, p. 21).

Conforme nos demonstram Marx e Engels:

As ideias da classe dominante saHo, em cada e=poca, as ideias dominan-
tes, isto e= , a classe que e=  a força material  dominante da sociedade e= ,
ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que tem aN
sua disposiçaHo  os meios da produçaHo material  dispoH e  tambe=m dos
meios da produçaHo espiritual, de modo que a ela estaHo submetidos
aproximadamente  ao  mesmo tempo  os  pensamentos  daqueles  aos
quais faltam os meios da produçaHo espiritual. As ideias dominantes
naH o saH o nada mais do que a expressaHo ideal das relaçoH es materiais
dominantes, saHo as relaçoH es materiais dominantes apreendidas como
ideias; portanto, saHo a expressaHo das relaçoH es que fazem de uma clas-
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se a classe dominante, saHo as ideias de sua dominaçaHo (MARX; EN-
GELS, 2007, p.47, ita= licos dos autores).

Mas, neste ponto, naHo poderí=amos tender a acreditar numa possí=vel
contradiçaHo,  nas  formulaçoH es  dos  pro= prios  fundadores  da  filosofia  da
pra= xis6, entre a afirmaçaHo da ideologia como uma visaHo distorcida da reali-
dade e a acepçaHo da mesma como o terreno de uma fundamental “tomada
de conscie5ncia”? 

Seguindo a trilha dos argumentos de Michael Loc wy (2002), pode-
mos dizer que, se em escritos mais tardios (como no Prefácio) percebe–se
uma ampliaçaHo no conceito de ideologia em Marx, onde as “formas jurí=di-
cas,  polí=ticas,  religiosas,  artí=sticas  ou  filoso= ficas”,  saHo  enumeradas  como
“formas ideolo= gicas em que os homens adquirem conscie5ncia desse conflito
e lutam para resolve5–lo” (MARX, 1961b, p. 301–302); em A ideologia alemã,
o conceito de ideologia aparece como sino5 nimo de “representaçoH es falsas”
(MARX; ENGELS, 2007, p.523), como “equivalente aN  ilusaHo, falsa conscie5n-
cia, concepçaHo idealista na qual a realidade e=  invertida e as ide= ias aparecem
como motor da vida real” (LOh WY, 2002, p. 12). Em outras palavras, as for-
mulaçoH es expostas em A ideologia alemã expressam o que atualmente con-
sidera–se como a origem do marxiano conceito de ideologia na sua acepçaHo
unicamente “negativa”, isto e= , como visaHo distorcida da realidade.

Se nos reportarmos a uma carta escrita por Engels em 1893, essa
possí=vel existe5ncia de um duplo aspecto da ideologia se mostra no pro= prio
desenvolvimento de suas formulaçoH es: primeiramente, Engels explicita que
o que cega e fascina a maioria dos homens e=  “[...] apare5ncia de uma histo= ria
independente das constituiçoH es polí=ticas, dos sistemas jurí=dicos e dos con-
ceitos ideolo= gicos, em cada campo especí=fico de investigaçaHo”. Esta defor-
maçaHo foi a pedra de toque de muitos adversa= rios, para os quais “a ideolo-
gia e=  um processo que [...] [se] realiza conscientemente [...], mas levado por
uma  conscie5ncia  falsa”,  e  que  “as  verdadeiras  forças  propulsoras  que  o
poH em em movimento permanecem ocultas [...]”; pois, “se naHo fosse assim,
naHo se trataria de um processo ideolo= gico”. Dessa maneira, se e=  conduzido
“a imaginar forças motrizes falsas ou aparentes.” (ENGELS, 1963a, p. 293).

6 O termo filosofia da práxis e=  frequentemente usado por Gramsci como forma de indicar o
marxismo, naH o apenas por razoH es de prude5ncia conspirativa (ja=  que passou a ser utilizado,
por problemas de censura carcera= ria, em substituiçaH o ao termo materialismo histo= rico, mais
comprometedor, que Gramsci usava nas suas primeiras notas), mas tambe=m porque, confor-
me destaca Gruppi (1980, p. 72), Gramsci “[...] concebe o marxismo como uma concepçaHo
que funda a pra=xis revoluciona= ria transformadora e confirma na pra=xis a validade de suas
pro= prias colocaçoH es”.
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Mas, logo em seguida, Engels declara tambe=m ter passado pelo erro de, ini-
cialmente, insistir em derivar dos fatos econo5 micos ba= sicos as ideias polí=ti-
cas,  jurí=dicas etc.  e os atos a elas condicionados – atentando–se mais ao
conteu= do em detrimento da forma:

[...] como negamos aos diferentes domí=nios ideolo= gicos que desempe-
nham um papel na histo= ria um desenvolvimento histo= rico indepen-
dente, [os tolos ideo= logos] deduzem que lhes negamos tambe=m qual-
quer eficácia histórica. E�  a partir duma concepçaHo vulgar, naHo diale=ti-
ca, de causa e efeito, como po= los que se opoH em de maneira rí=gida, sem
levar em conta o jogo de açoH es recí=procas. Esquecem que um elemen-
to histo= rico,  uma vez engendrado por outros elementos,  em u= ltima
insta5ncia, econo5 micos, passa por sua vez a ter açaHo sobre o meio que
o rodeia e sobre suas pro= prias causas (Íbidem, p. 294). 

Neste ponto podemos avançar na compreensaHo da recusa gramscia-
na em conceber a economia como algo isolado da totalidade social, do “con-
junto das relaçoH es sociais”, o que demonstra a sua capacidade de recuperar
plenamente a crítica da economia polí=tica realizada por Marx – crí=tica esta
que,  de  acordo com Engels,  esclareceu em amplo alcance uma confusaHo
presente na cabeça dos economistas burgueses: 

[…] a economia naHo se trata de coisas, mas de relações entre pessoas
e, em u= ltima insta5ncia, entre classes; embora estas relaçoH es estejam
sempre  ligadas a coisas e apareçam como coisas (ENGELS, 1961,  p.
311, grifo do autor). 

Conforme destaca Coutinho (1999), a estrutura econo5 mica naHo apa-
rece, para Gramsci, como a simples esfera da produçaHo de objetos materi-
ais, de coisas, mas sim como o modo pelo qual os homens estabelecem seu
“metabolismo” com a natureza e produzem e reproduzem naHo so=  estes ob-
jetos  materiais,  mas,  sobretudo,  suas  pro= prias  relaçoH es  sociais  globais
(COUTÍNHO, 1999, p. 95). Voltemos aN  passagem do extensamente utilizado
“Prefa= cio” de 1859:

Ao mudar a base econo5 mica, revoluciona–se, mais ou menos rapida-
mente, toda a imensa superestrutura erigida sobre ela. Quando se es-
tudam essas revoluçoH es, e=  preciso distinguir sempre entre as mudan-
ças materiais ocorridas nas condiçoH es econo5 micas de produçaHo e que
podem ser apreciadas com a exatidaHo pro= pria das cie5ncias naturais, e
as formas jurí=dicas, polí=ticas, religiosas, artí=sticas ou filoso= ficas, numa
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palavra, as formas ideolo= gicas em que os homens adquirem conscie5n-
cia desse conflito e lutam para resolve5–lo (MARX, 1961b, p. 301–302).

Gramsci se nega a acreditar na tese de que, “[...] com a modificaçaHo
de uma estrutura,  todos os elementos da superestrutura correspondente
devam necessariamente desaparecer” (GRAMSCÍ, 2001, p. 391). Era preciso
esclarecer que qualquer interpretaçaHo rí=gida do marxismo que insistisse
ostensivamente sobre o aspecto econo5 mico na verdade estaria se eximindo
da compreensaHo – exigida pelo pro= prio Engels, em uma carta de 1890 – de
que os fundadores do socialismo cientí=fico se viram forçados a sublinhar
este princí=pio primordial em face aN  necessidade de combater veemente-
mente os seus adversa= rios, e que o naHo tratamento adequado aos demais
fatores que interveem no jogo das açoH es e reaçoH es (devido aN  ause5ncia de
tempo ou oportunidade) naHo significava a inexiste5ncia da importa5ncia des-
ses fatores, ja=  que, taHo logo fosse necessa= rio analisar uma e=poca histo= rica
(e, portanto, aplicar esse princí=pio na pra= tica), a possibilidade desse erro
desaparecia. (ENGELS, 1963b, p. 286). Assim, a afirmaçaHo de Marx no “Pre-
fa= cio” – de que os homens adquirem, no terreno das ideologias, a conscie5n-
cia dos conflitos que se verificam no mundo econo5 mico – e=  consubstancia-
da (e deve ser analisada de forma diretamente conexa) com a explicitaçaHo
efetuada por Engels, na mesma carta, de que a economia e=  em “u= ltima ins-
ta5ncia” o motor da histo= ria, mas naHo o seu único elemento ativo:

Segundo a concepçaHo materialista da histo= ria, o fator que, em última
instância, determina a histo= ria e=  a produçaHo e a reproduçaHo da vida
real. Nem Marx nem eu afirmamos, uma vez sequer, algo mais do que
isso. Se algue=m o modifica, afirmando que o fato econo5 mico e=  o único
fato determinante, converte aquela tese numa frase vazia, abstrata e
absurda. A situaçaHo econo5 mica e=  a base, mas os diferentes fatores da
superestrutura que se levanta sobre ela – as formas polí=ticas da luta
de classes e seus resultados, as constituiçoH es que, uma vez vencida
uma batalha, a classe triunfante redige, etc., as formas jurí=dicas, e in-
clusive os reflexos de todas essas lutas reais no ce=rebro dos que nelas
participam, as teorias polí=ticas, jurí=dicas, filoso= ficas, as ide= ias religio-
sas e o desenvolvimento ulterior que as leva a converter–se num sis-
tema de dogmas – tambe=m exercem sua influe5ncia sobre o curso das
lutas histo= ricas e, em muitos casos, determinam sua forma, como fa-
tor predominante. Trata–se de um jogo recí=proco de açoH es e reaçoH es
entre todos esses fatores, no qual, atrave=s de toda uma infinita multi-
daH o de acasos (isto e= , de coisas e acontecimentos cuja conexaHo interna
e=  taH o remota ou taHo difí=cil de demonstrar que podemos considera= –la
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inexistente ou subestima=–la), acaba sempre por impor–se, como ne-
cessidade, o momento econo5 mico (ENGELS, 1963b,  p. 284, grifo do
autor).

Gramsci e a concepção da ideologia como realidade só-
cio–prática

Pode–se afirmar que e=  sob esta combinaçaHo entre uma leitura “am-
pla” do “Prefacio” de 1859 (consubstanciada pelo aporte das formulaçoH es
expostas nas Teses sobre Feuerbach) e as liçoH es tiradas das correções anti-
deterministas que o u= ltimo Engels imprime ao marxismo, que Gramsci che-
ga, nos  Cadernos, aN  sua concepçaHo  positiva da ideologia. O marxista sardo
insiste na convicçaHo de que as ideologias saHo realidades so= cio–pra= ticas, e
sua importante contribuiçaHo para a teoria marxista do momento ideal e da
ideologia deriva da seguinte constataçaHo: diferentemente de certa tradiçaHo
marxista que concebe a ideologia apenas como "falsa conscie5ncia" (em con-
traste com conscie5ncia verdadeira ou cientí=fica), Gramsci – reportando–se
aN  Marx – compreende que, em sentido epistemolo= gico, sendo verdadeira ou
naHo, a teoria se transforma em poder material taHo logo se apodera das mas-
sas (MARX, 2005, p. 151). 

Negando–se a aceitar uma concepçaHo “negativa” da ideologia, mas
tentando naHo destruir suas pontes com Marx, Gramsci afirma que a ideolo-
gia  naHo  e=  uma  “apare5ncia”  ou “ilusaHo",  mas sim socialmente  verdadeira
quando incide sobre a vida na sua concretude. Ou seja, a ideologia tem um
peso decisivo na organizaçaHo da vida social e se torna material quando ga-
nha a conscie5ncia das massas. Sendo assim, o pro= prio significado que o ter-
mo “ideologia” assumiu nos “fundadores da filosofia da pra= xis” conte=m im-
plicitamente um “juí=zo de desvalor” decorrente da refutaçaHo e da crí=tica aN
concepçaHo da ideologia proveniente do movimento filoso= fico de matriz sen-
sualista7. (GRAMSCÍ, 2001, p. 207–208).

Para a filosofia da pra= xis, as ideologias naHo saHo de modo algum arbi-
tra= rias; saHo fatos histo= ricos reais, que devem ser combatidos e revela-
dos em sua natureza de instrumentos de domí=nio, naHo por razoH es de
moralidade, etc., mas precisamente por razoH es de luta polí=tica: para
tornar os governados intelectualmente independentes dos governan-
tes, para destruir uma hegemonia e criar uma outra, como momento

7 O materialismo france5s do se=culo XVÍÍÍ, o qual defende que as ideias derivam das sensa-
çoH es, da “fisiologia”.
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necessa= rio da subversaHo da pra= xis. [...] Para a filosofia da pra= xis, as
superestruturas saHo uma realidade (ou se tornam tal, quando naHo saHo
meras elucubraçoH es individuais) objetiva e operante; ela afirma expli-
citamente que os homens tomam conscie5ncia da sua posiçaHo social (e,
consequentemente, de suas tarefas) no terreno das ideologias, o que
naH o e=  pouco como afirmaçaHo de realidade [...] (Íbidem, p. 387–388).

Gramsci aponta um erro introduzido na consideraçaHo sobre o valor
das ideologias: costumou–se a denominar como “ideologia” tanto a supe-
restrutura necessa= ria  de  uma determinada estrutura,  como as elucubra-
çoH es arbitra= rias de determinados indiví=duos desligados das classes sociais
fundamentais. Essa dupla acepçaHo, segundo o autor, acarretou na modifica-
çaHo e desnaturaçaHo da ana= lise teo= rica do conceito de ideologia, deterioran-
do sua significaçaHo aute5ntica, de forma que o sentido pejorativo do termo
acabou tornando–se exclusivo – erro este naHo casual, tendo em vista que
afasta  da  compreensaHo  dos  feno5 menos  superestruturais.  Desta  forma,  e=
preciso  fazer  uma distinçaHo  entre  ideologias  historicamente  orga5nicas  –
que saHo “necessa= rias a uma determinada estrutura” e que possuem maior
expressividade no movimento histo= rico–social, possibilitando, assim, o en-
caminhamento de processos revoluciona= rios ou conservadores por parte
de grupos e classes sociais –; e ideologias arbitra= rias, racionalí=sticas, “vo-
luntaristas” – referentes a pequenos grupos, de duraçaHo breve e com pouca
interfere5ncia na açaHo humana. (GRAMSCÍ, 2001, p. 237). 

Cabe aqui fazer uma importante colocaçaHo. Ao afirmar – na sua “In-
trodução” à Crítica da filosofia do direito de Hegel – que “a arma da crí=tica
naHo pode substituir a crí=tica das armas” e que “o poder material tem de ser
derrubado pelo poder material”, Marx complementou o seu raciocí=nio su-
blinhando que, todavia, “[...] a teoria converte–se em força material quando
penetra nas massas” (MARX, 2005, p. 151). Posteriormente, nas pa=ginas do
Capital, Marx argumenta que o desvendamento do segredo da expressaHo do
valor, da igualdade e da equivale5ncia de todos os trabalhos (porque e na
medida em que saHo trabalho humano em geral) apenas se realiza a partir
do momento em que "[...] o conceito da igualdade humana ja=  possui a cons-
cie5ncia de um preconceito popular" (MARX, 1996, p. 187).

Ínterpretando essas formulaçoH es aN  luz de suas convicçoH es, Gramsci
argumenta que, tanto a afirmaçaHo de Marx sobre a “solidez das crenças po-
pulares” como elemento necessa= rio de uma determinada situaçaHo, quanto a
concepçaHo marxiana acerca da importante significa5ncia da persuasaHo popu-
lar (dado que esta, frequentemente, possui a mesma energia de uma força
material ou algo semelhante), saHo afirmaçoH es cujas as ana= lises conduzem
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ao fortalecimento da concepçaHo de “bloco histo= rico”8, no qual as forças ma-
teriais saHo o conteu= do e as ideologias saHo a forma, 

[...] distinçaHo entre forma e conteu= do puramente dida= tica, ja=  que as
forças materiais naHo seriam historicamente concebí=veis sem forma e
as  ideologias  seriam  fantasias  individuais  sem  as  forças  materiais
(GRAMSCÍ, 2001, p. 238). 

Assim, podemos perceber como Gramsci se faz valer da autoridade
de Marx para sustentar a tese de que, se a ideologia e=  uma força material
em determinadas situaçoH es, deve–se, entaHo, produzir “uma nova filosofia”
que se torne ideologia de massa, ou seja, que se torne um  novo senso co-
mum (um  “bom  senso”)  que  supere  o  senso  comum  existente9.  Segundo
Gruppi (1980), as formulaçoH es gramscianas sobre “a questaHo meridional”
demonstram que, na conscie5ncia do homem (abandonada aN  pro= pria espon-
taneidade, naHo ainda criticamente consciente de si mesma), estaHo presen-
tes, simultaneamente, diferentes influe5ncias ideolo= gicas, elementos dí=spa-
res, que se acumularam atrave=s de estratificaçoH es sociais e culturais diver-
sas; isto e= , “a conscie5ncia do homem naHo e=  mais do que o resultado de uma
relaçaHo social, e e=  ela pro= pria uma relaçaHo social”, e, portanto, “[...] resulta-
do de um processo social”. (Íbidem, p. 67). Mattos (2009) sinaliza que estas
questoH es saHo essenciais para no= s, que somos analistas ou ativistas dos mo-
vimentos sociais, haja vista que:

[...] cabe a no= s a responsabilidade e o cuidado de saber que naHo va-
mos trazer “de fora” (de fora da classe, diga–se claramente, o que e=  di-
ferente da proposta leninista de trazer “de fora” da luta econo5 mico–
sindical [...]) a conscie5ncia para a classe, nem substituiremos a classe
em suas lutas (“a emancipaçaHo do proletariado sera=  obra do pro= prio
proletariado”,  ou  naHo  sera= ).  Mas,  como dirigentes  e  organizadores,

8 Portelli  (1990) realiza uma relevante exposiçaH o sobre as determinaçoH es do conceito de
"bloco histo= rico", argumentando que Gramsci utiliza essa expressaHo tambe=m para designar
uma aliança de classes sob a hegemonia de uma classe fundamental no modo de produçaHo.
Todavia, compartilho com as posiçoH es de Gruppi (1980) e Acanda (2006) de que o conceito
de bloco histo= rico naH o deve ser confundido com o bloco de aliança de classes ou bloco de po -
der, tendo em vista que esses u= ltimos saHo fundamentos e condiçoH es do bloco histo= rico, po-
re=m este u= ltimo e=  algo muito mais amplo, que pode compreender va= rios e diferentes blocos
polí=ticos, mas necessariamente implica a manutençaH o ou a transformaçaH o da estrutura e das
superestruturas. 
9Um interessante estudo acerca das concepçoH es gramscianas de “senso comum” e “bom sen-
so” e=  realizado por Liguori (2007, p. 99–128). 
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nos cabe tambe=m a responsabilidade de estabelecer a ponte entre o
“senso comum” dos explorados e dominados e a perspectiva transfor-
madora,  presente numa ana= lise da sociedade comprometida com a
revoluçaHo social, como e=  o materialismo histo= rico (MATTOS, 2009, p.
66).

Para elaborar criticamente e conscientemente sua pro= pria concep-
çaHo do mundo, e=  preciso “torna=–la unita= ria e coerente e eleva=–la ate=  o pon-
to atingido pelo pensamento mundial mais evoluí=do”, criticando toda a filo-
sofia ate=  hoje existente, ja=  que esta deixou estratificaçoH es consolidadas na
filosofia popular (MATTOS, 2009, p. 66). Com o surgimento da primeira for-
ma de divisão social do trabalho e a primeira forma de propriedade privada,
desapareceu a possibilidade de se desenvolver plenamente um ponto de
vista  autenticamente universal  que fosse comum a todos os  homens.  Em
funçaHo da divisaHo da sociedade em classes antago5 nicas, esses impulsos de
unificaçaHo da conscie5ncia humana encontraram resiste5ncias que se produ-
ziram e se mante=m no terreno ideolo= gico, no qual a ideologia das classes
dominantes (que exploram o trabalho alheio) naHo corresponde aos interes-
ses e aN  funçaHo histo= rica – ainda inconsciente – das classes subalternas. Cor-
responde, sim, apenas aos pro= prios interesses e aN  pro= pria funçaHo histo= rica
das classes dominantes, cuja convenie5ncia as fez acreditar que o seu ponto
de vista  particular era a expressaHo natural, automa= tica, do ponto de vista
universal conveniente a  todos os homens. Assim, no terreno do senso co-
mum, a “pretensa verdade” das ideologias dominantes se impo5 s aN s classes
subalternas e por elas foram incorporadas como u= nica. 

O senso comum e=  explorado e utilizado pelas classes dominantes para
cristalizar a passividade popular, bloquear a autonomia histo= rica que
poderia resultar, para as massas, no seu acesso a uma filosofia superi-
or.  O que importa,  neste projeto da burguesia,  e=  fazer com que as
massas  naHo  tenham a  possibilidade  de  assimilar  em profundidade
uma nova concepçaHo de mundo, embora a ela possam ter acesso ape-
nas para que o senso comum assuma uma coere5ncia formal e naHo seja
desvendada sua incoere5ncia real (SÍMÍONATTO, 2004, p. 80). 

Mas, como a classe dominante consegue impor o predomí=nio da sua
ideologia e difundi–la sobre toda a sociedade? A ideologia das classes domi-
nantes chega aN s classes subalternas por meio de va= rios canais, “atrave=s dos
quais a classe dominante constro= i a pro= pria influe5ncia ideal, a pro= pria capa-
cidade de plasmar conscie5ncias de toda a coletividade, a pro= pria hegemo-
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nia” (GRUPPÍ, 1980, p. 68). Ao governarem a sociedade dividida, as classes
dominantes naHo somente dete5m a posse do Estado e dos principais instru-
mentos hegemo5 nicos (a escola, a religiaHo, a imprensa, a indu= stria cultural
etc.), mas tambe=m possuem “o poder econo5 mico que representa uma gran-
de força no seio da sociedade civil” (SÍMÍONATTO, 2004, p. 80–81). Ale=m de
controlar a produçaHo e distribuiçaHo dos bens econo5 micos, organiza e distri-
bui as ideias, inculcando nos indiví=duos das classes exploradas a ideologia
que serve tanto para justificar a exploraçaHo, quanto para prejudicar qual-
quer açaHo eficaz contra o sistema que conve=m aos exploradores. 

Como tratado anteriormente, Marx e Engels, em A ideologia alemã,
afirmam que as ideias dominantes nada mais saHo do que a expressaHo ideal
das relaçoH es materiais dominantes, isto e= , a expressaHo das relaçoH es que tor-
nam uma classe a classe dominante e, portanto, as ideias de sua dominaçaHo.
(MARX; ENGELS, 2007, p. 47). Todavia, o marxismo ensina que as ideologi-
as devem ser analisadas historicamente como uma superestrutura de de-
terminados tipos de relaçaHo de produçaHo e de troca, e as concepçoH es (o mo-
mento da vida ideolo= gica e cultural) correspondem aN  estrutura econo5 mica
predominante. Tendo em vista que, na estrutura, vive a contradiçaHo entre o
desenvolvimento das forças produtivas e as relaçoH es de produçaHo, as ideo-
logias tambe=m estaHo em contradiçaHo entre si  e apresentam contradiçoH es
em seu pro= prio interior, pois se as ideologias saHo “expressaHo” da estrutura,
“modificam–se com o modificar–se dela” (GRAMSCÍ, 2001, p. 208). 

Constatado que, sendo contradito= rio o conjunto das relaçoH es sociais,
naH o pode deixar de ser contradito= ria a conscie5ncia dos homens, poH e–
se o problema de como se manifesta tal contradiçaHo e de como se
pode obter progressivamente a unificaçaHo: manifesta em todo o corpo
social  com a existe5ncia de conscie5ncias histo= ricas de grupo (com a
existe5ncia de estratificaçoH es correspondentes a fases diversas do de-
senvolvimento da civilizaçaHo e com antí=teses nos grupos que corres-
pondem a um mesmo ní=vel histo= rico) e [como] se manifesta nos indi-
ví=duos particulares como reflexo de uma tal desagregaçaHo "vertical e
horizontal". Nos grupos subalternos, por causa da ause5ncia de auto-
nomia na iniciativa histo= rica, a desagregaçaHo e=  mais grave e e=  mais
forte a luta para se libertarem dos princí=pios impostos e naHo propos-
tos, para obter uma conscie5ncia histo= rica auto5 noma (GRAMSCÍ, 2007,
p. 51–52).
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Esta  visaHo  do  nexo  relaçoH es  materiais/elaboraçoH es  ideolo= gicas  e
culturais e=  encontrada tambe=m nas propostas de Marx e Engels expressas
no Manifesto do Partido Comunista:

Sera=  preciso grande perspica= cia para compreender que as ide= ias, as
noçoH es e as concepçoH es, numa palavra, que a conscie5ncia do homem
se modifica com toda a mudança sobrevinda em suas condiçoH es de
vida, em suas relaçoH es sociais, em sua existe5ncia social? Que demons-
tra a histo= ria das ide= ias senaHo que a produçaHo intelectual se transfor-
ma com a produçaHo  material?  As ide= ias dominantes de uma e=poca
sempre foram as ide= ias da classe dominante (MARX; ENGELS, 1961, p.
36).

Todas as interpretaçoH es de uma realidade histo= rico–social funda-
mentalmente “monocausal”, que caracterizou grande parte do movimento
marxista, baseavam–se na tese de que, na obra dos fundadores da filosofia
da pra= xis (e, especialmente, Marx), a ideologia – produto da conscie5ncia –
surge e se constro= i como um “derivado” puro e simples das relaçoH es socioe-
cono5 micas. Mas a concepçaHo marxiana da ideologia naHo se esgota nesses
termos, e como vimos atrave=s da interpretaçaHo de Gramsci, resta um “hia-
to” entre essa interpretaçaHo e o papel implicitamente confiado aN s “formas
ideolo= gicas”, que permitem aos homens conceber e combater o conflito de
classe. Se, por meio das classes dominantes, as classes subalternas saHo do-
minadas por uma ideologia que as atinge atrave=s de diversas formas, essas
classes subalternas saHo impulsionadas – pelas suas necessidades efetivas,
suas reivindicaçoH es, inclusive relativamente esponta5neas – aN s açoH es, lutas e
movimentos que entram em contradiçaHo com a concepçaHo do mundo na
qual elas foram influenciadas e educadas. 

A atençaHo ao elemento da subjetividade revoluciona= ria, apresenta-
da por Gramsci em sua teoria “positiva” da ideologia como concepçaHo do
mundo e lugar de constituiçaHo da subjetividade coletiva, ja=  pode ser encon-
trada nas teses elaboradas por Le5nin na sua obra Que Fazer?, onde, segun-
do Mauro Íasi, o conceito de ideologia “ganha o sentido de um conjunto de
ideias vinculadas aN s classes em luta na sociedade capitalista (ÍASÍ, 2002, p.
96).

[...] o problema coloca–se exclusivamente assim: ideologia burguesa
ou ideologia socialista. NaHo ha=  meio–termo (pois a humanidade naHo
elaborou uma “terceira” ideologia; e, ale=m disso, em uma sociedade
dilacerada  pelos  antagonismos  de  classe  naHo  seria  possí=vel  existir
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uma ideologia aN  margem ou acima dessas classes). Por isso,  toda di-
minuiçaHo da ideologia socialista,  todo distanciamento dela implica o
fortalecimento da ideologia burguesa. [...] pela simples razaHo de que,
cronologicamente,  a  ideologia  burguesa e=  muito mais  antiga  que a
ideologia socialista, esta=  completamente elaborada e possui meios de
difusaH o infinitamente maiores (LE� NÍN, 1978, p. 31–33).

A relaçaHo entre  a espontaneidade das massas e  a  conscie5ncia de
classe e=  uma das questoH es chave dessa obra, na qual Le5nin opera uma dura
crí=tica ao impulso esponta5neo (pois este conduz exatamente aN  dominaçaHo
da ideologia burguesa) e afirma a necessidade do conhecimento revolucio-
na= rio, pois sem ele torna–se impossí=vel a existe5ncia de um movimento re-
voluciona= rio (LE� NÍN, 1978, p. 18). Ao argumentar que a ideologia burguesa
e=  muito mais antiga, mais completamente elaborada e possui meios de difu-
saHo  infinitamente  maiores que a ideologia socialista, Le5nin defende que a
classe opera= ria naHo reu= ne, em si, as condiçoH es para superar a conscie5ncia
de classe determinada pelas necessidades prementes das lutas econo5 micas
contra o capital, nem mesmo pode enfrentar as manobras burguesas de ca-
ra= ter repressivo e manipulato= rio – atrave=s das quais a burguesia procura
cooptar as lideranças mais combativas do operariado e alcançar a desmobi-
lizaçaHo do movimento. Sendo assim, o desenvolvimento espontâneo do mo-
vimento opera= rio resulta num afastamento da ideologia socialista e, conse-
quentemente, na subordinaçaHo aN  ideologia burguesa: 

[…] todo culto da espontaneidade do movimento opera= rio, toda dimi-
nuiçaH o do papel do ‘elemento consciente’, do papel da social–demo-
cracia significa –  quer se queira ou não –  um reforço da influência da
ideologia burguesa sobre os operários (LE� NÍN, 1978, p. 30, grifo do au-
tor). 

Diz–se frequentemente: a classe opera= ria vai  espontaneamente para
ao socialismo. Ísto e=  perfeitamente justo no sentido de que, mais pro-
funda e exatamente que as outras,  a  teoria socialista determina as
causas dos males da classe opera= ria: e=  por isso que os opera= rios assi-
milam–na com tanta facilidade, desde que esta teoria naHo capitule, ela
pro= pria, diante da espontaneidade,  desde que se submeta a essa es-
pontaneidade [...]. A classe opera= ria vai espontaneamente para o soci-
alismo, mas a ideologia burguesa mais difundida (e constantemente
ressuscitada sob as mais variadas formas) e= , pore=m, aquela que mais
se impoH e espontaneamente, sobretudo ao opera= rio (Íbidem, p. 33).
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A nota=vel valorizaçaHo leniniana da polí=tica, dos “elementos subjeti-
vos”  da luta  revoluciona= ria,  mostrando a releva5ncia  da mediaçaHo  funda-
mental entre o elemento esponta5neo e a conscie5ncia de classe feita atrave=s
da organizaçaHo polí=tica, desvela o seu esforço em desmontar a argumenta-
çaHo de seus adversa= rios classificados como “economistas”, que se atentam
apenas  aN  luta  econo5 mica  do proletariado (considerando–a  como o meio
mais aplica= vel para levar as massas aN  luta polí=tica) e ignoram a perspectiva
geral da luta revoluciona= ria. Le5nin esclarece que a tarefa de “conferir aN  pro= -
pria luta econo5 mica um cara= ter polí=tico” implica apenas “a luta pelas refor-
mas econo5 micas”, associando assim os “economistas” ao reformismo berns-
teiniano. E�  necessa= rio ter a percepçaHo de que as lutas de classes compreen-
dem tanto as lutas econo5 micas, quanto a luta polí=tica mais ampla, e que as
reformas saHo elementos integrantes (pore=m secunda= rios) da luta revolucio-
na= ria; em outras palavras, e=  preciso subordinar a luta pelas reformas aN  luta
revoluciona= ria pela liberdade e o socialismo, assim como se subordina a
parte ao todo10.

Mauro Íasi (2007) questiona sobre essa suposta “ideologia proleta= -
ria”, argumentando que, 

[...] na tentativa de justificar a necessidade de uma luta entre as con-
cepçoH es de mundo do proletariado contra a concepçaHo burguesa, na
intençaHo louva=vel de constituir uma concepçaHo pro= pria que fosse ca-
paz de autonomia histo= rica, [estar–se–ia reduzindo o conceito marxi-
ano de ideologia a] um simples conjunto de ideias (ÍASÍ, 2007, p. 82). 

Longe  de negar  a necessidade da luta  das  ideias (pois  o mesmo
sempre foi alertado por Marx), Íasi argumenta que a concepçaHo leniniana
diferencia–se da perspectiva de Marx ja=  que, neste u= ltimo, parece–nos im-
possí=vel encontrar a refere5ncia a essas ideias como ideologia; “[...] ao con-
tra= rio, existe uma clara conotaçaHo ‘antiideolo= gica’ que pode ser apresenta-
da pelo termo ‘conscie5ncia’”. (Íbidem)

10 Apesar das lutas econo5 micas poderem se elevar aN  luta polí=tica mais ampla, elas naH o per-
dem seu conteu= do imediato, que expressa fraçoH es do proletariado e naH o todo o proletariado,
e, exatamente por isso, elas naH o podem ser revoluciona= rias. “A social–democracia revolucio-
na= ria sempre compreendeu e compreende em sua atividade a luta pelas reformas. Usa, po-
re=m, agitaçaH o  ‘econo5 mica’  naH o somente para exigir do governo medidas de toda espe=cie,
mas, tambe=m (e, sobretudo), para dele exigir que deixe de ser um governo autocra= tico. Ale=m
disso, acredita dever apresentar ao governo essa reivindicaçaH o  não somente no terreno da
luta econo5 mica, mas tambe=m no terreno de todas as manifestaçoH es, quaisquer que sejam, da
vida polí=tica e social” (LE� NÍN, 1978, p. 50).
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Para o autor, o conceito de ideologia em Marx e=  insepara=vel dos se-
guintes elementos: a) ele “pressupoH e uma relaçaHo de dominaçaHo, uma rela-
çaHo na qual a classe dominante expressa essa dominaçaHo em um conjunto
de ide= ias”; b) “pressupoH e inversaHo, velamento da realidade, naturalizaçaHo
das relaçoH es de dominaçaHo e, daí=, sua justificaçaHo”; c) “pressupoH e, finalmen-
te, a apresentaçaHo de ide= ias e concepçoH es de mundo particulares como sen-
do universais”. (ÍASÍ, 2007, p.81). Íasi complementa afirmando que, se exis-
te  essa  “ideologia  proleta= ria”,  seria  necessa= rio  nos  questionarmos sobre
“[...] qual quadro de dominaçaHo de classe, sobre quem recai essa domina-
çaHo, sobre a base de quais relaçoH es sociais se estrutura tal domí=nio?”. Nas
relaçoH es de seu suposto domí=nio, “[...] o que a ideologia proleta= ria busca ve-
lar e inverter, justificar e naturalizar [...] e com qual intençaHo?” (Íbidem). 

A luta contra o capital naHo e=  uma luta para dominar a burguesia, mas
aponta para que, no curso de sua libertaçaHo, os trabalhadores elimi-
narem a pro= pria base da sociedade de classes. NaHo se trata de estabe-
lecer um novo domí=nio de classe, mas para abolir as classes a partir
de sua base: as relaçoH es de exploraçaHo e dominaçaHo. Nesse sentido,
interessa aos trabalhadores inverter, velar, obscurecer? NaHo interessa
aos trabalhadores, no interior da sua luta contra o capital, revelar o
cara= ter das relaçoH es, sua esse5ncia, causas e determinaçoH es reais, des-
naturalizar essas determinaçoH es e apresenta= –las como produto his-
to= rico? (ÍASÍ, 2007, p. 81–82).

O autor destaca que Gramsci, em sua teoria “positiva” da ideologia,
tambe=m supoH e (assim como Le5nin) uma ideologia proleta= ria e uma burgue-
sa. Todavia, ao reforçar a necessidade de distinçaHo entre as “ideologias his-
toricamente orga5nicas” (diretamente atreladas “aN s exige5ncias de estruturas
de dominaçaHo e poder historicamente determinadas, com força e coere5ncia
de um sistema”) e as ideologias “arbitra= rias” (formadas “por associaçaHo ca-
o= tica de elementos de cultura, tradiçaHo, costumes experie5ncia cotidiana, e
que seraHo  a  base  do chamado senso comum e bom senso”),  Gramsci  se
aproxima de um resultado mais pro= ximo da visaHo origina= ria de Marx, pois a
concepçaHo do marxista italiano e=  “[...] graduada em ní=veis diversos de exis-
te5ncia de ideologias”. (ÍASÍ, 2007, p. 82). 

O proletariado viveria sob forte influe5ncia da ideologia orga5nica da
burguesia, mas na forma de sua manifestaçaHo naHo orga5nica atrave=s do
senso comum. A tentativa da burguesia e=  conseguir legitimar sua vi-
saH o de mundo, iniciando pelas relaçoH es econo5 micas de dominaçaHo, se
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estendendo  aN  sociedade  e  aN s  formas  de  Estado,  impondo  o  que
Gramsci denomina de Hegemonia. Daí=, para esse autor, a luta revolu-
ciona= ria implica, tambe=m, na disputa de hegemonia (Íbidem, p. 82–
83).

Sendo assim, podemos afirmar que esta complexidade do processo
que tem lugar no ní=vel das superestruturas ideolo= gicas recebe sua melhor
clarivide5ncia interpretativa  nas formulaçoH es  gramscianas do conceito de
hegemonia, hegemonia esta naHo apenas polí=tica, mas tambe=m como um fato
cultural, moral, de concepçaHo de mundo. 

O processo de formação crítica como resultado da for-
mação político–ideológica: a questão da hegemonia

Se, conforme destaca Gramsci, o processo de formaçaHo crí=tica (de
intervençaHo ativa e consciente no processo da histo= rica do mundo) e=  o re-
sultado de um processo social, de uma formaçaHo polí=tico–ideolo= gica, e naHo
o resultado de uma reflexaHo pura e exclusivamente pessoal, a responsa=vel
por guiar esse processo de afirmaçaHo e difusaHo das ideologias e=  a hegemo-
nia, isto e= , a capacidade de unificar atrave=s da ideologia e de conservar uni-
do um bloco social heteroge5neo,  marcado por profundas contradiçoH es de
classe. Uma determinada classe, dominante no plano econo5 mico, e, por isso,
tambe=m no polí=tico, difunde uma determinada concepçaHo do mundo e con-
segue manter, atrave=s de sua açaHo polí=tica, ideolo= gica e cultural, a articula-
çaHo de um grupo de forças naHo homoge5neas, de forma a impedir que o con-
traste existente entre essas forças exploda, “provocando assim uma crise
na ideologia dominante, que leve aN  recusa de tal ideologia, fato que ira=  coin-
cidir com a crise polí=tica das forças no poder.” (GRUPPÍ, 1980, p. 70). 

Nas palavras de Gramsci, este e=  o problema fundamental de toda a
ideologia (considerada como o significado mais alto de uma concepçaHo de
mundo), isto e= , “[...] o problema de conservar unidade ideolo= gica em todo o
bloco social que esta=  cimentado e unificado justamente por aquela determi-
nada ideologia.” (GRAMSCÍ, 2001, p. 99). Desta forma, a conquista da hege-
monia deve ser compreendida como um processo; e para que as classes su-
balternas consigam alcançar a conscie5ncia de seus pro= prios interesses e de
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sua pro= pria funçaHo histo= rica11, e=  necessa= rio o resultado de todo um proces-
so social onde se articulam as influe5ncias e a luta de diferentes hegemonias.

A compreensaHo  crí=tica  de  si  mesmo e=  obtida,  portanto,  atrave=s  de
uma luta de “hegemonias” polí=ticas,  de  direçoH es contrastantes,  pri-
meiro no campo da e= tica, depois no da polí=tica, atingindo, finalmente,
uma elaboraçaHo superior da pro= pria concepçaHo do real. A conscie5ncia
de fazer parte de uma determinada força hegemo5 nica (isto e= , a cons-
cie5ncia polí=tica) e=  a primeira fase de uma ulterior e progressiva auto-
conscie5ncia, na qual a teoria e pra= tica finalmente se unificam. Portan-
to, tambe=m a unidade da teoria e pra= tica naHo e=  um dado de fato meca5 -
nico, mas um devir histo= rico, que tem a sua fase elementar e primitiva
no sentimento de “distinçaHo”, de “separaçaHo”, de independe5ncia quase
instintiva, e progride ate=  a aquisiçaHo real e completa de uma concep-
çaH o de mundo coerente e unita= ria. E�  por isso que se deve chamar a
atençaH o para o fato de que o desenvolvimento polí=tico do conceito de
hegemonia representa, para ale=m do progresso polí=tico–pra= tico, um
grande progresso filoso= fico, ja=  que implica e supoH e necessariamente
uma unidade intelectual e uma e= tica adequada a uma concepçaHo do
real que superou o senso comum e tornou–se crí=tica, mesmo que den-
tro de limites ainda restritos (GRAMSCÍ, 2001, p. 103–104).

As formulaçoH es gramscianas indicam a hegemonia como a capacida-
de de uma classe em determinar os traços especí=ficos de uma condiçaHo his-
to= rica, de tornar–se protagonista de reivindicaçoH es que saHo de outros estra-
tos sociais (e da soluçaHo destas), de maneira a unir em torno de si esses es-
tratos  para construir  uma aliança na luta contra  o capitalismo (GRUPPÍ,
1980, p. 59). Mas, para ser capaz de governar como classe, o proletariado
11 Gramsci alega que, em seu processo de formaçaH o, as classes subalternas naH o conseguem
alcançar a conscie5ncia de seus pro= prios interesses e de sua pro= pria funçaH o histo= rica, pois
nela ainda persiste a contradiçaH o entre a açaH o e a concepçaH o do mundo que as guia: “O ho-
mem ativo de massa atua praticamente, mas naH o tem uma clara conscie5ncia teo= rica desta
sua açaH o, a qual, naH o obstante, e=  um conhecimento do mundo na medida em que o transfor-
ma. Pode ocorrer, alia= s, que sua conscie5ncia teo= rica esteja historicamente em contradiçaH o
com o seu agir. E�  quase possí=vel dizer que ele tem duas conscie5ncias teo= ricas (ou uma cons-
cie5ncia contradito= ria): uma, implí=cita na sua açaHo, e que realmente o une a todos os seus co-
laboradores na transformaçaH o pra= tica da realidade; e outra, superficialmente explí=cita ou
verbal, que ele herdou do passado e acolheu sem crí=tica. Todavia, esta concepçaH o ‘verbal’
naH o e=  inconsequente: ela liga a um grupo social determinado, influi sobre a conduta moral,
sobre a direçaH o da vontade, de uma maneira mais ou menos intensa, que pode ate=  mesmo
atingir um ponto no qual a contraditoriedade da conscie5ncia naH o permita nenhuma açaH o, ne-
nhuma escolha e produza um estado de passividade moral e polí=tica” (GRAMSCÍ, 2001, p.
103).

115



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

necessita superar alguns preconceitos e egoí=smos, ou melhor, necessita se
eximir de uma mentalidade corporativa que nele subsiste mesmo quando
os particularismos da profissaHo ja=  se fizeram desaparecer em seu seio. Nas
palavras do marxista sardo.

O metalu= rgico, o marceneiro, o opera= rio da construçaHo civil, etc., de-
vem naHo so=  pensar como proleta= rios e naHo mais como metalu= rgico,
marceneiro, opera= rio da construçaHo civil, etc., mas devem dar ainda
um passo aN  frente: devem pensar como opera= rios membros de uma
classe que tende a dirigir os camponeses e os intelectuais,  de uma
classe que só pode vencer e construir o socialismo se for ajudada e se-
guida pela  grande  maioria  desses  estratos  sociais.  Se não conseguir
isso, o proletariado não se torna classe dirigente; e tais estratos, que
representam na Íta= lia a maioria da populaçaHo, ao continuarem sob a
direçaH o burguesa, daraHo ao Estado a possibilidade de resistir aN  ofensi-
va proleta= ria e de derrota= –la (GRAMSCÍ, 2004a, p. 416, ita= lico nosso).

Assim, e=  preciso modificar a orientaçaHo polí=tica e a ideologia geral
do pro= prio proletariado,  na condiçaHo deste como elemento nacional  “[...]
que vive no conjunto da vida estatal e sofre inconscientemente a influe5ncia
da escola, do jornal, da tradiçaHo burguesa.” (GRAMSCÍ, 2004a, p. 409). Mais
ale=m, para que o proletariado possa se tornar classe dirigente, e=  preciso
que ele tambe=m traga respostas aN s questoH es ideolo= gicas vividas por seus
aliados potenciais, tendo em vista que um novo bloco histo= rico “[…] naHo e=
cimentado apenas pela converge5ncia de interesses econo5 micos ou mesmo
polí=ticos,  mas tambe=m por afinidades de natureza cultural” (COUTÍNHO,
1999, p. 73).

Neste  ponto,  apesar  de  Carlos  Nelson  Coutinho  ressaltar  que
Gramsci percebe e acrescenta este traço novo da questaHo da hegemonia nas
suas notas sobre A questão meridional (de  1926),  acreditamos que essa
percepçaHo e apontamento acerca da questaHo da hegemonia ja=  se encontram
em escritos gramscianos impressos e divulgados em abril–maio de 192512,
quando Gramsci ressalta a necessidade do Partido Comunista se preocupar
com o fortalecimento ideolo= gico e polí=tico de seus atuais quadros e de seus
atuais membros, de forma a “[...] torna=–los capazes de assimilar e enqua-
drar massas ainda mais amplas, sem que isso provoque excessivos abalos
na  organizaçaHo  e  sem  que  se  modifique  a  face  do  Partido.”  (GRAMSCÍ,

12 Ou seja, escrito numa e=poca de retomada do movimento revoluciona= rio, em que uma gran-
de massa de novos membros adere ao Partido Comunista apo= s um perí=odo de ilegalidade
imposto pelo regime fascista.
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2004b, p. 292). O marxista italiano coloca que esse problema tem uma base
que e=  superior a toda continge5ncia imediata: o fato de que luta econo5 mica e
luta polí=tica naHo podem ser separadas e que ambas naHo podem ser desliga-
das da luta ideolo= gica. 

Sabemos que a luta do proletariado contra o capitalismo se desenvol-
ve em tre5s frentes: a econo5 mica, a polí=tica e a ideolo= gica. A luta econo5 -
mica tem tre5s fases: de resiste5ncia contra o capitalismo, ou seja, a fase
sindical  elementar;  de  ofensiva  contra  o  capitalismo pelo  controle
opera= rio da produçaHo; de luta pela eliminaçaHo do capitalismo atrave=s
da socializaçaHo. Tambe=m a luta polí=tica tem tre5s fases principais: luta
para limitar o poder da burguesia no Estado parlamentar,  ou seja,
para manter ou criar uma situaçaHo democra= tica de equilí=brio entre as
classes, que permita ao proletariado organizar–se e desenvolver–se;
luta pela conquista do poder e pela criaçaHo do Estado opera= rio, ou
seja, uma açaHo polí=tica complexa atrave=s da qual o proletariado mobi-
liza em torno de si todas as forças sociais anticapitalistas (em primei-
ro lugar, a classe camponesa) e as conduz aN  vito= ria; a fase da ditadura
do proletariado organizado em classe dominante a fim de eliminar to-
dos os obsta= culos te=cnicos e sociais que se opoH e aN  realizaçaHo do comu-
nismo (GRAMSCÍ, 2004b, p. 292–293).

Gramsci  desenvolve  o  problema  nestes  termos  para  demonstrar
que, se na sua primeira fase – de resiste5ncia ao capitalismo (a que ele deno-
mina de fase sindical elementar) – a luta econo5 mica e=  esponta5nea, isto e= ,
“[...] nasce inelutavelmente da pro= pria situaçaHo em que se encontra o prole-
tariado no regime burgue5s”, deve–se deixar bem claro que essa fase da luta
naHo e=  “em si mesma” revoluciona= ria, isto e= , naHo acarreta necessariamente
na derrubada do capitalismo, pois para que ela se torne um fator revolucio-
na= rio, “[...] e=  preciso que o proletariado a faça acompanhar pela luta polí=ti-
ca, ou seja, que o proletariado tenha conscie5ncia de que luta pelo socialis-
mo.” (GRAMSCÍ, 2004b, p. 293).

O elemento “espontaneidade” naHo e=  suficiente para a luta revolucio-
na= ria: ele jamais leva a classe opera= ria a superar os limites da demo-
cracia burguesa existente.  E�  necessa= rio o elemento “conscie5ncia”,  o
elemento “ideolo= gico”, ou seja, a compreensaHo das condiçoH es em que
se luta, das relaçoH es sociais em que o opera= rio vive, das tende5ncias
fundamentais que operam no sistema dessas relaçoH es, do processo de
desenvolvimento que a sociedade sofre pela existe5ncia em seu seio de
antagonismos inelimina=veis, etc. (GRAMSCÍ, 2004b, p. 293–294).
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Percebe–se, assim, que e=  a partir de uma luta contra o determinis-
mo meca5nico, atrave=s da explicitaçaHo de uma concepçaHo de sociedade como
um todo unita= rio e orga5nico, que se torna possí=vel a Gramsci trabalhar o
conceito de hegemonia. Gramsci acreditava que o economicismo era o fun-
damento teo= rico das concepçoH es reducionistas sobre a revoluçaHo que ainda
predominavam no movimento revoluciona= rio, concepçoH es estas que esta-
beleciam um automatismo direto entre as mudanças a serem feitas na base
econo5 mica e a transformaçaHo  do mundo cultural  e  espiritual  dos indiví=-
duos. Daí= emerge a especial e5nfase dada por Gramsci aN  sua crí=tica ao econo-
micismo, e o seu referente destaque ao significado do momento e= tico–po-
lí=tico, atrave=s da afirmaçaHo de que o desenvolvimento da filosofia marxista
exige a reivindicaçaHo da hegemonia como essencial em sua concepçaHo de
Estado e a necessa= ria valorizaçaHo de uma frente cultural ao lado daqueles
objetivos meramente econo5 micos e polí=ticos.

Considerações finais

Acreditamos que a retomada das reflexoH es gramscianas, consubs-
tanciadas pela afirmaçaHo da indissociabilidade entre as lutas polí=tica, eco-
no5 mica e ideolo= gica, torna–se de extrema releva5ncia para a ana= lise da atual
realidade social, numa e=poca de dificuldades para a construçaHo de unidade
organizativa e de intervençaHo das classes e camadas subalternas; em que o
individualismo, o privatismo e a naturalizaçaHo das relaçoH es sociais saHo al-
guns dos valores que predominam no senso comum e que asseguram a re-
produçaHo do capitalismo. 

Em outros termos, na atual e=poca da servidaHo financeira, em que a
hegemonia apresenta–se baseada no que Gramsci denominou como consen-
so passivo – aquele que se expressa naHo pela auto–organizaçaHo das massas,
mas pela transformaçaHo de ideias e valores das classes dominantes em sen-
so comum das grandes massas –, resgatar este arcabouço conceitual e cate-
gorial gramsciano nos ajuda a conformar uma dupla compreensaHo: por um
lado, de que a origem do poder polí=tico naHo depende de uma deliberada
vontade de opressão da classe dominante, mas sim do processo histo= rico–
econo5 mico real, da substancial e estrutural caracterí=stica do Estado como
resultado necessário da divisaHo da sociedade em classes. Por outro, a de que
acreditar  que  as  classes  subalternas  conseguiraHo  alcançar  a  hegemonia
apenas por meio de seu simples desejo e por movimentos parciais e desar-
ticulados – sem se constituí=rem no so= lido terreno da produçaHo, na fundaçaHo
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de uma nova economia e de uma nova concepçaHo de Estado –, e=  um belo
exemplo de como fazer com que uma crença se transforme em pura ilusaHo. 

Justamente por isso, a crí=tica do Estado naHo pode se esgotar na crí=ti-
ca da vontade da classe que o dinamiza,  mas sim deve ser desenvolvida
como crí=tica radical do processo de separaçaHo entre Estado e sociedade, en-
tre polí=tica e vida econo5 mica, entre estrutura e superestrutura. SeparaçaHo
esta incansavelmente recusada por Gramsci ao longo de suas reflexoH es, as
quais demonstraram que as distinçoH es entre conteu= do econo5 mico–social e
forma e= tico–polí=tica saHo puramente analí=ticas e metodolo= gicas. 

Mais ale=m, contrariamente aN s posiçoH es assumidas ate=  entaHo pelas
classes dominantes, as quais estabelecem uma hegemonia que se alicerça
sobre um consenso manipulato= rio e uma articulaçaHo forçada, ocultando as
contradiçoH es estruturais e conciliando os interesses opostos de forma a naHo
alterar as relaçoH es de desigualdade social e de exploraçaHo econo5 mica – con-
duzindo, assim, o poder de forma separada, autorita= ria e elitista –; a hege-
monia construí=da pelas classes subalternas e=  mais do que uma estrate=gia
de luta. E�  uma nova categoria de interpretaçaHo da realidade, que tem como
cimento naHo “[...] o consenso passivo e indireto, mas o consenso ativo e di-
reto”,  ou seja,  e=  um movimento  que permite  a  participaçaHo  polí=tica  e  a
transformaçaHo moral e intelectual dos indiví=duos (GRAMSCÍ, 2002, p. 333). 
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PARTE II
MEDÍAÇO
 ES DAS LUTAS A PARTÍR DE UMA PERSPECTÍVA

CLASSÍSTA

“Nenhuma gota de sangue a mais” foi realizada em janeiro de 2019 na cida-
de de Bele=m do Para= , durante um ato dos povos indí=genas da regiaHo no cen-
tro da cidade, no marco do #JaneiroVermelho – Sangue Índí=gena, nenhuma
gota a mais, organizado nacionalmente pela ArticulaçaHo dos Povos Índí=ge-

nas do Brasil (APÍB).
Fotografia de Fran Rebelatto
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 5
DÍREÍTOS HUMANOS NO CONTEXTO DAS REGRESSO
 ES

ULTRANEOLÍBERAÍS NO BRASÍL*

Silene de Moraes Freire
Vânia Morales Sierra

“[...] Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos.
A hora pressentida esmigalha–se em pó na rua.

Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos.
As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto e escreve–se na

pedra [...].”

(ANDRADE, Carlos Drummond. Nosso tempo. Ín: A Rosa do Povo, 1945)

Introdução
 

O presente estudo visa contribuir para o entendimento da necessa= -
ria luta em defesa dos direitos humanos no atual contexto, diante de um
conjunto de regressoH es guiadas pela implementaçaHo de uma agenda ultra-
neoliberal que aniquila uma se=rie de direitos conquistados historicamente
pela classe trabalhadora. Nossa intençaHo e=  lembrar que e=  preciso refinar a
ana= lise histo= rica e teo= rica imprescindí=vel aN  orientaçaHo da açaHo polí=tica. Des-
ta forma objetivamos realizar uma breve ana= lise dos direitos humanos no
Brasil, destacando sua relaçaHo naHo casual com os direitos sociais e os limi-
tes impostos aos mesmos pelas polí=ticas de vigila5ncia e controle, que apro-
fundam as  subordinaçoH es  ao  capital  justificadas  por  “razoH es”  do  Estado,
fundamentando polí=ticas cada vez mais punitivas.

Cabe lembrar que o ordenamento jurí=dico e=  sempre sustentado por
um corpo que lhe confere  legitimaçaHo,  pela necessidade de controlar  os
problemas provenientes dos antagonismos de classe, com vistas aN  adminis-
traçaHo dos conflitos por meio de um poder exercido por um terceiro impar-
cial, o Estado. Neste sentido, teria o direito positivo uma funçaHo de sociali-
zaçaHo em decorre5ncia de sua capacidade de disciplinar os indiví=duos, medi-
ante a puniçaHo independente de classe, ge5nero, cor, raça, etnia. 

*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.125-146
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A criminologia crí=tica define o direito como um instrumento de con-
trole sobre a classe trabalhadora, cujas mudanças decorrem da relaçaHo en-
tre mercado, força de trabalho e puniçaHo. Desse modo, a pena seria mais ou
menos rigorosa naHo pela intensidade com que fere a conscie5ncia coletiva,
mas em resposta aN  necessidade do mercado de trabalho de dispor da força
de trabalho. Por outro lado, a sua complexificaçaHo acompanha a sua expan-
saHo, uma vez que regula a mercadorizaçaHo de diversas a= reas, como educa-
çaHo, sau= de, assiste5ncia etc., ampliando o nu= mero de regulamentaçoH es e au-
mentando, portanto, crimes e puniçoH es que lhes saHo correspondentes.

De certo modo, o capitalismo e=  o sistema polí=tico e econo5 mico que
mais crimes produz. Funciona como uma ma=quina de produçaHo de regula-
mentaçoH es, crimes e puniçoH es. Para cada inovaçaHo, uma legislaçaHo de prote-
çaHo de propriedade e=  criada, cuja violaçaHo se torna crime. Desse modo, a so-
ciedade vai multiplicando as grades dessa “jaula de ferro” weberiana, que
vai absorvendo todas as esferas da vida humana. E�  de dentro dessa jaula
que os direitos humanos se insurgem, como um grito contido e sufocado de
pessoas que recusam a sujeiçaHo. Neste sentido, os direitos humanos se tor-
nam a “arma” da sociedade contra o Estado, o recurso dos “fracos” contra
os fortes, possibilitando uma abertura ao questionamento dessa legitimida-
de de fachada derivada dos modelos jurí=dicos que nos governam.

Neste capí=tulo, os direitos humanos saHo pensados a partir de uma
abordagem crí=tica guiada mais uma vez pelo desejo de suspender as “ilu-
soH es jurí=dicas” para retomar nos direitos humanos o seu potencial de luta
contra o capital, o “moinho sata5nico” da sociedade. Desta forma, o que defi-
nimos como barba= rie representa naHo apenas uma crise civilizato= ria como
tambe=m o recuo e a destruiçaHo de garantias concernentes aos direitos hu-
manos.

 O texto esta=  organizado em tre5s seçoH es. Primeiramente sera=  discu-
tida a institucionalizaçaHo dos direitos humanos no Brasil.  Em seguida,  o
contexto da barba= rie ultraneoliberal sera=  analisado como um impedimento
aN  efetivaçaHo dos direitos. Por fim, a ana= lise se concentrara=  sobre a emerge5n-
cia do conservadorismo e a derrocada dos direitos humanos, no contexto
de afirmaçaHo da polí=tica ultraneoliberal. 

A Institucionalização dos Direitos Humanos no Brasil 

Com 72 anos completados em 2020, a DeclaraçaHo Universal dos Di-
reitos Humanos,  mais  importante  marco “universalizador”  que coroou  a
milita5ncia dos direitos humanos do po= s–Segunda Guerra Mundial, continua
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evidenciando que a disputa do tema parece longe de ser encerrada. Confor-
me observou Jose=  DamiaHo Trindade (2006), ao resgatar a “História social
dos direitos humanos”, o motivo da expressaHo Direitos Humanos ter se tor-
nado taHo malea=vel, complacente e molda=vel pelos mais inesperados perso-
nagens sempre foi uma das caracterí=sticas do debate e continua sendo fre-
quente no se=culo XXÍ. Segundo o autor, o uso diferente por Canalhas e An-
jos estaria exatamente a indicar a complexidade deste tema. Para ele, o fato
de que diferentes figuras polí=ticas se apropriaram da linguagem dos direi-
tos humanos para respaldarem esquemas de ordem social, ate=  mesmo com
um cara= ter ditatorial, colabora para aumentar a complexidade que envolve
o debate1. 

Apesar do tempo de existe5ncia da DeclaraçaHo Universal dos Direitos
Humanos e da complexidade do debate, no Brasil a problematizaçaHo acerca
dos Direitos Humanos ainda e=  muito incipiente, mesmo tendo sido nos u= lti-
mos anos um tema bastante abordado nas agendas dos movimentos sociais
e dos governos do se=culo XXÍ. A partir de 2019 e=  ní=tido um retrocesso na
agenda capaz de assegurar esses direitos. Ou melhor, e=  evidente a utiliza-
çaHo desta pauta por Canalhas. 

Conforme  Freire  mencionou  em estudos  anteriores  (2009,  2011,
2014 e 2020), a questaHo das violaçoH es e a descoberta de uma nova postura
na valorizaçaHo dos direitos humanos naHo encontrou, em nossa latitude, a
mesma força que em outros paí=ses. E�  certo que esta importa5ncia foi dife-
renciada de paí=s para paí=s. A agenda de defesa e garantia dos direitos hu-
manos na Ame=rica Latina, por exemplo, foi tardiamente ativada podendo
ser percebida mais especialmente na luta contra as ditaduras que abalaram
a vida latino–americana. Vale lembrar que o tema da violaçaHo dos Direitos
Humanos foi um dos pontos mais importantes da pauta polí=tica no perí=odo
de transiçaHo para democracia em diferentes paí=ses da regiaHo2. O Brasil tam-
be=m fez parte desta luta tardia. Assim, a defesa dos direitos humanos no
Brasil remete diretamente ao terrorismo de Estado do final do se=culo XX
relacionado aN  questaHo da ditadura militar, “que dizimou e encarcerou cen-
tenas de vidas (dos sujeitos de distintos projetos societa= rios que lutavam

1 Um exemplo verí=dico foi a trajeto= ria do nazismo na sociedade Germa5 nica, tendo como í=co-
ne a pessoa de Hitler.
2 NaH o e=  um tema especí=fico da Ame=rica Latina a questaH o dos direitos humanos e o tratamen-
to dos conflitos  posteriores aN  liberalizaçaH o  e democratizaçaH o  dos regimes autorita= rios.  A
mesma situaçaH o apresentou–se em paí=ses como Espanha, Portugal e Gre=cia, quando do final
de perí=odos de autoritarismo que, no caso portugue5s e espanhol, duraram mais de tre5 s de= ca-
das.
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por um paí=s  democra= tico)  nos duros e longos 21 anos em que vigorou”
(FREÍRE, 2014, p. 16). 

A caracterí=stica principal do retorno aN  democracia em nosso paí=s foi a
transiçaHo “pelo alto”. Ou seja, o fim do regime autorita= rio no Brasil foi
viabilizado atrave=s de uma "transiçaHo negociada para a democracia".
Desde a metade dos anos 70 preparava–se o processo da “distensaHo”
lenta e gradual para a "Abertura". Como observou Freire, as violaçoH es
mais graves cometidas pela ditadura militar no Brasil ocorreram no
iní=cio dos anos 70, no Governo Me=dici que ficou conhecido como os
“anos de chumbo”3 do regime. A linha dura entre os militares foi con-
tida no Governo Geisel (1974–1979), diminuindo e mudando o cara= -
ter das formas de repressaHo (Íbidem).

Uma de=cada e meia apo= s o Golpe de 1964, ou seja,  em meados do
ano de 1979, a lei 6.683, denominada Lei da Anistia (BRASÍL, 1979), conce-
deu anistia aos que cometeram “crimes polí=ticos ou conexos com este” (art.
1º), excetuando os que foram condenados pela pra= tica de crimes de terro-
rismos, assalto, sequestro e atentado pessoal (par. 2o). A Lei de Anistia de
1979 tinha dois objetivos: permitir a reincorporaçaHo aN  vida polí=tica dos exi-
lados, cassados e presos polí=ticos e tentar anular na raiz qualquer possibili-
dade de discussaHo acerca de puniçoH es a autoridades envolvidas em atos de
terrorismo de Estado – tortura, assassinatos, etc. Mesmo diante das inu= me-
ras denu= ncias realizadas pelos movimentos sociais sobre os sequestros, as
torturas e os assassinatos praticados pelos o= rgaHos de repressaHo, impossí=vel
negar que  a anistia pactuada naHo foi ampla, nem geral, nem irrestrita. Ao
contra= rio, foi limitada e superficial. 

Segundo Almeida (2004, p. 43),

a) a sua abrange5ncia foi reduzida aN  e=poca da promulgaçaHo da Lei (15
de agosto de 1979), de forma que a Lei da Anistia buscou instituir o
sentido de identidade perfeita entre o “perdaHo oficial” aN s pra= ticas pre-
nhes de resiste5ncia e lutas e o fim dos atos que o ensejaram; b) a in-
terpretaçaHo hegemo5 nica, ensejada pela definiçaHo de “crimes conexos”,
isto e= , “os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes po-
lí=ticos ou praticados por motivaçaHo polí=tica” (art. 1o, par. 1o), segun-

3 Os chamados Anos de Chumbo no Brasil, perí=odo mais repressivo da ditadura militar, es-
tenderam–se basicamente do fim de 1968, com a ediçaH o do AÍ–5 em 13 de dezembro daque-
le ano, ate=  o final do governo Me=dici, em março de 1974. Alguns analistas do perí=odo reser-
vam a expressaH o "anos de chumbo" especificamente para o governo Me=dici.
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do a qual a Lei abrange a anistia aos torturadores, igualando as pra= ti-
cas de terror do Estado aNquelas de resiste5ncia a esse terrorismo ofici-
al e institucionalizado – essa interpretaçaHo sobrepoH e–se, inclusive, ao
compromisso internacional assumido pelo Brasil ao ratificar a Con-
vençaH o Americana de Direitos Humanos, em 1992, que torna impres-
crití=vel o crime de tortura. 

Em sí=ntese, a lenta e restrita anistia levou 16 anos ate=  que em 4 de
dezembro de 1995 a Lei 9.140 declarasse em seu art 1º (BRASÍL, 1995),
que saHo legalmente reconhecidas como mortas as pessoas que tenham par-
ticipado, ou tenham sido acusadas de participaçaHo, em atividades polí=ticas,
no perí=odo de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988, e que, por
este motivo, tenham sido detidas por agentes pu= blicos, achando–se, deste
entaHo, desaparecidas, sem que delas haja notí=cias4. 

Concordamos com Benomar (1993 apud GONZA� LEZ, 2007) quando
menciona que o problema da estabilidade das democracias apo= s as transi-
çoH es, nos regimes que praticaram violaçoH es de direitos humanos, esta=  rela-
cionado diretamente com uma disputa entre estrate=gias de puniçaHo X estra-
te=gias de reconciliaçaHo nacional. No  Brasil,  podemos dizer que  mais uma
vez, “pelo alto”, o que ocorreu foi uma "reconciliaçaHo nacional", atrave=s de
um novo pacto de elites e da fragilidade dos setores atingidos e dos demais
movimentos sociais, sobretudo os ligados aN  defesa dos direitos humanos,
para mobilizar a possibilidade de puniçoH es aos crimes da ditadura. A tran-
siçaHo pactuada afastou da agenda as investigaçoH es e julgamentos. Simples-
mente naHo se permitiu que investigaçoH es se=rias ocorressem, numa espe=cie
de “deixar para traz o passado” e ingressamos numa democracia que  ate=
hoje distancia  aqueles que  se negam  esquecer e aqueles que naHo querem
lembrar.

Podemos dizer que a Lei da Anistia foi importante, mas naHo foi sufi-
ciente para resolver impasses  que permanecem ate=  os dias atuais.  Como
observou Almeida (idem, p. 45), o problema esta=  para ale=m de uma questaHo
inerente aN  lei, pois na verdade esta=  assentado na necessidade das elites em
obstaculizarem as possibilidades de “[...] reconstruçaHo e desvendamento de
um passado que pulsa insepulto”, clamando pelo seu esquecimento e nego-
ciando a histo= ria atrave=s de pactos pelo alto. Desta forma, a  transiçaHo in-
conclusa contribuiu para os limites dos direitos humanos em nosso paí=s.

4 A lei traz em anexo uma relaçaH o nominal de 136 pessoas e cria uma comissaHo, com a parti-
cipaçaHo das comissoH es de familiares, para fazer o levantamento de novos casos naH o incluí=-
dos.
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Negados pelas elites,  os  mesmos emergem para o se=culo XXÍ atrave=s  de
processos polí=ticos que revelam os limites da democracia no Brasil.

Por isso,  naHo seria exagero mencionar que a ditadura militar,  ao
aprofundar a cultura polí=tica do autoritarismo no Brasil, ampliou o leque
da negaçaHo dos direitos humanos no paí=s. Sem jogar luzes sobre a tortura
do passado, seguiremos longe da tarefa de banir, de vez, a tortura das pra= ti-
cas dos agentes estatais brasileiros e de aprofundar a democracia.

Reconhecer  que a realidade brasileira  tem demonstrado grandes
dificuldades  de  efetivaçaHo  dos  direitos  humanos  naHo  significa  negar  o
avanço  obtido  com  o  processo  de  redemocratizaçaHo,  que  culminou  na
ConstituiçaHo  de  1988,  considerada  o  marco  na  positivaçaHo  dos  direitos
humanos. Como destacou Silva (2006, p. 170) foi a ConstituiçaHo Federal de
1988  que  conferiu  a  primazia  dos  direitos  humanos,  ao  declara=–los  –
principalmente,  nos  Tí=tulos  Í  (Dos  Princí=pios  Fundamentais)  e  ÍÍ  (Dos
Direitos e Garantias Fundamentais) antecedendo a estruturaçaHo do Estado.
Apenas  por  questoH es  de  registro:  e=  importante  ressaltar  que,  apesar  do
maior destaque de pioneirismo ser constantemente referido aN  constituiçaHo
de 1831 da Be= lgica, a primeira constituiçaHo, no mundo, que efetivamente
subjetivou  e  positivou  os  direitos  do  homem,  “dando-lhes  concreçaHo
jurí=dica efetiva”, foi a constituiçaHo do Ímpe=rio do Brasil, de 1824 (Íbidem).
No entanto, so=  com Carta Constitucional de 1988 foi atribuí=da  a  “primazia”
aos Direitos Humanos no Brasil.

Contudo, “os lí=rios naHo nascem da lei”,  como disse o poeta Carlos
Drummond de Andrade5 (2000). Se a ConstituiçaHo federal de 1988 afirmou
– com a maior centralidade de nossa histo= ria – a primazia dos Direitos Hu-
manos, a realidade a negou. A ConstituiçaHo de 1988 e=  um marco da institu-
cionalidade deste debate. 

Dentre as açoH es que caminharam na direçaHo da institucionalizaçaHo,
e=  importante lembrar o primeiro Programa Nacional dos Direitos Humanos
(PNDH) implantado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso,
em 1996. O Programa representou uma importante abertura aN  valorizaçaHo
dos direitos humanos na implementaçaHo de polí=ticas sociais, afirmando, no
conteu= do de seu documento, “[...] atribuir maior e5nfase aos direitos civis,
ou seja, os que ferem mais diretamente a integridade fí=sica e o espaço de ci-
dadania de cada um” sem abandonar uma “compreensaHo integral e indisso-
cia= vel dos direitos humanos” (BRASÍL,  1996, p. 11). O texto apresentado
pelo PNDH esta=  diretamente articulado aos princí=pios da DeclaraçaHo Uni-

5 Frase da poesia “Nosso Tempo” de Carlos Drummond de Andrade, que se encontra no livro
“A Rosa do Povo”, publicado em 1945. (ANDRADE, 2000)
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versal  dos  Direitos  Humanos.  Embora  os  direitos  humanos  naHo  tenham
como se efetivar sem os direitos sociais e polí=ticos, o PNDH defendeu com
prioridade os direitos civis em plena consona5ncia com projeto polí=tico, so-
cial e econo5 mico do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, cujo
maior compromisso era com a garantia dos direitos individuais e com a
abertura ao “livre mercado”.

Como destaca Netto, as opçoH es do governo estavam em plena cone-
xaHo com os rumos do novo regime mundial de acumulaçaHo do capital, que
alterou, de modo especí=fico, o funcionamento do capitalismo. 

No Brasil, criavam–se mecanismos polí=ticos–democra= ticos de regula-
çaH o da dina5mica do capitalista,  no espaço mundial  tais mecanismos
perdiam vige5ncia e tendiam a ser substituí=dos, com a legitimaçaHo ofe-
recida pela ideologia neoliberal, pela desregulamentaçaHo, pela flexibi-
lizaçaH o  e  pela  privatizaçaHo  –  elementos  inerentes  aN  mundializaçaHo
(globalizaçaHo) operada sob comando do grande capital (NETTO, 1999,
p. 77).

Segundo Freire (2014), e=  neste contexto de ní=tida opçaHo pelos ajus-
tes neoliberais que o governo FHC acaba por inviabilizar a plena efetivaçaHo
da ConstituiçaHo de 1988. Ao ressignificar o papel do Estado, desresponsabi-
lizando–o da garantia dos direitos sociais, o governo aprofunda ainda mais
os limites para a efetivaçaHo da “universalizaçaHo” dos direitos. Em outras pa-
lavras, temos um avanço legal dos Direitos Humanos no mesmo momento
em que se limita a plena viabilizaçaHo da ConstituiçaHo.

Buscando atender a reivindicaçaHo de movimentos da sociedade ci-
vil por ocasiaHo da ÍV Confere5ncia Nacional de Direitos Humanos, realizada
em 13 e 14 de maio de 1999 na Ca5mara dos Deputados, em Brasí=lia (BRA-
SÍL, 2002), no segundo governo FHC (1999–2002), o PNDH sofreu um pro-
cesso de revisaHo, passando a destacar os direitos sociais e culturais no pro-
cesso de “promoçaHo e proteçaHo dos direitos humanos”.

Assim,  o  segundo  PNDH  (com  perí=odo  delimitado  entre  2002  e
2007) buscou ampliar a esfera das açoH es governamentais com o objetivo de

[...] apoiar a formulaçaHo, a implementaçaHo e a avaliaçaHo de polí=ticas e
açoH es sociais para a reduçaHo das desigualdades econo5 micas, sociais e
culturais existentes no paí=s, visando aN  plena realizaçaHo do direito ao
desenvolvimento e conferindo prioridade aN s necessidades dos grupos
socialmente vulnera=veis (BRASÍL, 2002).
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Cabe destacar que o segundo PNDH continuou em vige5ncia no go-
verno do presidente da Repu= blica Luiz Ína= cio Lula da Silva. O PNDH ÍÍ man-
teve a lo= gica de desresponsabilizaçaHo do Estado e a agenda neoliberal foi
incorporada como proposta de governo, efetivando, em nome do “cresci-
mento econo5 mico”, um campo fe=rtil para o mercado financeiro. Entretanto,
seria um erro negar algumas diferenças que os dois Governos de Lula e, por
u= ltimo,  o  Governo Dilma construí=ram com relaçaHo aos dois governos  de
FHC. Distinto dos governos de FHC que realizou va= rios cortes de recursos
para os programas sociais (NETTO, 1999), os Governos de Lula e o primei-
ro governo de Dilma Rousseff se focalizaram nas polí=ticas compensato= rias e
seletivas (vide a implementaçaHo e o exacerbado crescimento do Programa
Bolsa Famí=lia e a criaçaHo de novos programas sociais de mesmo cunho).
Contudo, a experie5ncia de institucionalizaçaHo criada pelo governo de Fer-
nando Henrique, que levou o governo federal a montar um verdadeiro Sis-
tema Nacional de Direitos Humanos, criando espaços para sua pro= pria fis-
calizaçaHo, e a maneira como eles foram transformados em um discurso ofi-
cial do Estado pela primeira vez no Brasil, foram ampliados e aprofundados
pelos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) atrave=s de uma institu-
cionalizaçaHo dos direitos humanos questiona=veis, enquanto tal. Com força
discursiva estatal ampliada e esvaziamento dos movimentos sociais, o PT
consegue pautar as polí=ticas sociais nas normas dos direitos humanos. No
Plano  Nacional  de  Direitos  Humanos  ÍÍÍ  de  2009 (BRASÍL,  2009),  o  PT
acrescentou novas questoH es, mas na realidade a e5nfase aN  questaHo da segu-
rança pu= blica foi noto= ria.

E�  importante mencionar que o paradigma be= lico para a Segurança
Pu= blica e=  um artefato, uma construçaHo polí=tica atrave=s da qual o capitalis-
mo contempora5neo controla os excessos reais e imagina= rios dos contingen-
tes humanos que naHo estaHo no fulcro do poder do capital financeiro. Para
que essa construçaHo polí=tica adquira o consentimento que necessita e=  fun-
damental naturalizar a barba= rie. Essa naturalizaçaHo da barba= rie que temos
assistido se da=  no momento da histo= ria brasileira em que mais se avança,
em termos legais, o debate dos direitos humanos, qual seja: o contexto neo-
liberal. NaHo por acaso esse avanço se da=  isolado dos suportes necessa= rios
para sua efetivaçaHo. Em realidade, tais avanços engendraram ainda mais as
ambiguidades e armadilhas do tema. O Brasil atinge nos governos do PT os
mais altos ní=veis de encarceramento da histo= ria nacional.

Ja=  no breve Governo Temer nada de diferente se cria, sendo no Go-
verno Bolsonaro que o conservadorismo dos mencionados Canalhas, desta-
cados por Trindade (2006), que disputam o tema dos Direitos Humanos,
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chegam ao poder. A partir daí=, as criminalizaçoH es moralizantes se tornam
mais fortes e perversas, sustentadas por fragmentos de discursos evange= li-
cos, sem compromisso com a verdade. Em 2019, uma onda conservadora
governamental sustenta as reformas ultraneoliberais do Governo de Bolso-
naro, num contexto de barbarizaçaHo das relaçoH es sociais. 

O contexto da barbárie ultraneoliberal 

Podemos dizer que todas as açoH es governamentais dos governos
(neo) liberais po= s ConstituiçaHo de 1988, e ultraneoliberais no po= s–2016, so=
aprofundaram os limites para a efetivaçaHo da “universalizaçaHo” dos direitos
no Brasil.

Nos governos neoliberais observamos uma clara tende5ncia de des-
locamento das açoH es governamentais pu= blicas – de abrange5ncia universal –
no trato das necessidades sociais em favor de sua privatizaçaHo. 

Esse deslocamento da satisfaçaHo de necessidades da esfera do direito
pu= blico para o direito privado ocorre em detrimento das lutas e de
conquistas sociais e polí=ticas extensivas a todos. E�  exatamente o lega-
do de direitos conquistados nos u= ltimos se=culos que foram desmonta-
dos nos governos de orientaçaHo (neo)liberal, em uma ní=tida regressaHo
da cidadania que tende a ser reduzida aN s dimensoH es civil e polí=tica,
erodindo a cidadania social (ÍAMAMOTO, 2001, p. 75)

Na atualidade, a luta em defesa e pela garantia desses direitos se
tornou um campo de tentativa de proteçaHo e denu= ncia contra a situaçaHo de
barba= rie que vivemos.

Cabe ressaltar que naHo atribuí=mos ao termo barba= rie o mesmo sen-
tido que o discurso midia= tico reproduz, ou seja, referido exclusivamente aN s
inseguranças das  elites.  Barba= rie  relaciona–se com as forças  destrutivas
acionadas em determinada sociedade para realizaçaHo de projetos excluden-
tes de civilizaçaHo. A valorizaçaHo do capital determina um crescente aumen-
to de destruiçaHo, gerando um contingente populacional destituí=do de meios
de sobrevive5ncia e todas as conseque5ncias sociais originadas desta deman-
da. 

Para Marx, o modo de produçaHo burgue5s dependeria de crises peri-
o= dicas para sobreviver, o que implica em regressoH es momenta5neas de civi-
lizaçaHo. Assim, a relaçaHo entre crise no capitalismo e barba= rie naHo e=  um fe-
no5 meno particular. A destruiçaHo das forças produtivas e=  uma necessidade
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cí=clica do processo de valorizaçaHo e acumulaçaHo do capital, como enunciado
no Manifesto Comunista:

Nas crises evidencia–se uma epidemia social que teria parecido um
contrassenso a todas as e=pocas anteriores – a epidemia de superpro-
duçaH o. A sociedade ve5–se de repente reconduzida a um estado de mo-
menta5 nea barba= rie; dir–se–ia que uma fome ou uma guerra de des-
truiçaH o generalizada lhe cortam todos os meios de subsiste5ncia; a in-
du= stria e o come=rcio parecem aniquilados. E por que5? Porque a socie-
dade possui civilizaçaHo em excesso, meios de subsiste5ncia em exces-
so,  indu= stria  em  excesso,  come=rcio  em  excesso  (MARX;  ENGELS.
1998, p. 11–12)

Como registrou Menegat (2006, p. 33–34), a barba= rie ganha funcio-
nalidade no atual esta= gio de desenvolvimento do capitalismo. Desde 1929,
busca–se driblar os momentos de forte crise econo5 mica, diluindo seus efei-
tos de destruiçaHo no tempo. As crises agora se operam de maneira constan-
te e em va= rias direçoH es,  elevando a sobrevive5ncia aN  ideal de cidadania. O
desemprego estrutural e=  a face mais visí=vel desse processo, na medida em
que priva milhoH es de pessoas do mercado de trabalho, sem perspectiva de
retorno. O aumento do trabalho morto em razaHo do progresso tecnolo= gico
das indu= strias faz com que outras formas de viole5ncia, para ale=m da des-
truiçaHo das forças produtivas, sejam executadas. A administraçaHo do cres-
cente exe=rcito industrial de reserva, cada vez com menor aspiraçaHo de inte-
grar o “mundo do trabalho”, depende da ampliaçaHo do sistema punitivo.

Conve=m lembrar que a compreensaHo do conservadorismo exige a
aceitaçaHo da releva5ncia da dimensaHo ideolo= gica na configuraçaHo de um pro-
jeto polí=tico. Este reconhecimento exige que se entenda a ideologia como
um recurso de poder fundamental ao esforço de articulaçaHo e de produçaHo
naHo so=  do que ja=  existe, mas, sobretudo daquilo que se deseja realizar. Pres-
supoH e que os homens, em cada momento histo= rico especí=fico, diferenciados
por interesses concretos,  possuem diferentes interpretaçoH es  e  propostas
para preservar ou alterar a realidade. Portanto,  suas açoH es e percepçoH es
saHo fundamentais para compreender o processo histo= rico e seus resulta-
dos. Daí=, como afirma Marilena Chauí=, ser necessa= rio reconhecer que, 

[...] a ideologia naHo e=  sino5 nimo de subjetividade oposta aN  objetividade,
naH o e=  preconceito nem pre=–noçaHo, mas e=  fato social justamente por-
que e=  produzida pelas relaçoH es sociais, possui razoH es muito determi-
nantes para surgir e se conservar, naHo sendo um amontoado de ideias
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falsas que prejudicam a cie5ncia, mas uma certa maneira de produçaHo
de ideias pela sociedade, ou melhor, por formas histo= ricas determina-
das das relaçoH es sociais (CHAUÍ�, 1980, p. 31, grifo da autora).

Cabe  ressaltar  que  o  conservadorismo  burkeano se  particulariza
pela defesa da moral tradicional e das hierarquias sociais contra a razaHo
abstrata. Apesar da crí=tica, a matriz desse pensamento e açaHo naturaliza as
desigualdades sociais produzidas pelo modo de produçaHo capitalista.

Ja=  o neoconservadorismo, como destaca Freire (2018),  mante=m o
discurso moralizante e preconceituoso, mas busca sua legitimaçaHo median-
te o discurso construí=do de repressaHo contra os trabalhadores ou pela cri-
minalizaçaHo dos movimentos sociais, dos pobres e da pobreza e da militari-
zaçaHo da vida cotidiana. Como destacou Barroco (2003, p. 209), 

[...] essas formas de repressaHo implicam viole5ncia contra o outro, e to-
das saH o mediadas moralmente,  em diferentes graus,  na medida em
que se objetiva a negaçaHo do outro: quando o outro e=  discriminado lhe
e=  negado o direito de existir como tal ou de existir com as suas dife-
renças.

E�  importante destacar que o idea= rio neoliberal, no campo da econo-
mia, em primeiro lugar coloca na pauta do dia a reduçaHo da tributaçaHo do
capital,  da regulamentaçaHo social da economia, cortando gastos pu= blicos,
privatizaçaHo do grosso das atividades renta=veis e flexibilizaçaHo das relaçoH es
de trabalho. O mote e=  o Estado mí=nimo – ou Estado ma=ximo para o Capital.
Estas saHo suas propostas, como um receitua= rio econo5 mico para neoliberais.

Ja=  os conservadores cla= ssicos, que vem da linha de Burke, e passam
pelo pensamento de Durkheim, naHo estaHo necessariamente afinados com a
economia neoliberal. A inspiraçaHo atual vem da influe5ncia do neoconserva-
dorismo americano, fortemente militarizado, sustentado ideologicamente
pela religiaHo protestante,  que implementa uma polí=tica imperialista, ope-
rando mudanças internas na justificativa da polí=tica externa (FÍNGERUT,
2008).  

A subalternidade de Bolsonaro a Trump deixa transparecer as maHos
que pesaram no golpe de 2016. A defesa das armas durante a campanha e o
apoio dos evange= licos ja=  expressavam o antagonismo aos direitos humanos,
avesso  aN s  armas e  ao  fundamentalismo religioso.  Diferente  dos  Estados
Unidos, onde o civismo ergue uma barreira contra as tentativas de supres-
saHo dos direitos civis, no Brasil o autoritarismo se expande extraindo do
povo o pior: a intolera5ncia, o preconceito, a viole5ncia, eivados de o= dio.  
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O neoconservadorismo que se apresenta no Brasil e=  irmaHo siame5s
da barba= rie. O mesmo e=  a base de um ultraneoliberalismo, ainda mais per-
verso e incivilizado. Essa nova expressaHo define bem a pauta do atual go-
verno.

Neoconservadorismo e derrocada dos direitos huma-
nos no Brasil 

 
Dificilmente o neoliberalismo poderia se tornar compatí=vel com os

direitos humanos. Essa combinaçaHo ja=  sinalizava o acirramento das contra-
diçoH es sociais e de suas repercussoH es na polí=tica. A resiste5ncia a essa polí=ti-
ca se tornou o “lugar” das esquerdas durante os governos de FHC, Lula, Dil-
ma, Temer e Bolsonaro. A dista5ncia entre as normas dos direitos humanos
e os interesses neoliberais ja=  anunciava a possibilidade de confronto. Resta-
va aos governos saber como lidar com a questaHo, sem perder a legitimida-
de. Os governos petistas criaram mecanismo para enfrentar a questaHo. O
Estado incorporou a participaçaHo social nos diversos conselhos de polí=ticas,
cujas normas estavam em conformidade com os direitos humanos. O con-
trole social antes baseado na institucionalizaçaHo, na burocratizaçaHo e no au-
toritarismo deveria se transformar, passando a adotar as normas dos direi-
tos humanos, tornando–se mais democra= tico, humanizado. Palavras como
humanizaçaHo, acolhimento, solidariedade, empatia, reconhecimento, foram
se popularizando nos serviços pu= blicos.   

Pore=m, enquanto se pautavam as intervençoH es sobre diretrizes va-
lorizadas pelos direitos humanos, as leis foram se tornando mais rigorosas
e os governos mais violentos, ao mesmo tempo em que reduziam os inves-
timentos nas polí=ticas sociais. Desse modo, os direitos humanos iam se tor-
nando inexequí=veis ou muito limitados. O avanço do neoliberalismo acabou
desacreditando os direitos humanos naHo apenas do ponto de vista ideolo= gi-
co, como tambe=m pelas limitaçoH es orçamenta= rias que lhes foram impostas.

Para que o campo da polí=tica pudesse ficar livre ao capital, destro-
çar os direitos humanos tornara–se fundamental. NaHo foi difí=cil encontrar
nos neoconservadores, que ja=  vinham em processo de crescimento na po-
lí=tica, o apoio que faltava para esse objetivo. Desde 2006, o congresso tem
observado a açaHo conjunta contra os direitos humanos de tre5s importantes
bancadas, conhecidas como BBB: bancada do boi (os ruralistas), da bí=blia
(os evange= licos) e da bala (representantes das forças de segurança pu= blica,
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civis e militares). Essa associaçaHo constituiu o alicerce do golpe, a base do
neoconservadorismo no Brasil.

O declí=nio dos direitos humanos, especialmente os direitos sociais,
trabalhistas e ambientais, significava a destruiçaHo das barreiras que impu-
nham limites ao capital. Em torno desse objetivo, todo esforço ideolo= gico
seria empregado e, para isso, foi necessa= rio minar o espaço dos direitos hu-
manos com uma moral religiosa apresentada como superior para toda a so-
ciedade.  

Nestes termos, o ataque aos direitos humanos, na atualidade, naHo e=
meramente uma estrate=gia de governo, mas do capital. Neste sentido, a res-
significaçaHo dos direitos humanos pelo neoconservadorismo tem uma co-
notaçaHo  que ultrapassa  o  governo  Bolsonaro.  A  apropriaçaHo  da  religiaHo,
como elemento de integraçaHo social e veí=culo de propagaçaHo do empreen-
dedorismo, favoreceu a imposiçaHo de uma ordem ultraneoliberal que favo-
rece o enfraquecimento dos direitos humanos”. Sob a apare5ncia do cristia-
nismo, o ultraneoliberalismo tem se afirmado sem medo de provocar gran-
des abalos aN  ordem. 

Por conseguinte, os direitos humanos foram engolfados no neocon-
servadorismo e continuam perdendo campo diante dos apelos de uma mo-
ral cristaH  revigorada em tempos de crise do capital e de ajustes estruturais.
Assim sendo, os ataques aos direitos humanos se constituem numa estrate= -
gia de dominaçaHo da polí=tica ultraneoliberal, que naHo conseguiu encontrar
no liberalismo cla= ssico e contempora5neo as bases da sua legitimaçaHo para
implementar as reformas que desejavam.    

Portanto, ilude–se quem pensa que o neoconservadorismo brasilei-
ro emergiu de um processo incompleto de secularizaçaHo do poder polí=tico.
Ainda que o momento possa ser visto como a culmina5ncia de um processo
que deita raí=zes na pro= pria cultura brasileira, a questaHo da derrocada dos
direitos humanos no Brasil  dos dias atuais se liga primeiramente a uma
questaHo da reproduçaHo do capital no contexto de acumulaçaHo financeira em
ní=vel global, e naHo somente aN  figura de um presidente autorita= rio, rude e
atrapalhado, que lança aos bastidores as decisoH es da polí=tica econo5 mica,
distraindo o pu= blico como arlequim do mercado financeiro. 

Numa  orquestraçaHo  polí=tico–cultural,  conservadores  e  liberais,
apropriando–se das redes sociais e da mí=dia, principalmente da TV aberta,
com diversos hora= rios para os evange= licos e repo= rteres da viole5ncia, conse-
guiram transformar suas ví=timas em bodes expiato= rios, radicalizando a po-
lí=tica, inaugurando uma disputa ideolo= gica que acabou acusando os direitos

137



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

humanos pelas viole5ncias sofridas cotidianamente na sociedade. (FREÍRE;
CARVALHO, 2008). 

O aprofundamento do medo e=  um elemento central neste contexto.
As viole5ncias ajudam a construir um medo que aprofunda a forma de segre-
gaçaHo e de aniquilamento de um inimigo ou um perigo, constituí=do pelas
forças dominantes para se manterem no poder. Para Boldt, este tema e=  cen-
tral no se=culo XXÍ, pois 

O medo se tornou base de aceitaçaHo popular de medidas repressivas
penais inconstitucionais, uma vez que a sensaçaHo de medo possibilita
a justificaçaHo de pra= ticas contra= rias aos direitos e liberdades indivi-
duais, desde que mitiguem as causas do pro= prio medo (BOLDT, 2013,
p.96). 

O medo faz parte de experie5ncias sociais que se inter–relacionam
com o processo de institucionalizaçaHo, que rege a vida em sociedade (SOU-
SA–FÍLHO, 1995). 

Colocando–se como “homens de bem”, “agentes incorruptí=veis”, “re-
ligiosos”,  “cristaHo”,  “senhores de famí=lia”,  os “neocons” do Brasil  criaram
em torno de si a imagem do correto, estampando um moralismo de facha-
da. Como se naHo fosse o bastante, a ideologia religiosa cristaH  passou a ser a
refere5ncia para o desmantelando dos direitos humanos, a base do Estado
Democra= tico de Direitos.

Tal fato permitiu que o ultraneoliberalismo avançasse na derruiçaHo
de toda a construçaHo dos direitos humanos, com a finalidade de tornar a
economia mais flexí=vel aos interesses do capital, reproduzido com o mí=ni-
mo de polí=ticas sociais. Neste processo de desinstitucionalizaçaHo do contro-
le social, o territo= rio adquire centralidade, e passa a ser socialmente diag-
nosticado, recebendo uma avaliaçaHo em termos de possibilidade de inter-
vençaHo social. Por outro lado, as medidas de controle sobre as famí=lias aca-
baram transpondo a “questaHo social” ao privado, trazendo a “problema= tica
do espaço dome=stico” como o lugar da violaçaHo de direitos, como se pouco
ou quase nenhuma relaçaHo tivesse com a questaHo da ordem pu= blica. 

Por conseguinte, a naturalizaçaHo dos crimes acentuou o desejo de
vingança, obnubilando as crí=ticas direcionadas aN  ordem. Todas as vezes em
que a mí=dia se indignou contra os crimes sexuais contra crianças, o foco se
concentrou sobre o sujeito praticante. Jamais se questionou a construçaHo
dessa sociedade capaz de cometer tais crimes. Pore=m, a e5nfase na puniçaHo
naHo tem sido suficiente para interrompe5–los, e as restriçoH es orçamenta= rias
naHo te5m permitido que as açoH es de prevençaHo ultrapassem o co= digo penal.

138



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

Viole5ncia urbana e viole5ncia dome=stica passam a impressaHo de que o mal
esta=  em toda parte, e a sociedade passa por uma crise de valores, sofrendo
com a sua decade5ncia moral.  Essa interpretaçaHo taHo divulgada na mí=dia,
num contexto de abandono do discurso das desigualdades de classe, foi a
brecha para o revigoramento do neoconservadorismo polí=tico.

No discurso salvacionista do resgate de valores, os “neocons” res-
paldam os interesses do capital e compensam a fraca legitimidade do Esta-
do com o aumento da repressaHo contra os escolhidos como “inimigos da or-
dem” – os pobres, a esquerda e os defensores dos direitos humanos. A or-
dem militarizada e=  disfarçada no verniz do cristianismo, com a justificativa
de que toda a força pode (e deve) ser empregada contra o mal que ameaça
a paz social. A polí=tica torna–se entaHo um trabalho do “bem contra o mal”.
Nesse raciocí=nio, o governo Bolsonaro instaura um Estado inimigo dos di-
reitos humanos, mas que naHo chega a romper com a democracia, ainda que
reivindique o tempo todo para si o espaço de autonomia da polí=tica. 

Neste contexto, as resiste5ncias existem e se constroem na disputa
de projetos societa= rios. A divisaHo da sociedade ficou ní=tida com o golpe de
2016 que destituiu a presidente Dilma Roussef e mostrou claramente os
projetos polí=ticos em disputa atrave=s da reaçaHo da chamada “elite do atra-
so”, taHo bem analisada por Jesse=  de Souza (2017).

O decorrer do processo polí=tico acabou expondo o cara= ter conser-
vador e classista do golpe. A refere5ncia aos direitos humanos, fraca para
disciplinar o Estado e as elites mencionadas, tornou–se alvo da nova forma
de fazer polí=tica. Crí=ticas, desrespeito, retrocessos e omissaHo se acentuaram
neste contexto.

NaHo obstante, os direitos humanos naHo foram destruí=dos como um
todo. Como modalidade de intervençaHo social, permanece uma refere5ncia
para a proteçaHo de grupos que sofrem com a viole5ncia imposta por outros
grupos ou indiví=duos.  Pore=m, este modo de operacionalizaçaHo tornou–se
ainda mais arriscado, pois conferiu aN  polí=tica um sentido judicia= rio, funda-
mentalmente  punitivo  e  insuficiente  para  garantir  proteçaHo  aN s  ví=timas.
Ale=m disso, os direitos humanos, desde a crí=tica da biopolí=tica, te5m se con-
centrado sobre o problema das relaçoH es sociais, deixando submersa a ques-
taHo das desigualdades de classe e da extremada concentraçaHo de riquezas. 

O debate que posiciona classe de modo separado das identidades
sociais, reivindicando a superioridade destas u= ltimas, subordina o econo5 -
mico ao cultural, capturando os direitos humanos aos fios da grande teia da
direita. Transformar a luta de classes numa disputa cultural, pelo reconhe-
cimento dos direitos de grupos minorita= rios contra os detentores do capi-
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tal, foi uma estrate=gia que acabou esvaziando as pautas igualita= rias, lançan-
do os direitos humanos na “cilada da diferença”. Essa expressaHo foi empre-
gada por Pierucci (1999) para lembrar que a diferença e=  um tema das tra-
diçoH es da direita, podendo, portanto, se converter numa razaHo para se diri-
gir contrariamente aos movimentos de esquerda. Ou seja, a esquerda, por
se inclinar ao debate das identidades sociais, tomaria para si as “armas” do
conservadorismo, que sempre negou as implicaçoH es das desigualdades de
classe, destacando a importa5ncia das tradiçoH es na formaçaHo das identida-
des sociais. 

Por sua vez, o esmorecimento das lutas pela igualdade emergiu no
contexto do avanço da agenda neoliberal no paí=s. As lutas por reconheci-
mento sobrepuseram as disputas por justiça social, travadas contra a con-
centraçaHo do capital. A matriz da inclusaHo social e da ampliaçaHo das oportu-
nidades sociais se generalizou, e os programas de transfere5ncia de renda se
tornaram praticamente uma unanimidade na polí=tica,  sobretudo a partir
dos governos do PT. 

De certo modo, este naHo e=  um feno5 meno particular do Brasil. Com o
desmoronamento do bloco socialista, as esquerdas mudaram, mas a direita
permaneceu sendo o que sempre foi. Segundo Pierucci (1999), as esquer-
das passaram a adotar o discurso das diferenças, ha=  mais de duzentos anos
defendido pelos conservadores:

O pavilhaHo da defesa das diferenças, hoje empunhado aN  esquerda com
ares de rece=m–chegada inoce5ncia pelos “novos” movimentos sociais
(o das mulheres, o dos negros, dos í=ndios, o dos homossexuais, o das
minorias e= tnicas ou linguí=sticas ou regionais etc.), foi na origem – e
permanece fundamentalmente – o grande desí=gnio das direitas velhas
ou novas, extremas ou moderadas. Pois, funcionando no registro da
evide5ncia,  as diferenças explicam as desigualdades de fato e recla-
mam a desigualdade (legí=tima) de direito. Difference oblige, chacun à
sa place (PÍERUCCÍ, 1999, p. 19, grifos do autor).    

Ao fazer da luta polí=tica uma disputa contra as representaçoH es soci-
ais que geram discriminaçoH es e subalternidades,  as esquerdas abriram a
brecha  para  o  neoconservadorismo  se  afirmar no  jogo  polí=tico  cultural.
Nada impedia entaHo que, nesse ní=vel, a questaHo emergisse como um proble-
ma de afirmaçaHo do polí=tico–religioso, como assistimos nos dias atuais. 

 Desde sempre a direita exerce a sua dominaçaHo, combinando o eco-
no5 mico e o cultural. A identificaçaHo das representaçoH es sociais como instru-
mento de sujeiçaHo tambe=m naHo e=  nova na teoria social. Elas estaHo presentes
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no pensamento dos teo= ricos marxistas da depende5ncia, assim como em ou-
tros autores naHo marxistas da sociologia brasileira como Guerreiro Ramos.
Portanto,  o tema naHo escapava a interpretaçaHo das singularidades nacio-
nais da relaçaHo entre classe e raça, ainda que enviesado pelas controve=rsias
da e=poca. O avanço desse debate tem sido importante, naHo se nega isso, po-
re=m “se e=  para algue=m de esquerda abraçar a diferença,  que o faça sem
abrir maHo da igualdade” (PÍERUCCÍ, 1999, p. 31).

Ademais, naHo so=  as diferenças, mas tambe=m a maneira de lidar com
elas pode ser um tanto problema= tica. Assim tem acontecido com o discurso
do empoderamento que sinaliza  para  saí=das individuais,  decorrentes  de
mudanças de postura, mediante a mobilizaçaHo de recursos psicossociais e
jurí=dicos. Essas inciativas individualizadas te5m sido a outra face da moeda
diante da desigualdade econo5 mica. Sem se reportar a estrutura de desigual-
dade, o sujeito e=  levado a tirar forças de si mesmo, pore=m as expropriaçoH es
continuam avançando, e nem mesmo se pode garantir a reduçaHo da discri-
minaçaHo.
 Portanto, se por um lado cresce a conscie5ncia acerca das formas de
violaçaHo de direitos que se desenvolvem nos mu= ltiplos espaços da vida hu-
mana, por outro as lutas coletivas contra a expropriaçaHo de direitos pare-
cem causar menos indignaçaHo. Talvez por isso, o esforço de empregar o di-
reito para mudar comportamentos, num trabalho de coerçaHo e puniçaHo, te-
nha alcançado o fortalecimento do sentimento de justiça como vingança.
Por efeito, o punitivismo se acentua, apesar dos resultados pí=fios em ter-
mos do que se espera alcançar a partir das mudanças no Co= digo Penal. Mes-
mo parecendo um caminho sem volta, estas iniciativas expressam, sobretu-
do, o embaralhamento das propostas de direita e esquerda que te5m lança-
do os direitos humanos no centro das contradiçoH es do capitalismo nos dias
atuais. 

Considerações finais

A crí=tica aos direitos humanos acelerou o processo de naturalizaçaHo
da viole5ncia, transformou o trabalho em servidaHo e promoveu o desmante-
lamento da proteçaHo social iniciado com as medidas neoliberais e que esta=
se completando com o neoconservadorismo. A expressaHo ma=xima deste fe-
no5 meno polí=tico foi a chegada ao poder – em 2019 – de uma figura que re-
presenta tudo que e=  contra= rio aos direitos humanos. 

Compreendidos como barreira aN  acumulaçaHo do capital, os direitos
humanos, no Brasil, te5m sido minados pelas representaçoH es religiosas que
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estrategicamente  impregnaram  o ambiente  da  polí=tica.  Apontados  pelos
neoconservadores como o motivo de todos os males, sob acusaçaHo de de-
fender o socialismo, autorizar a prostituiçaHo, o aborto e o casamento entre
casais do mesmo sexo, os direitos humanos foram sendo rechaçados, fican-
do circunscritos aos grupos mobilizados pela sua defesa, em sua maioria
organizados a partir da fragmentaçaHo da luta de classes. Portanto, cada vez
mais distanciados da possibilidade histo= rica de construçaHo de uma açaHo co-
letiva das classes e camadas subalternizadas pelo capital.

Cabe lembrar que este processo foi avançando enquanto as esquer-
das se tornavam mais voltadas aN  crí=tica das representaçoH es culturais do
que das desigualdades de classe. Os movimentos por direitos humanos, ao
lutarem por mudanças na superestrutura,  sem conferir a devida atençaHo
aos processos de transformaçaHo gerados na infraestrutura, negligenciaram
a totalidade e por isso foram surpreendidos pela reaçaHo neoconservadora.

A aproximaçaHo dos movimentos de direitos humanos com a direita
ocorreu no processo de institucionalizaçaHo em que tais movimentos sociais
foram avançando sobre os espaços no Estado, travando uma luta contra as
representaçoH es autorita= rias  das polí=ticas que produziam a submissaHo  de
grupos minorita= rios, sobrepondo o cultural ao econo5 mico, com objetivo de
transformaçaHo nas regras de acesso aN s polí=ticas sociais, na tentativa da am-
pliaçaHo das chamadas oportunidades sociais. Desse modo, a disputa por re-
cursos de poder foi se sobrepondo aN s reinvindicaçoH es por igualdade econo5 -
mica. Contudo, a valorizaçaHo desses direitos naHo se restringe a cultura ou a
formaçaHo da conscie5ncia. Trata–se de uma questaHo objetiva: o direito mais
(neo)liberal e=  menos humano.

Os tempos atuais te5m demonstrado que a defesa e o exercí=cio dos
direitos humanos se tornaram algo cada vez mais criminalizado e aviltado. 

Sem ignorarmos a complexidade do debate sobre os direitos huma-
nos apontadas por Trindade (2006),  Slavoj Zizek (2010) dentre outros, e
muito antes ja=  registrada por Marx, ao analisar os limites de seus postula-
dos irrealiza= veis plenamente na sociedade do capital,  nos parece fora de
du= vidas que o debate, a defesa e a ativa intervençaHo no campo dos direitos
humanos assinalam avanços civilizato= rios extremamente importantes, ain-
da que muito desiguais, que precisam de lutas dia= rias para a sua manuten-
çaHo e novas conquistas. Como observou Me=sza= ros, 

Enquanto estivermos onde estamos, e enquanto o “livre desenvolvi-
mento das individualidades” estiver taHo distante de no= s como esta= , a
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realizaçaHo dos direitos humanos e=  e permanece uma questaHo de rele-
va5 ncia para todos os socialistas (ME� SZA� ROS, 1993, p. 217).
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 6
GENOCÍ�DÍO NEGRO NO BRASÍL: RACÍSMO E VÍOLE� NCÍA

AUTORÍZADA DO ESTADO CONTRA A POPULAÇA
 O NEGRA*

Jacqueline Botelho

Introdução

O presente capí=tulo pretende analisar a afirmaçaHo do racismo como
um dos pilares centrais de sustentaçaHo do capitalismo no se=culo XXÍ, e re-
forçar suas particularidades em andamento no Brasil. A partir disto, com-
preendemos sua atuaçaHo como arma ideolo= gica de dominaçaHo e mecanismo
de coerçaHo do Estado, uma vez que se apresenta como mediaçaHo capaz de
construir consensos e fortalecer açoH es de controle sobre os diversos seto-
res da classe trabalhadora, autorizando a viole5ncia do Estado contra a po-
pulaçaHo negra. A forma violenta e duradoura como se configurou a escravi-
zaçaHo negra no Brasil, assim como a maneira como se processou sua aboli-
çaHo formal – cuidando da garantia de condiçoH es de permane5ncia da subor-
dinaçaHo da populaçaHo negra aos proprieta= rios de terras, imputando aos li-
bertos aN  condiçaHo de atraso – abriu uma senda para a consolidaçaHo do capi-
talismo dependente no paí=s. O capital monopolista penetrou as a= reas estra-
te=gicas de nossa economia e foi elaborado o racismo, como ideologia refle-
xa das relaçoH es de produçaHo escravistas (MOURA, 1988).

O racismo e=  o elo entre o passado escravista e o presente capitalista
no Brasil, capaz de denunciar a aliança orga5nica entre o moderno e o arcai-
co da qual as elites se serviram para sua perpetuaçaHo no poder, com o con-
trole da organizaçaHo das relaçoH es sociais de produçaHo. Uma das principais
estrate=gias para esse controle e=  o domí=nio sobre os territo= rios, onde o capi-
talismo precisa avançar em seu mecanismo orga5nico de acumulaçaHo e ex-
pansaHo. A ideologia racista justifica a expulsaHo de camponeses, ribeirinhos,
quilombolas e indí=genas de suas terras, sob a alegaçaHo do desenvolvimento
a ser garantido por empresas privadas. No entanto, o desenvolvimento ca-
pitalista atua de forma racista, expulsando camponeses de suas terras, eli-
minando as possibilidades de reproduçaHo do modo de vida dos povos e co-
munidades tradicionais. Desta forma, compreendemos a relaçaHo orga5nica
entre racismo e capitalismo, quando a denu= ncia do desemprego estrutural
*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.147-168
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perde espaço para a teoria do capital humano e o discurso do empreende-
dorismo, que juntos responsabilizam a classe trabalhadora pela pobreza,
que possui determinantes histo= rico–sociais.

Os naturalistas do se=culo XVÍÍÍ–XÍX criaram uma classificaçaHo dos
humanos em raças,  produzindo uma relaçaHo intrí=nseca entre o biolo= gico
(cor da pele e traços morfolo= gicos) e as qualidades morais, psicolo= gicas e
intelectuais  dos  sujeitos.  Essa  classificaçaHo  da=  origem  a  raciologia,  uma
pseudo–cie5ncia que ganhou bastante notoriedade no se=culo XX. O discurso
da raciologia mais servia para os interesses de dominaçaHo do que como
cie5ncia,  mostrando  um  conteu= do  mais  doutrina= rio  que  cientí=fico,  sendo
posteriormente recuperado pelo nazismo como forma de legitimar o exter-
mí=nio humano promovido durante a Segunda Guerra Mundial.  Apesar de
bio= logos antirracistas identificarem a inaplicabilidade e inexiste5ncia cien-
tí=fica da raça, cientistas sociais percebem o conceito como realidade social
e polí=tica, identificando a raça como uma construçaHo sociolo= gica e categoria
social de dominaçaHo e exclusaHo (MUNANGA, 2004). 

Raça e racismo possuem origem histo= rica e estaHo orientados por re-
laçoH es de poder e dominaçaHo, que colocam a Europa como centro e refere5n-
cia de humanidade e civilidade a ser seguida pelos “outros”, naHo–europeus.
Raça e=  uma categoria mental da modernidade, e sera=  nas Ame=ricas que as-
sumira=  um papel dentro de um novo padraHo de poder mundial.  A partir
dela, temos a construçaHo de identidades sociais que saHo historicamente no-
vas, a exemplo de “í=ndios” e “negros”, que tambe=m foram construí=das como
instrumentos de classificaçaHo da populaçaHo. Esta definiçaHo dos seres huma-
nos em raças distintas naturalizou a escravizaçaHo negra e indí=gena, negan-
do os lucros que o escravismo garantiu para a consolidaçaHo do capitalismo
na Europa, em paí=ses como Ínglaterra, França, Espanha e Holanda, que con-
seguiram destaque como traficantes de escravos (QUÍJANO, 2005).

No se=culo XVÍÍÍ, o naturalista sueco Carl Von Linne=  (Linneo), apo= s
elaborar a primeira classificaçaHo racial das plantas, oferece uma classifica-
çaHo racial humana que define o africano como preguiçoso, negligente, go-
vernado pela vontade de seus chefes. Por outro lado, descreve os europeus
atrave=s de qualidades como musculoso, engenhoso e inventivo - para citar-
mos alguns dos adjetivos listados por Linneo -, todos com conotaçaHo positi-
va, relacionada ao progresso e sucesso, em oposiçaHo aN  imagem produzida
do negro africano (MUNANGA, 2004).

NaHo e=  difí=cil concluir que o darwinismo social de Herbert Spencer
esteve associado aos interesses capitalistas quando, no se=culo XÍX, definia a
“sobrevive5ncia dos mais aptos” e a seleçaHo natural como mecanismo onde
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os mais capazes vencem, tornando a riqueza, assim como o poder econo5 mi-
co e polí=tico, feno5 menos naturais. A escola darwinista ganhou notoriedade
no continente europeu e restante do mundo, fomentando o projeto da bur-
guesia monopolista que se preparava para a partilha da A� frica e invasaHo da
A� sia. Esta escola justificara=  a invasaHo nazista, resultando na Primeira e Se-
gunda  Guerras,  fortalecendo o projeto  burgue5s  de  dominaçaHo  territorial
para fins de exploraçaHo, quando define o negro como inferior, assim como
qualquer grupo naHo–europeu. No final do se=culo XÍX sera=  a cie5ncia euge5nica
desenvolvida  por  Francis  Galton  (1988),  baseada  nas  ideias  de  Charles
Darwin e Herbert Spencer, que fornecera=  elementos teo= ricos voltados para
“melhorar”  a  populaçaHo,  com base em suas caracterí=sticas.  Desta  forma,
para Galton, a populaçaHo poderia ser dividida entre naHo degenerados e de-
generados, bem–sucedidos, limpos e puros e os sujos e impuros. Assim, a
extinçaHo dos “degenerados” da sociedade aparecia como estrate=gia de me-
lhoramento dos homens (GO� ES, 2015).

Esse conjunto de teorias racialistas parecem sobreviver ao se=culo
XX e adentrar o se=culo XXÍ, sob o obscurantismo das ideias que serve aN s ar-
gumentaçoH es  neofascistas  no Brasil  do  presidente  eleito,  Jair  Bolsonaro.
Durante a mais grave crise sanita= ria mundial,  imposta pela pandemia da
COVÍD–19, o atual presidente diminuiu os efeitos devastadores do ví=rus e
sugeriu que os mais fortes (em refere5ncia a pro= pria imagem) naHo seraHo
abatidos pelo que chamou de “resfriadinho”, fortalecendo argumentos de
seleçaHo biossociolo= gica das elites como redentoras. Bolsonaro criticou du-
ramente o fechamento das escolas e do come=rcio, na contramaHo da estrate= -
gia de isolamento social para contençaHo do avanço da doença, tal como re-
comenda a OrganizaçaHo Mundial de Sau= de (OMS). 

Sob um governo de extrema direita, o racismo segue de forma aber-
ta no cotidiano como diretriz orientadora das polí=ticas de Estado no Brasil,
avançando sobre as periferias com seu braço armado, tal como sobre os
territo= rios  camponeses,  afetando quilombolas  e  indí=genas.  Crianças  per-
dem suas vidas nas favelas, e maHes negras choram o assassinato de seus fi-
lhos como fruto do processo de desumanizaçaHo e criminalizaçaHo (dimen-
soH es do racismo). Nosso desafio e=  problematizar conteu= do e forma do en-
frentamento antirracista,  compreendendo que sua manifestaçaHo  revela a
relaçaHo  entre  modernidade,  capitalismo  e  formas  de  trabalho naHo–livre.
Nosso interesse e=  contribuir com uma leitura antirracista, que possa reco-
nhecer tanto a contribuiçaHo das lutas do povo negro para a estrate=gia anti-
capitalista, quanto denunciar que um povo que subordina outro povo forja
suas pro= prias prisoH es.
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Violência em prol dos interesses das elites: do passado
escravista ao presente capitalista

A guerra de todos os dias tem o Estado brasileiro como protagonis-
ta na desregulaçaHo do mercado e livre abertura do paí=s para exploraçaHo de
empresas estrangeiras, imprimindo perda de soberania nacional e hiperex-
ploraçaHo da força de trabalho, que ameaça a sobrevive5ncia da populaçaHo
pela degradaçaHo ambiental e concentraçaHo fundia= ria, capazes de impor a
morte no campo e na cidade. A partir disto, o capitalismo impoH e efeitos de-
vastadores nos territo= rios, alinhados com a reduçaHo da capacidade de pro-
duçaHo nos paí=ses que ocupam um papel de subordinaçaHo em escala plane-
ta= ria. Cresce o investimento no individualismo como ce= lula motora do de-
senvolvimento, abrindo sendas para a consolidaçaHo do empreendedorismo
como alternativa aN  classe trabalhadora. Tal estrate=gia estabelece elos im-
portantes entre capitalismo, racismo e sexismo, quando torna do indiví=duo
o que e=  da sociedade. No caso do encontro com o racismo, ajuda a identifi-
car na maioria da classe trabalhadora indiví=duos classificados pela “raça” e
cor como naturalmente desajustados e naHo–emprega=veis, restando–lhes os
postos de trabalho mais precarizados.

Desta forma, o racismo autoriza que o Estado seja livre para reali-
zar  e  incentivar  investimentos  onde  possa  haver  “retorno”,  operando  a
mercantilizaçaHo da vida social. Sob a lo= gica racialista, os territo= rios majori-
tariamente  negros  (favelas,  quilombos,  assentamentos)  saHo  condenados
como territo= rios “atrasados” (pela suposta incapacidade natural dos seus
habitantes), e perigosos, onde se justifica o naHo–investimento do Estado em
polí=ticas pu= blicas para esta populaçaHo (reforma agra= ria, educaçaHo, sau= de,
saneamento ba= sico) e a viole5ncia como mecanismo de controle. Dessa for-
ma, a açaHo capitalista volta–se para: controle sobre territo= rios, controle so-
bre os corpos negros e criminalizaçaHo de experie5ncias de movimentos po-
pulares que busquem apontar alternativas ao capitalismo. Como ta= tica, uti-
liza–se a guerra contra as drogas, que alimenta a indu= stria das armas, favo-
recendo o capitalismo pela eliminaçaHo e isolamento dos inimigos potenciais
ao sistema e ampliaçaHo de lucros pelo controle de armamentos.

Assistimos a movimentaçaHo de uma elite que passa a despir–se da
negaçaHo do racismo e a sustentar–se naHo mais pela afirmaçaHo de uma socie-
dade multirracial, miscigenada e de convive5ncia harmo5 nica entre as raças.
Na atual conjuntura, de avanço da estrate=gia neofascista e de favorecimen-
to da cultura do o= dio, o que se afirma e=  a ideologia discriminato= ria da infe-
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rioridade do negro e do “direito” do branco como meta= fora de poder (FA-
NON, 2008), em manifestar o pensamento e comportamento racistas e di-
fundi–los amplamente em sociedade. Tal estrate=gia despolitiza o lugar soci-
al ocupado pelo negro na sociedade capitalista, conferindo–lhe uma conota-
çaHo biologizante e estereotipada, organizada institucionalmente e no cotidi-
ano, anunciando a atualidade do racismo como estrate=gia de setores domi-
nantes no Brasil, que aglutina forças “dí=spares” ao reunir ultraliberais e se-
tores conservadores para o “bem da naçaHo”. 

Este tipo de aliança e=  parte de uma ficçaHo criada por uma elite reaci-
ona= ria que, atrave=s de pactos “pelo alto”, autoriza mudanças sociais sem a
participaçaHo real da populaçaHo na definiçaHo das polí=ticas implementadas
pelo Estado. Na histo= ria do paí=s,  e=  inequí=voca a tentativa de apagamento
das determinaçoH es sociais produtoras da condiçaHo desigual entre negros e
brancos na sociedade capitalista, abrindo possibilidades para a negaçaHo do
racismo. Pretende–se inferir que o trabalho realizado pelo negro no po= s–
aboliçaHo foi expressaHo de oportunidades conferidas pelo branco, quando na
realidade saHo subtraí=das as marcas sociais e econo5 micas do racismo estru-
tural, que afastou o negro do acesso aN  terra, ao trabalho e aN  escola. 

Os  negros  representaram  o  contingente  populacional  massivo
segregado na sociedade capitalista no po= s–aboliçaHo, cujo desafio torna–se,
para ale=m de demonstrar objetivamente esta segregaçaHo – como polí=tica de
classe  operacionalizada  pelo  Estado  desde  entaHo  –,  denunciar
permanentemente  o  mito  da  democracia  racial,  uma  estrate=gia  de
apagamento dessa articulaçaHo racista, como forma de dominaçaHo burguesa,
especialmente no Brasil, um paí=s de capitalismo dependente, cujo processo
de urbanizaçaHo, independe5ncia e modernizaçaHo e=  operado pela mediaçaHo
do  atraso  e  de  relaçoH es  sociais  de  produçaHo  que  remontam  o  passado
escravista e se alimentam do latifu= ndio, do analfabetismo e da instruçaHo
preca= ria  destinada  aos  trabalhadores,  ampliando  o  nu= mero  de  negros
“descarta= veis” para o mercado.

Foram quase quatro se=culos de trabalho compulso= rio negro, como
parte do processo de acumulaçaHo primitiva, garantindo, a partir da criaçaHo
da unidade escravo–mercadoria, relaçoH es sociais permanentes de estratifi-
caçaHo, com forte hierarquia entre senhores e escravos. O negro escravizado
possuí=a uma me=dia de vida muito baixa, devido aN s condiçoH es preca= rias na
relaçaHo com o trabalho. Sobre a mortalidade de escravos, a partir da me=dia
de idade de falecimento obtida atrave=s dos registros de o= bitos, podemos di-
zer que a expectativa de vida de um escravo variava em torno de 19 anos,
sendo gritante a mortalidade infantil. Dos registros de mortes de escravos
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na Freguesia do Lamin, pequeno municí=pio do estado de Minas Gerais, loca-
lizado na Zona da Mata mineira, 21,7% apontam o o= bito de crianças de 1 a
5 anos de idade (NOGUEÍRA, 2011). Tal processo de abreviamento da vida
do negro demonstra que o proprieta= rio de escravos promoveu as condiçoH es
objetivas para a aceleraçaHo da absorçaHo da condiçaHo de escravo entre os es-
cravos, que viviam a proibiçaHo do acesso aN  instruçaHo, a qualquer organiza-
çaHo coletiva e aN  manifestaçaHo religiosa. Estes processos objetivos de viole5n-
cia deram lugar, na histo= ria oficial, ao discurso da acomodaçaHo do negro aN
sua condiçaHo de cativo, e com Gilberto Freyre (1933) difunde–se a caracte-
rizaçaHo do negro como do= cil, dotado de uma força bruta, cuja convive5ncia
com a Casa Grande lhe emprestaria uma certa civilidade, e, aos brancos, o
exercí=cio de uma certa benevole5ncia.

 No po= s–aboliçaHo, setores conservadores se ocuparam na produçaHo
de uma historiografia racista do negro, fundamentada no eugenismo, que
teve em Renato Kehl (1985) seu principal expoente no Brasil.  Para esse
me=dico e farmace5utico, que viajou o Brasil e a Ame=rica Latina realizando
confere5ncias defendendo a inclusaHo de um projeto euge5nico para o paí=s, se-
ria de responsabilidade da elite brasileira instituir seus para5metros,  cujo
sucesso dependeria de sua implementaçaHo como polí=tica pu= blica. Com este
objetivo, Renato Kehl funda a Sociedade Euge5nica de SaHo Paulo no ano de
1918, cujo principal conteu= do baseava–se na finalidade de eliminaçaHo dos
denominados “delinquentes”, “desviados”, doentes (tuberculosos, leprosos,
dentre outros),  pessoas dependentes da assiste5ncia social,  moradores de
rua, “vagabundos” e indigentes (GO� ES, 2015).

No campo do convencimento, o racismo serve aN  naturalizaçaHo das
desigualdades sociais promovidas pelo capitalismo, que atribui diretamen-
te as causas da pobreza e viole5ncia aN  “natureza” e raça da populaçaHo negra
e indí=gena. A imagem do negro e=  intencionalmente associada aN  viole5ncia, al-
coolismo, prostituiçaHo, desleixo, preguiça, e esta naturalizaçaHo e=  funcional
ao capitalismo, na medida em que permite, pela racializaçaHo da sociedade,
que a velha exploraçaHo capitalista, o desemprego estrutural, a precarizaçaHo
do trabalho, entre outros feno5 menos, passem a ser tomados como efeitos
da açaHo de pessoas “desajustadas”, cujo feno= tipo e=  negro.

O embranquecimento era uma polí=tica baseada na leitura da popu-
laçaHo brasileira como feia e geneticamente inferior, devido aN  presença do
sangue africano, e a eugenia veio reforçar a orientaçaHo francesa do Conde
Joseph Arthur de Gobineau (1988), diplomata e escritor france5s, que ja=  sus-
tentara o embranquecimento como marca da estrate=gia polí=tica das elites,
prevendo que dentro de dois se=culos a raça negra deveria desaparecer por
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inteiro. Escritores como Silvio Romero (1875), que acreditavam que o Bra-
sil precisava ser estudado a partir da sua geografia, raça e evoluçaHo, tam-
be=m fortaleceraHo a polí=tica de embranquecimento como salvaçaHo no Brasil
pelo sangue europeu. JoaHo Batista de Lacerda, no Congresso Universal das
Raças realizado em Londres, em 1911, previa que, ate=  2012, o Brasil estaria
livre do negro e do mestiço. Ísso define como a extinçaHo do negro e=  um pro-
jeto de Estado, apoiado na açaHo da intelectualidade (MOURA, 2019).

Na de=cada de 1920, a Ca5mara dos Deputados considerou leis nas
quais era proibida a entrada de negros no Brasil, enquanto estimulava a en-
trada de brancos europeus de origem diversa. No final da ditadura varguis-
ta, em 1945, Getu= lio Vargas assinou o Decreto Lei 7967 (BRASÍL, 1945),
que regulava a entrada de imigrantes na busca de preservar e desenvolver
na composiçaHo e= tnica da populaçaHo as caracterí=sticas de ascende5ncia euro-
peia. Tambe=m havia, nesse processo, uma polí=tica de incentivo aN  imigraçaHo
dos racistas brancos que foram expulsos das rece=m liberadas colo5 nias da
A� frica.

 A histo= ria oficial do negro brasileiro e=  aquela que nega a polí=tica de
embranquecimento da populaçaHo, a açaHo eugenista oficial durante o Estado
Novo, e a educaçaHo racista no Brasil, que traz como refere5ncias Monteiro
Lobato (escritor que manteve corresponde5ncias com Renato Kehl, com a fi-
nalidade de pensar formas de livrar o Brasil dos negros), Euclides da Cunha
e Jose=  de Alencar, em detrimento dos autores negros que tanto contribuem
na literatura brasileira, a exemplo de Lima Barreto, Solano Trindade, Maria
Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, entre outros. Clo= vis Moura de-
nuncia que os estudos sobre o negro saHo o reflexo da estrutura da socieda-
de brasileira, e destacara=  que o nosso pensamento social foi quase todo in-
fluenciado pela ideologia do colonialismo (MOURA, 2019).

No  mesmo  ano  de  promulgaçaHo  da  Lei  Euse=bio  de  Queiro= s,  que
proibia o tra= fico internacional de escravos para o Brasil,  a Lei de Terras
(1850) proibia o acesso aN  terra, que so=  seria garantida a partir da relaçaHo
de compra e venda. Assim, antes da aboliçaHo da escravizaçaHo negra, a Lei de
Terras ja=  instituí=a um novo modelo de propriedade, em que a condiçaHo de
proprieta= rio naHo dependia somente da condiçaHo de homem livre, mas de
pecu= lio para a compra da terra. Desta forma, de modo diferente do Brasil
Colo5 nia, a terra naHo seria mais concessaHo da Coroa Portuguesa ao sesmeiro,
que receberia a terra para cultivo, e tambe=m naHo seria de domí=nio do Esta-
do. Ou seja, quando entramos no escravismo tardio, perí=odo onde a socie-
dade escravista começa a se mostrar em crise no Brasil,  ja=  saHo operados
mecanismos de condicionamento e depende5ncia do negro aN s elites. 
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No Brasil, o cativeiro da terra foi a matriz estrutural e histo= rica de
nossa sociedade, que condenou a modernidade e entrada no mundo capita-
lista no Brasil a uma modalidade de coerçaHo do trabalho, que nos assegu-
rou um modelo de economia concentracionista e extremamente desigual. A
escravizaçaHo negra demonstra a perversidade da lo= gica de acumulaçaHo ins-
tituinte do capitalismo no Brasil, visto que, ale=m de tornar o homem merca-
doria, cria ideologicamente a lo= gica do merecimento do castigo no trabalho
a quem o realiza, ajudando a tornar ainda mais degradada a imagem social
do trabalho braçal e do negro, pois quem trabalha e=  o escravo, e o escravo e=
o negro.

A sociedade capitalista naHo tem o compromisso e= tico com a verdade
histo= rica sobre as razoH es que fazem dos negros a maioria entre a populaçaHo
de rua, populaçaHo carcera= ria e assassinados pela polí=cia nas favelas. Ao in-
ve=s da revelaçaHo do abandono desta populaçaHo aN  pro= pria sorte no po= s–abo-
liçaHo, o mito da democracia racial afirma a igualdade formal e a imagem de
um Brasil mestiço, desprovido de segregaçaHo racial, como experimentado
pelos norte–americanos com as Leis do Jim Crow. Atrave=s do mito da demo-
cracia racial, somos servidos de uma ideologia difusora da imagem de uma
sociedade justa, naturalmente preenchida por indiví=duos que seraHo compe-
tentes ou desajustados. 

Por este motivo, a luta antirracista passa pela denu= ncia do mito da
democracia racial e pela crí=tica da economia polí=tica, que nos exige a com-
preensaHo da formalidade do princí=pio liberal de que todos saHo proprieta= -
rios em igualdade de condiçoH es nesta sociedade, negando a exploraçaHo do
trabalho como condiçaHo para a extraçaHo de mais–valia e lucro pelo capita-
lista, cuja vida naHo depende da mediaçaHo do trabalho assalariado. 

Desafios ao enfrentamento do Racismo no contexto da
pandemia da COVID–19

Durante a pandemia da COVÍD–19 no Brasil, as operaçoH es policiais
em favelas no Rio de Janeiro cresceram de modo exponencial, e o Estado
brasileiro reafirmou a viole5ncia armada contra a populaçaHo negra, lançada
aN  pro= pria sorte. Sem condiçoH es de garantir o isolamento social, a classe tra-
balhadora (majoritariamente negra) se viu obrigada a enfrentar as ruas e o
transporte pu= blico lotado, colocando suas vidas em risco diariamente. De
acordo com dados da PNAD (ÍBGE, 2020), no ano de 2019 havia mais de 6
milhoH es de trabalhadores em serviços dome=sticos. Dentro desse grupo, for-
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mado majoritariamente por mulheres negras, cerca de 71,6% naHo possuí=a
carteira assinada. A falta de proteçaHo do Estado a esta populaçaHo fez com
que Mirtes, dome=stica e mulher negra, perdesse seu filho Miguel, de 5 anos
– apo= s ser colocado sozinho pela patroa no elevador – enquanto trabalhava
levando o cachorro da famí=lia para passear. Sari Co5 rte Real, a patroa, foi
presa em flagrante, autuada por homicí=dio culposo (quando naHo ha=  inten-
çaHo de matar), pore=m liberada pela polí=cia apo= s pagamento de fiança de 20
mil reais, sendo, posteriormente, indiciada por abandono de incapaz, resul-
tando em morte da criança. O caso Miguel revela abertamente o racismo
presente no poder judicia= rio brasileiro, que condena pretos e pobres sem
provas, enquanto atua de forma branda com as elites. Sari Co5 rte Real e=  a
primeira–dama de Tamandare=  (PE)1. A maHe da criança segue pedindo justi-
ça pela morte de seu filho.

Na atual conjuntura de grave crise sanita= ria, torna–se explí=cito para
o mundo a urge5ncia na construçaHo de alternativas pu= blico–estatais no en-
frentamento da COVÍD–19, via investimento nos serviços pu= blicos de sau= -
de, garantias de direitos trabalhistas, proteçaHo contra demissoH es, garantia
de auxí=lios emergenciais e proteçaHo aN  populaçaHo de rua, aos encarcerados e
abrigados em instituiçoH es pu= blicas. A pandemia chegou num contexto de
agravamento da crise mundial capitalista,  ja=  em andamento desde 2008,
que definiu a estrate=gia neofascista como polí=tica da extrema direita no
Brasil, que alia o negacionismo aN  viole5ncia aberta do Estado contra aqueles
que ameaçam a “ordem” vigente. Fortalecendo este projeto, encontramos
uma polí=tica de segurança pu= blica do estado do Rio de Janeiro, cujo ex–go-
vernador definia que a estrate=gia de açaHo da polí=cia militar nas comunida-
des seria a de atirar para matar. A partir dessa estrate=gia, temos o assassi-
nato de JoaHo Pedro Mattos Pinto,  adolescente negro de 14 anos,  que foi
morto dentro da casa da tia, apo= s ser baleado durante uma açaHo da Polí=cia
Civil e Polí=cia Federal no Complexo do Salgueiro, em SaHo Gonçalo–RJ, no
me5s de maio de 2020. O corpo do menino foi levado pelos policiais de heli-
co= ptero,  sem que qualquer membro da famí=lia pudesse acompanha=–lo,  e
encontrado  posteriormente  por  familiares  no ÍML de  SaHo  Gonçalo,  apo= s
longas horas de buscas.  A açaHo demonstra a estrate=gia de eliminaçaHo da
populaçaHo negra e pobre, que reside nas periferias. De  acordo  com  relatos

1 MENDONÇA, R. Caso Miguel: Sarí= Co5 rte Real naH o e=  interrogada na primeira audie5ncia. Bra-
sil de Fato.< Disponí=vel em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/12/04/na–1–audien-
cia–do–caso–miguel–sari–corte–real–nao–e–interrogada> Acesso em: 06 mar. 2020.
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de parentes, a polí=cia invadiu a casa e os policiais entraram atirando2.
Atualmente, enfrentamos uma conjuntura de alta letalidade da po-

pulaçaHo negra por COVÍD-19, resultante tanto da grande exposiçaHo da clas-
se trabalhadora ao ví=rus pela necessidade do trabalho para a sobrevive5ncia,
quanto do abandono histo= rico do Estado em relaçaHo aN s suas demandas. A
populaçaHo negra e=  a que mais morre da doença, pois e=  a mais acometida pe-
los graves determinantes sociais e tambe=m ja=  naHo possui sau= de (quando
entendida como condiçoH es dignas de vida). E�  a mais exposta ao desempre-
go, aN  falta de moradia, de saneamento ba= sico, de educaçaHo e de serviços de
atendimento aN  sau= de na localidade onde residem. Desta forma, apresenta
as piores condiçoH es para sobreviver a uma crise sanita= ria como a que atra-
vessamos com a COVÍD–19. E�  relevante ressaltar que, em vez de identifica-
rem nos determinantes sociais os elementos causadores da alta letalidade
da doença para os mais pobres, incluindo negras e negros, o racismo identi-
fica na raça, em seu sentido biolo= gico, a condiçaHo de superioridade ou infe-
rioridade para enfrentamento ao ví=rus.

No Brasil, ale=m do incentivo do governo federal e dos setores em-
presariais, que saHo sua base de apoio, para as pessoas retornarem ao traba-
lho, naHo ha=  polí=ticas pu= blicas que garantam o isolamento social, a exemplo
da ineficie5ncia do auxí=lio emergencial no que se refere aN  cobertura e acesso,
especialmente  dos  segmentos  mais  explorados  da  classe  trabalhadora,
onde temos a presença majorita= ria da populaçaHo negra. O SUS, taHo necessa= -
rio, foi sucateado pelos governos neoliberais, e, no atual governo ultralibe-
ral, temos a manutençaHo do corte de gastos pu= blicos com a sau= de, desmon-
te do projeto de ampliaçaHo da democracia e participaçaHo social na gestaHo
do SUS, com forte incentivo aos chamados “novos modelos de gestaHo” (OSs,
OSCÍPs, FundaçoH es Estatais e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares–
EBSERH), onde se opera o repasse de recursos pu= blicos da sau= de para a ini-
ciativa privada. Desta forma, entendemos que a luta antirracista passa pela
defesa do SUS pu= blico, estatal e universal, e pela defesa da participaçaHo so-
cial, direitos sociais e trabalhistas, no enfrentamento de condiçoH es so= cio–
econo5 micas que naHo garantem sau= de aN  populaçaHo, mas ao contra= rio, pro-
movem seu adoecimento.

 A Lei Complementar Emergencial 173 (BRASÍL, 2020), que estabe-
leceu  o  Programa  Federativo  de  Enfrentamento  ao  Coronaví=rus,  SARS–

2 COELHO, L. JoaH o Pedro, 14 anos, morre durante açaH o policial no Rio, e famí=lia fica horas
sem  saber  seu  paradeiro.  El  Paí=s.  Disponí=vel  em  <  https://brasil.elpais.com/sociedade/
2020–05–19/jovem–de–14–anos–e–morto–durante–acao–policial–no–rio–e–familia–fica–
horas–sem–saber–seu–paradeiro.html> Acesso em: 18 ago. 2020.
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CoV–2 (Covid–19), naHo foi suficiente para suplantar a crise social e superar
o montante de recursos que terí=amos para o SUS, caso a EC 95/16 naHo esti-
vesse vigorando. Com a manutençaHo da EC 95 (BRASÍL, 2016), a sau= de per-
dera=  R$ 30 bilhoH es em 2021 (FLAESCHEN, 2020)3, e, ale=m disto, todo incen-
tivo do governo federal para o combate aN  pandemia nos municí=pios tem
como condicionalidade o corte de direitos sociais de servidores pu= blicos,
inclusive da a= rea da sau= de.

Vivemos uma graví=ssima crise econo5 mica do capital, que busca su-
perar a perda de lucros com novos riscos ao trabalho (total flexibilizaçaHo
das relaçoH es de trabalho, trabalhadores que passam a desempenhar suas
funçoH es com perda de direitos, reduçaHo de sala= rios, sem carteira assinada,
sem fe=rias, e com possibilidade de parcelamento de direitos sociais), tudo
isso sendo apresentado como um pacote de medidas que vem ajudar a po-
pulaçaHo. Estes saHo elementos que operam um projeto de hiperexploraçaHo
do trabalho, e que impoH e degradaçaHo da vida humana. Reduzidos aN  condi-
çaHo de sobreviventes, a viole5ncia aberta contra a populaçaHo negra, que cha-
mamos de genocí=dio, atua justificada por uma polí=tica de segurança pu= blica
que declara a caça aos bandidos. Mais do que isso, sacramenta a lo= gica raci-
alista  que hierarquiza raças,  criminalizando territo= rios  majoritariamente
negros como as favelas e quilombos, definindo esses territo= rios como peri-
gosos, operando o terror sob a justificativa da guerra aN s drogas. 

Apenas em 2018 os negros representaram 75,7% das ví=timas de ho-
micí=dios no Brasil. As mulheres negras representaram 68% do total de mu-
lheres assassinadas no paí=s. A maior taxa de homicí=dios contra a pessoa ne-
gra concentra–se na regiaHo Norte e Nordeste. Roraima foi a Unidade da fe-
deraçaHo com mais homicí=dios, seguida de Rio Grande do Norte, Ceara= , Ser-
gipe e Amapa= . Ainda, entre 2008 e 2018, 74,3% dos homens vitimados pos-
suí=am ate=  sete anos de estudos (ÍPEA, 2020). 

No ano de 2006, no estado de SaHo Paulo, em represa= lias aos ataques
do PCC (Primeiro Comando da Capital), que terminou no assassinato de 59
agentes de segurança pu= blica, a polí=cia militar “deu o troco”. Grupos de mo-
toqueiros encapuzados e carros com vidros pretos cruzaram bairros po-
bres de periferia atirando. “A gente ja=  sabia que quem estava debaixo do ca-
puz era o Estado”, diz a maHe de uma das ví=timas. (ANTUNES, 2018, n/p). Ao
final de duas semanas, 505 civis haviam sido mortos (ÍPEA, 2016).

3 FLAESCHEN, H. Com a manutençaH o da EC 95, a sau= de perdera=  R$ 30 bi em 2021, dizem es-
pecialistas.  ABRASCO.  Disponí=vel  em:  <https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude–
da–populacao/com–a–ec–95–a–saude–perdera–r–30–bi–em–2021–dizem–especialistas/
50188/>. Acesso em: 18 ago. 2020.
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A partir dos anos 1990, todo e qualquer territo= rio que se enquadre na
categoria “favela” e=  tematizado na esfera pu= blica atrave=s da narrativa
da “guerra aN s drogas”.  Os dados de homicí=dio no estado tornam–se
alarmantes e as açoH es baseadas no enfrentamento coercitivo atraves-
sam toda esta de=cada [...] com recorrentes episo= dios de chacina, tais
como as de Acari (1990), Candela= ria e Viga= rio Geral (1993) e Nova
Brasí=lia (1994 e 1995). O envolvimento direto de policiais militares
ocorreu em todos os casos (BARROS, 2019, p.56). 

O extermí=nio dos negros e=  atual e ainda reserva aN s mulheres pretas
a base da pira5mide e os piores indicadores sociais. As mulheres escraviza-
das eram violentadas recorrentemente pelos patroH es, inclusive como pra= ti-
ca de reproduçaHo da força de trabalho escrava. A lo= gica punitiva do passado
escravista permanece, fazendo crescer a cultura do linchamento e do arma-
mento da populaçaHo, numa negaçaHo da sociedade e de valores e= ticos coleti-
vos, que fazem crescer a estrate=gia de atuaçaHo das milí=cias nas a= reas de po-
breza em favor dos grupos economicamente dominantes. 

O caso de Rafael Braga, jovem negro encarcerado por carregar uma
garrafa de “pinho sol” em sua mochila durante as manifestaçoH es de junho
de 2013, mostra como funciona a seletividade penal em nosso paí=s, que en-
carcera, sem provas, pessoas negras das periferias4.

Das mais de 726 mil pessoas encarceradas em junho de 2016, cerca
de 40% eram presos proviso= rios.  Mais da metade dessa populaçaHo
era composta de jovens entre 18 a 29 anos; 64% saHo negros. Os dados
saH o do Levantamento Nacional de ÍnformaçoH es Penitencia= rias (Ínfo-
pen) (PÍNA, 2018, n/p).

 
Danilo  Fe= lix,  jovem  negro,  foi  encarcerado em SaHo  Gonçalo,  sem

provas, apo= s a ví=tima de roubo alegar sua autoria no crime com base em fo-
tos antigas retiradas do perfil de facebook do acusado. Ainda acompanha-
mos, no cena= rio nacional, o caso da juí=za Íne5s Marchalek Zarpelon, da 1ª
Vara Criminal de Curitiba (PR), que, no dia 19 de junho, emitiu uma senten-

4 Ver em: PÍNA, R. Sí=mbolo da seletividade penal, caso Rafael Braga completa cinco anos: Ca-
tador de materiais recicla= veis foi preso pela primeira vez em junho de 2013 e hoje cumpre
prisaHo domiciliar. SP: Brasil de Fato, 2018. Disponí=vel em: <https://www.brasildefato.com.-
br/2018/06/20/simbolo–da–seletividade–penal–caso–rafael–braga–completa–cinco–anos/
> Acesso em: 20 mar. 2020.
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ça mencionando a raça de um acusado como evide5ncia de um crime5.

[...] aos 21 anos de idade, quando ha=  o pico das chances de uma pes-
soa sofrer homicí=dio no Brasil, pretos e pardos possuem 147% a mais
de chances de serem vitimados por homicí=dios, em relaçaHo a indiví=-
duos brancos, orientais e indí=genas (naHo negros) (ÍPEA, 2016, p. 22).

Segundo dados de El Paí=s, entre 2001 e 2015 houve 786.870 homi-
cí=dios no Brasil, sendo 70% ocasionados por arma de fogo e contra jovens
negros. As dimensoH es saHo ainda mais preocupantes quando comparamos os
dados com guerras internacionais deste se=culo. Desde o iní=cio do conflito
Sí=rio, em março de 2011, foram mortas 330.000 pessoas. A guerra de Íra-
que somou 268.000 mortes desde 2003. Pore=m, ainda assim, o Brasil e=  o
paí=s que mais mata no se=culo XXÍ (EL PAÍ�S, 2017).

No  entanto,  a  contradiçaHo  presente  nesta  sociedade  permite  aos
oprimidos a mobilizaçaHo e organizaçaHo polí=tica. Desta forma, a populaçaHo
negra organizada vai aN s ruas na luta antirracista, demonstrando formas di-
versas de manifestaçoH es do povo negro organizado,  nas mobilizaçoH es de
rua, no jongo e capoeira, denu= ncias de crimes de racismo contra pessoas e
grupos que manifestam a cultura negra, no combate ao racismo religioso e
na defesa do modo de vida e cultura quilombolas. 

O movimento Black Lives Matter6, que surge nos EUA em 2013 e ga-
nha força em 2014 – apo= s o assassinato de um jovem negro americano pela
polí=cia – ganha novamente as ruas com o assassinato de George Floyd7, que
inspirou atos de rua no Brasil sob a consigna “Vidas negras importam”. Es-
ses atos vieram denunciar a antiga viole5ncia do Estado brasileiro, especial-
mente pelas maHos da polí=cia militar, que promove o assassinato de jovens
negros e pobres nas periferias. Somente no ano de 2019 tivemos o assassi-
nato de 6 crianças, a partir da açaHo da polí=cia no Rio de Janeiro. Precisamos

5 NUNES. M. Depois de ficar 55 dias preso por engano, Danilo ganha liberdade mas descobre
novos  inque= ritos  contra  ele.  Disponí=vel  em  <https://oglobo.globo.com/rio/depois–de–fi-
car–55–dias–preso–por–engano–danilo–ganha–liberdade–mas–descobre–novos–inqueri-
tos–contra–ele–24667495> Acesso em 20 out. 2020.
6 New York Times. Protestos recentes do Black Lives Matter foram os maiores da Histo= ria
dos EUA, mostra levantamento. Disponí=vel em: <https://oglobo.globo.com/mundo/protes-
tos–recentes–do–black–lives–matter–foram–os–maiores–da–historia–dos–eua–mostra–le-
vantamento–24513754> Acesso em 10 ago. 2020.
7 SUDRE� , L. Entenda como andam as investigaçoH es do caso George Floyd, 2 meses apo= s o as-
sassinato. Disponí=vel em: <https://www.brasildefato.com.br/2020/07/25/entenda–como–
andam–as–investigacoes–do–caso–george–floyd–2–meses–apos–o–assassinato>  25  ago.
2020.
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lembrar Jenifer,  KauaH ,  A� gatha,  Kaue5 ,  Kethellen e Kauan,  crianças negras,
moradoras de comunidades no Rio de Janeiro. Esses seis nomes se soma-
ram aos outros 62 nomes de crianças baleadas e mortas na regiaHo metropo-
litana do Rio de Janeiro entre 2007 e 2019 (BARBON, 2019). Ale=m do assas-
sinato de crianças, ate=  o me5s de outubro de 2019, contabilizava–se que 19
adolescentes perderam a vida em operaçoH es policiais no estado do Rio em
20198.  No ano de 2020, no Rio de Janeiro,  foram 22 crianças ví=timas da
açaHo policial, com 8 vindo a o= bito. Todas eram negras e moradoras de co-
munidades9. Ao todo saHo cerca de 33 crianças e adolescentes assassinados,
em dois anos, como fruto da açaHo policial.

Em va= rias situaçoH es, a justificativa apresentada e=  a de que aquelas
pessoas ocupavam uma a= rea de conflito entre policiais e o crime. Pore=m, ja=
foram comprovadas as inconsiste5ncias dessas afirmaçoH es, baseadas, em re-
gra, apenas em depoimentos de policiais. No ano de 2019, o jovem negro
Pedro Gonzaga, 25 anos, foi assassinado, apo= s ser asfixiado por um segu-
rança do supermercado Extra, na Barra da Tijuca, a= rea nobre do Rio de Ja-
neiro. O jovem sofria de transtornos mentais e a açaHo ocorreu na presença
da maHe da ví=tima, sob a alegaçaHo, sem provas da empresa, de que Pedro
tentara roubar a arma de um dos agentes de segurança. O caso produziu
manifestaçoH es contra o racismo em diferentes capitais do paí=s, como SaHo
Paulo e Recife10.

O assassinato de George Floyd nos EUA denunciou para o mundo a
condiçaHo do negro na sociedade de classes,  que lhe imprime uma marca
naHo so=  no paí=s  norte-americano.  “NaHo podemos respirar”,  somos mortos
pela polí=cia, mortos pela fome e mise=ria, mortos pela viole5ncia no campo,
pelo agronego= cio, pela viole5ncia obste= trica nos hospitais. A pedagogia racis-
ta na dina5mica das relaçoH es sociais foi revelada por Frantz Fanon (2008),
quando o autor martinicano denunciou, em “Pele Negra,  Ma= scaras Bran-
cas”, ser o racismo produto dos processos de interaçaHo social na sociedade
e de uma objetividade esmagadora, capaz de informar as pessoas sobre o
8 DEÍSTER, J. Me5s das crianças: 24 crianças e adolescentes mortos em açoH es policiais no Rio
em 2019..Disponí=vel em <https://www.brasildefatorj.com.br/2019/10/16/mes–das–crian-
cas–24–criancas–e–adolescentes–mortos–em–acoes–policiais–no–rio–em–2019> 
Acesso em: 16 nov. 2020
9 BRASÍL DE FATO. Rio de Janeiro ja=  registrou 22 crianças baleadas e oito mortas em 2020.
Disponí=vel  em  <https://www.brasildefato.com.br/2020/12/07/rio–de–janeiro–ja–regis-
trou–22–criancas–baleadas–e–oito–mortas–em–2020> Acesso em: 18 dez. 2020
10 CARAZZAÍ, E. Morte de jovem negro em supermercado mobiliza protestos em seis cidades.
Folha  de  SaH o  Paulo.  Disponí=vel  em  <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/
protestos–contra–morte–de–jovem–em–supermercado–mobilizam–centenas–em–6–cida-
des.shtml?origin=folha> Acesso em 11 de março de 2020.
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que e=  ser negro, a partir da constataçaHo real dos lugares sociais ocupados
por negras e negros na sociedade. Esta objetividade cria a ilusaHo de que a
condiçaHo de pobreza e exclusaHo e=  natural aos negros, devido sua recorre5n-
cia. “Sinto, vejo nesses olhares brancos que naHo e=  um homem novo que esta=
entrando, mas um novo tipo de homem, um novo ge5nero, um preto!” (FA-
NON, 2008, p.108). Esta leitura de Fanon sobre o racismo revela sua com-
plexidade como ideologia, que serve de apoio aN s relaçoH es sociais de subor-
dinaçaHo do negro, capazes de consolidar na atual sociedade de classes uma
tipologia de indiví=duos, lidos como naturalmente incompetentes.

As consideraçoH es de Fanon na descriçaHo do mundo branco revelam
os elementos organizadores da supremacia branca, defendida pela extrema
direita fascista.  Estes elementos ganharam a sociedade e consolidaram o
racismo como mecanismo de “defesa” das pessoas contra o tipo suspeito, o
negro, caracterizado como “selvagem e estu= pido” (Íbidem, p. 109). Na atua-
lidade, as desigualdades e= tnico–raciais se aprofundam, e o difí=cil acesso da
populaçaHo negra aN  escola se relaciona com sua entrada precoce no mercado
de trabalho, nos serviços mais precarizados, especialmente quando jovens
negros precisam trabalhar para complementar a renda da famí=lia. 

A Lei 10.639/03 (BRASÍL, 2003) que altera a Lei 9.394 de 1996, e
que inclui no currí=culo oficial da Rede de Ensino a Obrigatoriedade do Ensi-
no da Tema= tica “Histo= ria e Cultura Afro Brasileira”, ainda encontra desafios
para sua implantaçaHo, tal como a Lei 11645/08 (BRASÍL, 2008), que amplia
esse debate, destacando a obrigatoriedade do ensino de cultura indí=gena.
As polí=ticas de açaHo afirmativa representam uma possibilidade de realizar-
mos um enfrentamento no campo das polí=ticas sociais pu= blicas de Educa-
çaHo para que a cultura da classe trabalhadora seja respeitada, mas isolada-
mente naHo te5m capacidade de combater o racismo, que se comporta na so-
ciedade de maneira estrutural, utilizando a viole5ncia como mecanismo de
controle, organizando as relaçoH es sociais de produçaHo e os mecanismos de
reproduçaHo do poder meritocra= tico.

A empregabilidade atua como uma estrate=gia do modo de produçaHo
capitalista para que a crise seja diagnosticada como de responsabilidade do
trabalhador (tomados como pouco qualificados e aptos para os postos de
trabalho). Como destaca Frigotto (2009), o cara= ter iluso= rio da promessa da
inclusaHo e “empregabilidade” assume uma dimensaHo ainda maior em socie-
dades de capitalismo dependente como a brasileira. Desta forma, as noçoH es
de “inclusaHo” e “empregabilidade” constituem-se como “í=cones da pedago-
gia do sistema capital e construtos ideolo= gicos” que servem para camuflar
“tanto sua destruiçaHo criativa quanto sua produçaHo destrutiva”. Estabelece-
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se, assim, a importante tarefa teo= rica e polí=tica de desmascarar esses cons-
trutos (Íbidem, p. 94).

A empregabilidade e=  uma noçaHo que aparece no vocabula= rio da nov-
langue como expressaHo do novo capitalismo ou capitalismo flexí=vel
(HARVEY, 1996) e cuja funçaHo ideolo= gica e=  apagar a memo= ria do di-
reito ao emprego e o conjunto de direitos a ele vinculados. Ja=  naHo e=
necessa= rio dissimular [...].  A promessa da empregabilidade, todavia,
quando confrontada com a realidade do desemprego estrutural e da
perda dos direitos sociais, naHo so=  evidencia seu cara= ter mistificador,
mas,  sobretudo,  revela  tambe=m um elevado grau de cinismo (FRÍ-
GOTTO, 2013, p.89).

Na atualidade, ale=m da EC 95/16 – que avança contra os trabalha-
dores, permitindo o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos
em a= reas como sau= de, atingindo diretamente a educaçaHo –, a materialidade
do obscurantismo das ideias, posto hoje com voracidade, encontra susten-
taçaHo em nosso capitalismo dependente, cujas caracterí=sticas estaHo presen-
tes na aprovaçaHo da Lei nº 13.415/17 (contrarreforma do Ensino Me=dio)
(BRASÍL 2017), na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), e no projeto
Future–se para a educaçaHo superior (voltados para os interesses do merca-
do), em detrimento das necessidades dos trabalhadores e seus territo= rios.

A contrarreforma do Ensino Me=dio define um ataque brutal aN  pers-
pectiva de formaçaHo unita= ria e integral dos jovens, e representa o selo con-
servador do nosso capitalismo que projetou para a educaçaHo ba= sica o vie=s
economicista, eliminando conquistas importantes de articulaçaHo da forma-
çaHo profissional no ensino me=dio e as prerrogativas anunciadas nas DNCEM
(Diretrizes Nacionais Curriculares para o Ensino Me=dio), onde estaHo pauta-
das a releva5ncia da integraçaHo entre cie5ncia, cultura e trabalho no ensino
me=dio (FRÍGOTTO; RAMOS, 2016). 

O texto da BNCC aprofunda e reforça a divisaHo desigual do saber na
sociedade, definindo interstí=cios formativos para as escolas, que deveraHo
escolher o tipo de formaçaHo que ofertaraHo, a partir do perfil do seu pu= blico.
Ou seja, nos territo= rios de pobreza, onde predomina o trabalho precariza-
do, as escolas reforçaraHo uma perspectiva de formaçaHo para o mercado, mi-
nimalista, em detrimento do ensino de conteu= dos de cultura geral e de ma-
te=rias como sociologia e filosofia. A estrate=gia racialista tambe=m reside nes-
tas contrarreformas na educaçaHo,  quando, na particularidade da BNCC, e
atrave=s dos interstí=cios formativos, os territo= rios da pobreza seraHo classifi-
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cados em suas supostas habilidades e compete5ncias, em regra associadas
ao saber puramente te=cnico para o trabalho braçal. 

Se nos perguntarmos por onde passa o antirracismo, e=  fundamental
identificarmos que ele possui uma dimensaHo concreta, que exige a transfor-
maçaHo das relaçoH es sociais de produçaHo, que servem como base para o ra-
cismo. O antirracismo tambe=m passa pela defesa dos direitos sociais (direi-
to aN  moradia, acesso aN  terra, aN  sau= de pu= blica, aN  educaçaHo pu= blica). O genocí=-
dio negro operado pelo Estado mostra que a luta antirracista naHo pode ser
interpretada como uma causa secunda= ria, sendo necessa= ria ao avanço das
lutas anticapitalistas. 

Considerações finais

Como nos ensina Fanon (2008), o negro e=  julgado pela sua apariçaHo,
e a ele muitas vezes naHo e=  dada a oportunidade de proferir uma so=  palavra
para que lhe chegue a condenaçaHo, expressa na negaçaHo do emprego, exclu-
saHo dos cí=rculos de amizade, encarceramento em massa, autos de resiste5n-
cia, criminalizaçaHo das religioH es de matrizes africanas, processos que tam-
be=m afetam a sau= de desta populaçaHo,  que luta cotidianamente para que
possa manifestar sua existe5ncia, sua cultura.

O racismo estrutural e=  parte da estrate=gia capitalista e o seu comba-
te precisa passar pela garantia de direitos e de todas as possibilidades de
(re)produçaHo da existe5ncia (trabalho, moradia, sau= de, lazer). O precariado,
em condiçoH es ana= logas aN  escravidaHo, saHo as marcas desse capitalismo, que
se sustenta pelas opressoH es diversas, cabendo aos trabalhadores a recupe-
raçaHo das experie5ncias de lutas, que busquem forjar novas relaçoH es sociais
e de produçaHo, e que apontem concretamente possibilidades de uma alter-
nativa socialista contra o capitalismo.

A viole5ncia do Estado se encontra ancorada pela ideologia racista,
que atua como arma de dominaçaHo e justificativa para o controle da classe
trabalhadora majoritariamente negra. Desta forma, a populaçaHo negra sai
do escravismo para o capitalismo dependente, ocupando os piores postos
de trabalho. Tal condiçaHo foi sustentada pela intelectualidade brasileira, a
partir de uma leitura euge5nica da questaHo social.

No atual momento de enfrentamento da pandemia da COVÍD-19, o
racismo se fortalece e o Estado torna a grave crise sanita= ria como supera= -
vel pelos mais aptos, a partir de concepçoH es que recuperam as interpreta-
çoH es dos naturalistas do se=culo XVÍÍÍ e XÍX. Nesse sentido, vivemos um gra-
ve cena= rio de crise capitalista, com uma crise social alarmante, combinada
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com a perda progressiva dos direitos dos trabalhadores. Para rompermos
com esse cena= rio precisaremos fortalecer nas ruas as lutas por direitos so-
ciais para a manutençaHo da vida, contra a carestia, contra a abertura de es-
colas na grave pandemia da COVÍD-19, pela garantia do auxí=lio emergencial
e defesa do SUS pu= blico e universal.

Tais conteu= dos da luta seraHo capazes de fornecer condiçoH es para o
combate ao racismo estrutural, identificando que o Estado atua como agen-
te de dupla viole5ncia sobre a populaçaHo negra, na promoçaHo de uma reali-
dade preca= ria – com ause5ncia de direitos, e incentivo ao crescimento da ini-
ciativa privada no controle de serviços essenciais aN  vida, a exemplo da sau= -
de – e como difusor de uma sociabilidade baseada no individualismo, meri-
tocracia e racialismo (capazes de definir como saí=das para a populaçaHo ne-
gra o encarceramento ou o empreendedorismo), que traz a ilusaHo do suces-
so e liberdade no trabalho, num modo de produçaHo que so=  pode se desen-
volver pelas vias da exploraçaHo da classe trabalhadora.
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7
A URGE� NCÍA DO DEBATE DE GE� NERO, RAÇA E CLASSE NA

FORMAÇA
 O DE PROFÍSSÍONAÍS DE SAU� DE*

Jussara Francisca de Assis dos Santos

Introdução

O desenvolvimento da reflexaHo trazida aqui tem como base a tese
de doutorado intitulada “Enfrentamento aN  viole5ncia obste= trica contra mu-
lheres negras numa maternidade pu= blica municipal do Rio de Janeiro na
perspectiva de gestoras (es) e profissionais de sau= de”1. A metodologia da
referida pesquisa teve por base a pesquisa qualitativa em estudo de caso
onde foram coletados dados de 15 entrevistas semiestruturadas. Foram en-
trevistadas cinco gestoras e dez profissionais de sau= de das a= reas Serviço
Social, Enfermagem e Medicina de uma maternidade localizada numa A� rea
Programa= tica (AP) cujo í=ndice de morte materna no ano de 2016 foi o mais
elevado do municí=pio do Rio de Janeiro.

Os resultados da referida pesquisa revelaram que o debate e= tnico
racial naHo fez parte da formaçaHo das assistentes sociais entrevistadas, as-
sim como das/os demais profissionais de sau= de e gestoras, quer no ní=vel da
graduaçaHo  ou da  po= s–graduaçaHo.  Foi  utilizado como para5metro  para tal
ana= lise o ní=vel de conhecimento e contato das/os entrevistadas/os com a
Polí=tica Nacional de Sau= de Íntegral da PopulaçaHo Negra (PNSÍPN). Tal dado
demonstra o quanto o investimento no debate e= tnico–racial faz sentido em
todas as dimensoH es da vida e das polí=ticas sociais, sobretudo, na a= rea da
sau= de reprodutiva para que seja possí=vel alcançar formas dignas de atendi-
mento ao pre=–natal,  parto e po= s–parto  de mulheres populares,  especial-
mente, negras e indí=genas. 

O presente texto resulta da proposta de trabalho da autora cujo ob-
jetivo foi apresentar a projeçaHo das atividades laborativas a serem desen-
volvidas no perí=odo de esta= gio probato= rio, iniciado no dia 30 de setembro
de 2019, no Departamento de Serviço Social de Nitero= i, para o cargo da car-
reira do magiste=rio superior, classe Adjunto A, Ní=vel 1, do quadro perma-

*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.169-188
1 Tese defendida atrave=s do Programa de Po= s–GraduaçaHo em Serviço Social da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (PPGSS/UFRJ).
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nente da Universidade Federal Fluminense (UFF), A� rea: Fundamentos do
Serviço Social. Com isso, a pretensaHo e=  problematizar a necessidade de in-
corporaçaHo da questaHo e= tnico–racial na formaçaHo de assistentes sociais a
partir do tripe=  ensino, pesquisa e extensaHo. Tal proposta justifica–se pela
necessidade de formar futuras (os) profissionais com compete5ncias e habi-
lidades mí=nimas, tanto de intervir, quanto de gerir, propor e executar pro-
jetos, programas e polí=ticas que façam frente aN s desigualdades so= cio raciais
taHo presentes na realidade brasileira.

A ResoluçaHo 219/2005 que regulamenta a avaliaçaHo de desempe-
nho docente no perí=odo de esta= gio probato= rio no a5mbito da UFF determina
que, apo= s aprovaçaHo e nomeaçaHo no concurso pu= blico, – ao entrar em exer-
cí=cio, a (o) docente deve cumprir o seu esta= gio probato= rio em um perí=odo
de 36 (trinta e seis) meses. A etapa inicial de avaliaçaHo do esta= gio probato= -
rio se da=  com a apresentaçaHo de um plano de trabalho relativo aos 30 me-
ses subsequentes ao perí=odo de nomeaçaHo para a doce5ncia. 

Desta  feita,  as  atividades propostas  para os tre5s  anos de esta= gio
probato= rio se nortearam pelo Projeto Pedago= gico da Escola de Serviço Soci-
al – ESS/UFF, bem como pela direçaHo social dada pelo Projeto E� tico–Polí=ti-
co do Serviço Social, que se materializa atrave=s do Co= digo de E� tica do pro-
fissional de Serviço Social (1993), da Lei de RegulamentaçaHo da ProfissaHo
(1993), Ale=m dessas refere5ncias, ha=  de se considerar as Diretrizes Curricu-
lares (1996) e a Polí=tica Nacional de Esta= gio (2010), ambas pela AssociaçaHo
Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS).

Os princí=pios das Diretrizes Curriculares em Serviço Social buscam
a formaçaHo de um perfil profissional que articule as dimensoH es teo= rico–me-
todolo= gica, e= tico–polí=tica e te=cnico–operativa por compreender que a pers-
pectiva fundante da formaçaHo profissional e=  um rigoroso trato teo= rico, his-
to= rico e metodolo= gico da realidade social, com a adoçaHo de uma teoria soci-
al crí=tica e de um me=todo que permita a apreensaHo teo= rico–crí=tica do pro-
cesso histo= rico como totalidade, considerando as particularidades da cons-
tituiçaHo e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social na realidade
brasileira.

As Diretrizes Curriculares procuram materializar o projeto de for-
maçaHo profissional que reconhece, a partir de um referencial crí=tico–dia-
le= tico, a relaçaHo de unidade na diversidade entre teoria e pra= tica. Segundo a
ABEPSS (1996), o trabalho desenvolvido pelos profissionais de Serviço So-
cial requisita algumas compete5ncias gerais que saHo fundamentais, como: Í)
apreensaHo crí=tica dos processos sociais de produçaHo e reproduçaHo das rela-
çoH es sociais numa perspectiva de totalidade; ÍÍ) ana= lise do movimento his-
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to= rico da sociedade brasileira, apreendendo as particularidades do desen-
volvimento do capitalismo no paí=s e as particularidades regionais; ÍÍÍ) com-
preensaHo do significado social da profissaHo e de seu desenvolvimento so= -
cio–histo= rico, no cena= rio internacional e nacional, desvelando as possibili-
dades de açaHo contidas na realidade; ÍV) identificaçaHo das demandas pre-
sentes na sociedade, visando formular respostas profissionais para o en-
frentamento das expressoH es da questaHo social.

Neste processo, e=  importante pontuar que no caso do Serviço Social
brasileiro, as citadas Diretrizes Curriculares de 1996 (ABESS) determinou
uma nova organizaçaHo curricular baseada no tripe=  de conhecimentos for-
mados pelos nu= cleos de fundamentaçaHo do trabalho da formaçaHo profissio-
nal, a saber: Nu= cleo de Fundamentos Teo= rico–Metodolo= gicos da Vida Social,
Nu= cleo de Fundamentos da FormaçaHo So= cio–histo= rica da Sociedade Brasi-
leira e Nu= cleo de Fundamentos do Trabalho Profissional. Segundo a ABESS
(1997) ha=  a necessidade desses nu= cleos constituí=rem uma unidade indisso-
cia= vel que possibilita a apreensaHo da realidade social, tendo em vista o me-
lhor preparo para a intervençaHo profissional. Logo, 

[…] a formaçaHo profissional constitui–se de uma totalidade de conhe-
cimentos que estaHo expressos nestes tre5s nu= cleos, contextualizados
historicamente e manifestos em suas particularidades (ABESS, 1997).

A formaçaHo profissional, conforme verificado atrave=s das Diretrizes
Curriculares, naHo deve estar descolada da histo= ria que constituiu o Brasil e
a sua populaçaHo. Ao considerar tal articulaçaHo e=  de fundamental importa5n-
cia trazer para a formaçaHo profissional o debate e= tnico–racial dado o his-
to= rico escravocrata pelo qual essa sociedade se estruturou. Ale=m disso, naHo
se pode perder de vista a legitimidade das Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a EducaçaHo das RelaçoH es E� tnico–Raciais e para o Ensino de Histo= -
ria e Cultura Afro–Brasileira e Africana, instituí=da pela ResoluçaHo nº 01, de
17 de junho 2004, que determina sua efetivaçaHo em todos os ní=veis de for-
maçaHo.

E�  importante pontuar que, no Brasil, a relaçaHo entre escravidaHo, co-
lonialismo/imperialismo/capitalismo e racismo oportuniza a compreensaHo
da permane5ncia e intensidade das assimetrias de raça/cor em nossa socie-
dade. Nos termos de Perpe= tuo (2000): 
 

[...] a persiste5ncia histo= rica da raça como princí=pio classificato= rio naHo
deve ser encarada como herança do passado, mas como um mecanis-

171



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

mo social de reproduçaHo da desigualdade racial, servindo aos interes-
ses do grupo racialmente hegemo5 nico (PERPE� TUO, 2000, p. 02). 

 
Seguindo as colocaçoH es da autora, entende–se que as preca= rias con-

diçoH es pelas quais grande parte da populaçaHo negra se encontra atualmen-
te e=  decorrente das í=nfimas oportunidades de transformaçaHo social e eco-
no5 mica  causadas  pela  discriminaçaHo  e  preconceito  racial  (PERPE� TUO,
2000). O constructo em torno da cor/raça, com objetivos de subjugar, de-
preciar e desumanizar grupos naHo brancos tem no cena= rio da escravidaHo
uma base importante. A partir desta reflexaHo, destaca–se a contribuiçaHo de
Almeida (2018) ao pensar a escravidaHo a partir da economia polí=tica. O au-
tor problematiza duas vertentes que tem provocado debates acerca do fe-
no5 meno da escravidaHo no Brasil e suas conseque5ncias para a populaçaHo ne-
gra. A primeira delas seria de que o racismo recorre do legado da escravi-
daHo a partir do colonialismo. Almeida (2018) argumenta que: 

[…] conforme este raciocí=nio, as sociedades contempora5neas, mesmo
apo= s o fim oficial dos regimes escravistas, permaneceriam presas a
padroH es mentais e institucionais escravocratas, ou seja, racistas, auto-
rita= rios e violentos (ALMEÍDA, 2018, p. 143). 

A partir desta explicaçaHo pode–se entender que, como resquí=cio da
escravidaHo,  o  racismo  assemelha–se  a  uma  contaminaçaHo  essencial  que,
principalmente em paí=ses perife=ricos,  funcionaria como um impeditivo aN
modernizaçaHo das economias e o surgimento de regimes democra= ticos (AL-
MEÍDA, 2018).

A relaçaHo das mulheres negras brasileiras com o acesso aN  sau= de re-
produtiva naHo pode deixar de ser considerada no contexto mais amplo des-
ta sociedade.  Com o objetivo de identificar fatores associados aN  avaliaçaHo
das  mulheres  quanto  aN s relaçoH es  profissionais  de  sau= de/parturiente  e
como esses fatores influenciam a satisfaçaHo com o atendimento ao parto, a
pesquisa intitulada “Desigualdades sociais e satisfaçaHo das mulheres com o
atendimento  ao  parto  no  Brasil:  estudo  nacional  de  base  hospitalar”
(D’ORSÍ et al, 2014) revelou que a cor da pele das entrevistadas foi associa-
da aN  pior avaliaçaHo do tempo de espera ate=  ser atendida e menos privacida-
de nos exames. Quanto ao trabalho de parto, as pesquisadoras identifica-
ram menores ní=veis de respeito e maior relato de viole5ncia dirigidos aN s mu-
lheres pretas e pardas.
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A partir destas constataçoH es, verificou–se a oportunidade de propor
o aprofundamento do debate e= tnico–racial na formaçaHo a partir da Escola
de Serviço Social da UFF, Nitero= i. As açoH es colocadas aqui naHo pretende fi-
car apenas no a5mbito da ESS, mas, sobretudo, de dialogar com movimentos
sociais populares, reforçando a articulaçaHo necessa= ria no que diz respeito aN
luta coletiva em prol da sau= de da populaçaHo negra. Tal proposta relaciona–
se aN s a= reas de conhecimento da autora, ou seja, a QuestaHo Racial na Socie-
dade Brasileira articulada aos Fundamentos do Trabalho Profissional em
Serviço Social; em outras palavras, a articulaçaHo entre ge5nero, raça e classe
tem sido proposta apresentada aN  categoria profissional,  tendo em vista a
urge5ncia em formar profissionais capazes de intervir numa realidade social
particularizada por tais dimensoH es como a realidade brasileira

Gênero, raça e classe: articulação necessária para en-
tender a violência obstétrica 

A realidade que envolve pra= ticas identificadas como viole5ncia obs-
te= trica articulada ao racismo demonstra a forma como a sociedade brasilei-
ra se conformou, ou seja, baseada no racismo estrutural, onde a dina5mica
das  instituiçoH es  –  especialmente,  das  instituiçoH es  de  sau= de  –  revelam  o
quanto que o corpo negro ainda tende a ser relacionado aN  desumanizaçaHo e
coisificaçaHo. No que se refere aN  vida reprodutiva de mulheres negras, passa-
do e presente guardam aproximaçoH es que precisam ser consideradas para
melhor entendimento do que venha a ser viole5ncia obste= trica  dirigida a
este grupo social.

A institucionalizaçaHo da medicina no Brasil teve ligaçaHo intensa en-
tre a escravidaHo e o aprendizado me=dico. Lima (2011), ao pesquisar o cor-
po escravizado como objeto de pra= ticas me=dicas no Rio de Janeiro, entre
1830 e 1850, constata que, nos leitos da Santa Casa de Miserico= rdia, “Os ca-
tivos tiveram grande importa5ncia para o treinamento e ensino da medicina
ao disponibilizar involuntariamente seus corpos” (LÍMA, 2011, p. 190).

Ao destacar a pra= tica ciru= rgica e o corpo feminino, analisa a ge5nese
da obstetrí=cia no Brasil, onde as mulheres negras escravizadas e/ou liber-
tas pobres eram utilizadas para o desenvolvimento de conhecimentos rela-
tivos ao parto. Os cursos de parto (voltados para a certificaçaHo de parteiras
elitizadas) iniciados por volta de 1840 tambe=m utilizavam os corpos das es-
cravizadas como laborato= rio. Mott (1999) relata que, ao mesmo tempo que
os cursos excluí=am as mulheres escravizadas, era, especialmente, sobre o
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corpo dessas mulheres (das parturientes escravas, negras livres e pobres)
que as alunas do curso de parteiras e os alunos de medicina adquiriram a
sua pra= tica. 

Vale destacar que,  no a5mbito internacional,  por volta  de 1850,  o
chamado pai da ginecologia moderna, James Marion Sims, me=dico america-
no, ficou conhecido por suas inovaçoH es na a= rea. O mesmo foi responsa=vel
pela criaçaHo do espe=culo, utilizado na cirurgia para reparaçaHo de fí=stula, as-
sim como pela extraçaHo de pedras da vesí=cula e, sobretudo, pela iniciaçaHo
de tratamentos de fertilidade (inseminaçaHo artificial). Tais descobertas, ti-
das como um importante avanço na a= rea da medicina, se deram a partir da
utilizaçaHo de negras escravizadas do estado do Alabama. Embora a aneste-
sia ja=  tivesse sido descoberta nesta e=poca, todas as cirurgias eram realiza-
das sem este recurso.  Uma das referidas mulheres chegou a ser operada
mais de 30 vezes sem inibiçaHo da dor (WÍSNÍEWSKÍ, 2013).

No processo de formaçaHo das profissoH es, sobretudo, das profissoH es
de sau= de, se faz urgente a necessidade de considerar os sujeitos sociais de
forma integral, apreendendo as mu= ltiplas mediaçoH es do tecido social, isto e= ,
atrave=s da cultura, trabalho, religiaHo, economia, polí=tica, ge5nero, raça/etnia,
geraçaHo, condiçaHo fí=sica etc. ExpressoH es materiais e sociais que implicam na
sociabilidade humana mediada pelo processo de produçaHo e reproduçaHo da
vida social onde a particularidade brasileira esta=  marcada pelas relaçoH es
desiguais entre grupos raciais e de ge5nero diferenciados.

 A recente histo= ria do Brasil revela que esta sociedade tem em sua
trajeto= ria formas conservadoras, patrimoniais e patriarcais de organizaçaHo.
Nos u= ltimos anos, tais caracterí=sticas te5m tomado contornos mais radicais aN
medida que a crise estrutural do sistema capitalista exige respostas, inten-
samente, severas. Neste contexto, o chamado neoconservadorismo, repre-
sentado pela “busca de legitimaçaHo da opressaHo dos trabalhadores ou pela
criminalizaçaHo dos movimentos sociais,  da pobreza e da militarizaçaHo da
vida cotidiana” (BARROCO, 2011, p. 210), incide, de forma mais intensa, so-
bre aNquelas (es) tidas (os) como, historicamente, destituí=das (os) de justiça
social, econo5 mica e polí=tica. No caso do Brasil, aNquelas (es) que compoH em
este contingente de destituí=dos saHo, em sua maioria, pertencentes aN  popula-
çaHo negra (pretas (os) e pardas (os)) e a populaçaHo indí=gena. 

Para  justificar  a  releva5ncia  do  debate  e= tnico–racial  na  formaçaHo
profissional, podemos considerar a realidade que envolve as categorias tra-
balho e sau= de2 e o quanto a populaçaHo negra encontra–se na base da pira5 -

2 Destacamos as categorias trabalho e sau= de porque saHo as que te5m feito parte das ana= lises
da autora ao longo da trajeto= ria acade5mica. Contudo, entendemos que, tambe=m ao conside-
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mide social, vivenciando as maiores desvantagens no que diz respeito a tais
direitos.

Dados da Pesquisa “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Bra-
sil”, realizada pelo Ínstituto Brasileiro de Geografia e Estatí=stica (ÍBGE) e
divulgado pelo Ínformativo Estudos e Pesquisas/ÍnformaçaHo Demogra= fica e
Socioecono5 mica n. 41, revelam que nas esferas essenciais aN  reproduçaHo das
condiçoH es  de  vida,  as  desigualdades  sociais,  quando  desagregadas  por
cor/raça, demonstram sua face mais perversa. Ao analisar o mercado de
trabalho constatou–se que, no ano de 2018, 57,7 milhoH es de pessoas pretas
e pardas formavam a maior parte da força laboral no paí=s, isto e= , 25,2% a
mais que a populaçaHo branca (46,1 milhoH es). Por outro lado, quando verifi-
cada a populaçaHo desocupada e a populaçaHo subutilizada, conclui–se que
pessoas pretas e pardas estaHo mais representadas nestas esferas,  ja=  que,
apesar de serem pouco mais da metade da força de trabalho (54,9%), estas
pessoas formam cerca de 2/3 dos desocupados (64,2%) e dos subutilizados
(66,1%) na força de trabalho em 2018 (ÍBGE, 2019, p. 02).

Quando considerados os ní=veis de instruçaHo, verifica–se que a des-
vantagem se mante=m. Os ní=veis de subutilizaçaHo da força de trabalho saHo
maiores entre pretas (os) e pardas (os) em qualquer grau de instruçaHo, sen-
do, relativamente menor para aquelas (es) que possuem ní=vel superior.

Tais dados demonstram o quanto a informalidade conforma o mer-
cado de trabalho brasileiro. Em conseque5ncia aumenta–se o trabalho pre-
ca= rio e/ou a falta de acesso aN  proteçaHo social, limitando–se, assim, o acesso
aos direitos ba= sicos, tais como a remuneraçaHo pelo sala= rio mí=nimo e aN  apo-
sentadoria.  Segundo dados coletados e informados pelo ÍBGE, no ano de
2018, “[...] enquanto 34,6% das pessoas ocupadas de cor ou raça branca es-
tavam em ocupaçoH es informais, entre as de cor ou raça preta ou parda esse
percentual atingiu 47,3%” (ÍBGE, 2019, p. 02).

Quando considerados os dados desagregados por sexo e=  possí=vel
notar que as mulheres negras encontram–se ainda mais em desvantagem.

     

rar os demais direitos – tais como: educaçaHo, habitaçaH o, lazer, envelhecimento, mobilidade,
direito aN  cidade, meio ambiente etc. – a populaçaH o negra, sobretudo, as mulheres negras en-
contram–se em histo= rica desvantagem.
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Figura 01: Pessoas em ocupaçoH es informais (%)

Fonte: ÍBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí=lios Contí=nua 2018.
Nota: Pessoas de 14 ou mais anos de idade.

Ha=  que chamar atençaHo ao fato das mulheres pretas e pardas rece-
berem menos da metade dos rendimentos auferidos aos homens brancos.
Estes,  historicamente,  apresentam maiores  rendimentos  em comparaçaHo
aos demais grupos populacionais (mulheres brancas, homens negros e mu-
lheres negras). O grupo que apresenta maior dista5ncia dos homens bran-
cos, no que tange rendimentos saHo as mulheres negras, ou seja, apresentam
44,4% de diferença.

 Gráfico 01: RazaHo de rendimento das pessoas ocupadas (%)

Fonte: ÍBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí=lios Contí=nua 2018.
Nota: Pessoas de 14 ou mais anos de idade.
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No que diz respeito aN  sau= de, e=  sabido que a populaçaHo negra e=  majo-
ritariamente dependente do Sistema U� nico de Sau= de (SUS), pois cerca de
70% de suas (seus) usua= rias (os) saHo negras (os). Logo, cabe ressaltar a ne-
cessidade da defesa do SUS pu= blico, que promova a universalidade da assis-
te5ncia de forma equa5nime. Embora as diretrizes do SUS afirme como prin-
cí=pios a universalidade, integralidade e igualdade, estudos demonstram o
quanto as disparidades em sau= de estaHo relacionadas aN s relaçoH es raciais. A
partir do entendimento acerca do racismo estrutural, compreende–se que o
racismo institucional que envolve o campo da sau= de tem impactado o aces-
so  e  a  qualidade  da  assiste5ncia  nas  unidades  de  sau= de.  Para  Werneck
(2016):

[...] o racismo institucional (RÍ), que possivelmente e=  a dimensaHo mais
negligenciada do racismo, desloca–se da dimensaHo individual e ins-
taura a dimensaHo estrutural, correspondendo a formas organizativas,
polí=ticas, pra= ticas e normas que resultam em tratamentos e resulta-
dos desiguais. E�  tambe=m denominado racismo siste5mico e garante a
exclusaHo  seletiva  dos  grupos  racialmente  subordinados,  atuando
como alavanca importante da exclusaHo diferenciada de diferentes su-
jeitos nesses grupos (WERNECK, 2016, p. 541–542).

A u= ltima Pesquisa Nacional de Sau= de (PNS), realizada em 2013 e
tambe=m de responsabilidade do ÍBGE,  demonstra  dados  importantes  ao
considerar o fator racial das informaçoH es. A mamografia, exame fundamen-
tal para diagno= stico do ca5ncer de mama, teve menor incide5ncia entre as
mulheres pretas e pardas.  Este tipo de ca5ncer e=  um dos que mais causa
mortes de mulheres no Brasil. De acordo com o Ínstituto Nacional do Ca5n-
cer (ÍNCA), a mamografia permite a detecçaHo precoce da doença por mos-
trar lesoH es ainda na fase inicial. 
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Gráfico 02: ProporçaHo de mulheres que realizaram exame de mamografia
nos u= ltimos dois anos anteriores aN  pesquisa, na populaçaHo de mulheres de
50 a 69 anos de idade, com indicaçaHo do intervalo de confiança de 95%, se-
gundo o ní=vel de instruçaHo e a cor ou raça – Brasil – 2013.

Fonte: ÍBGE, Diretoria de Pesquisas, CoordenaçaHo de Trabalho e Rendimento, Pes-
quisa Nacional de Sau= de 2013.

A mesma pesquisa revela ainda que havia 146,3 milhoH es de pessoas
de 18 anos ou mais de idade no Brasil. Deste total, 10,6% (15,5 milhoH es)
afirmaram que ja=  se sentiram discriminadas ou tratadas de maneira pior
que as outras pessoas no serviço de sau= de, por me=dico ou outro profissio-
nal de sau= de. Neste universo, destacaram–se: as mulheres (11,6%); as pes-
soas de 30 a 39 anos (11,9%) e de 40 a 59 anos de idade (12,0%); as pesso-
as de cor preta (11,9%) e parda (11,4%); e as pessoas sem instruçaHo ou
com fundamental incompleto (11,8%). (ÍBGE, 2015).

Quanto aN  mortalidade materna, as mulheres negras te5m encabeçado
os í=ndices desfavora=veis deste tipo de o= bito. As ocorre5ncias de morte ma-
terna sinalizam a necessidade de atençaHo aN  sau= de reprodutiva das mulhe-
res. Ao relacionar as causas obste= tricas diretas de o= bito materno aN  dimen-
saHo cor/raça e=  possí=vel verificar que as mulheres negras saHo atingidas em
maior proporçaHo por tais causas. 
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Gráfico 03: Nu= mero de mortes maternas, segundo principais causas e cor
ou raça (branca e negra) Brasil, 2000 e 2012.

Fonte: Ministe=rio da Sau= de, 2016.

Quanto aN  viole5ncia obste= trica, tal pra= tica tem atingido, conforme ja=
mencionado, as mulheres negras de maneira mais intensa, ja=  que a sociabi-
lidade burguesa, no Brasil, se estruturou a partir das desigualdades de ge5 -
nero, raça/cor e classe. 

Entende–se  por  viole5ncia  obste=trica  a  apropriaçaHo  do  corpo e  dos
processos reprodutivos das mulheres por profissional de sau= de que
se expresse por meio de relaçoH es desumanizadoras, de abuso de me-
dicalizaçaHo e de patologizaçaHo dos processos naturais, resultando em
perda de autonomia e capacidade de decidir  livremente sobre seu
corpo e sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida
das mulheres (DÍNÍZ, 2015, p. 03). 

Os resultados encontrados na tese de doutorado da autora revelou
uma relativa compreensaHo sobre o que e=  viole5ncia obste= trica por parte de
profissionais de sau= de e gestoras. Quanto aN  articulaçaHo entre e a dimensaHo
racial,  naHo foram identificadas açoH es que pudessem ser entendidas como
formas mais consistentes de enfrentamento ao racismo, a despeito dos da-
dos existentes no que diz respeito ao grupo que e=  mais atingido pela viole5n-
cia obste= trica no Brasil. Segundo Diniz (2015), a mortalidade materna pode
ser entendida como uma das possí=veis conseque5ncias da viole5ncia obste= tri-
ca. Neste contexto, as pesquisas apontam que as taxas de mortalidade ma-
terna saHo relacionadas ao acesso e aN  qualidade dos serviços de sau= de ofer-
tados, onde grande parte destas mortes poderiam ser evitadas atrave=s da
aplicaçaHo adequada de polí=ticas pu= blicas a exemplo da PNSÍPN.
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Neste sentido, uma das pretensoH es do estudo foi verificar o quanto
a Polí=tica Nacional de Sau= de Íntegral da PopulaçaHo Negra (PNSÍPN), datada
de 2009, era utilizada como para5metro para o atendimento aN s mulheres na-
quela unidade de sau= de. A pergunta era: Sera=  que a PNSÍPN era conhecida
pelas/os profissionais e gestoras? Em que medida essa polí=tica fez parte da
formaçaHo profissional destes sujeitos? Sera=  que a PNSÍPN era considerada
como elemento fundamental do Sistema U� nico de Sau= de – SUS? Estas ques-
toH es surgiram porque entendemos a necessidade da defesa intransigente
do SUS no Brasil. Ao contra= rio do que muitos pensam, a PNSÍPN reforça a
necessidade da equidade em sau= de, ja=  que seus objetivos envolvem a ga-
rantia e ampliaçaHo do acesso da populaçaHo negra, quer nas a= reas urbanas,
em particular nas regioH es perife=ricas dos grandes centros, quer da popula-
çaHo negra do campo e da floresta, em particular as populaçoH es quilombolas,
aN s açoH es e aos serviços de sau= de.

Atualmente, vivemos tempos de grave crise do sistema capitalista,
aprofundada pela pandemia do Coronaví=rus (SARS–Cov–02) que provoca a
doença chamada COVÍD-19, e a populaçaHo negra tem sido ainda mais im-
pactada em todas as dimensoH es da vida. No momento em que o paí=s soma
mais de 150 mil mortes, a Revista norte-americana Clinical Ínfections Dise-
ases revelou que no Brasil “a mortalidade materna de mulheres pretas de-
vido aN  Covid–19, o novo coronaví=rus, e=  quase duas vezes maior que a de
mulheres brancas” (RÍBEÍRO, 2020, p. 01).

Diante destes fatos e=  possí=vel afirmar que as necessidades sociais
dos diferentes grupos naHo estaHo divorciadas da compreensaHo de como se
estabelece as relaçoH es sociais a partir das dimensoH es de ge5nero, raça e clas-
se. Assim, profissionais – especialmente Assistentes Sociais – precisam ser
capazes de discutir tais tema= ticas. 

O debate de gênero, raça e classe na formação de pro-
fissionais na saúde

A partir da preocupaçaHo com a abordagem que envolve mulheres
negras e assiste5ncia obste= trica, a pesquisa da autora pretendeu verificar, a
partir da formaçaHo de profissionais e gestoras de sau= de entrevistadas/os,
de que forma a PNSÍPN esteve presente nestas oportunidades. A metodolo-
gia de ana= lise foi baseada nos nu= cleos de sentidos atribuí=dos ao tema da
pesquisa.  Um desses nu= cleos identificou a ause5ncia de temas relativos aN
sau= de da populaçaHo negra no processo formativo das/os envolvidas/os. Foi
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verificado que poucas gestoras e profissionais de sau= de tiveram a oportuni-
dade de aprofundar,  durante a formaçaHo, ana= lises a partir das categorias
ge5nero, raça/cor e classe. Os relatos giraram em torno do desconhecimento
em relaçaHo aN  PNSÍPN ou pouco contato.

“A educaçaHo como pra= tica da liberdade e=  um jeito de ensinar que
qualquer um pode aprender” (HOOKS, 2013). E�  a partir desta concepçaHo
que a esperança emerge diante dos desafios postos para a construçaHo de
conhecimento e pra= ticas, verdadeiramente, antirracistas. Conforme obser-
vado ao longo das entrevistas, a dina5mica so= cio–histo= rica do Brasil, o lega-
do escravista, a crença na democracia racial, a cristalizaçaHo da imagem su-
balternizada da mulher negra, a impossibilidade de considerar a questaHo
racial como determinante nas formas de acesso aos direitos e o sile5ncio di-
ante das questoH es raciais saHo fatores que prejudicam o dia= logo e a constru-
çaHo de uma realidade mais equa5nime para todas (os). 

Neste processo, o cara= ter formativo se apresenta como fundamen-
tal, tanto para a liberdade quanto para a alienaçaHo no que tange aos efeitos
do racismo. A proposta aqui e=  o investimento na educaçaHo como forma de
liberdade,  entendendo–a como uma estrate=gia necessa= ria para que a ce-
gueira diante da complexa questaHo racial brasileira se dissipe e/ou reforce
o contingente de sujeitos comprometidos com a luta antirracista, quer se-
jam negros (as) ou brancos (as).

Estudos  como os de  Hotimsky (2009),  Rocha (2014),  Diniz  et  al
(2015) e Cavalcanti et al (2012) saHo catego= ricos em afirmar a importa5ncia
da educaçaHo, em todos os ní=veis, tendo em vista a garantia de direitos soci-
ais. No que se refere a a= rea da sau= de, o Art. 200 da ConstituiçaHo Federal de
1988, em seu inciso ÍÍÍ, atribui ao SUS a compete5ncia de ordenar a forma-
çaHo dos recursos humanos na a= rea da Sau= de (BRASÍL, 2016). Sendo assim,
os fatores relativos aN  educaçaHo na sau= de ganham destaque como atribui-
çoH es do sistema. 

Em relaçaHo aN  formaçaHo profissional das (os) entrevistadas (os), ao
verificar suas trajeto= rias nos respectivos cursos superiores e po= s–gradua-
çaHo, foi possí=vel identificar que as tema= ticas raciais, praticamente, naHo fo-
ram abordadas.  Apenas uma entrevistada revelou ter tido contato com a
polí=tica na po= s–graduaçaHo.

Ja=  tive contato na e=poca da especializaçaHo, mas, na maternidade em si
eu ainda naHo vi uma açaHo especí=fica nesse sentido (Profissional 01)
(SANTOS, 2019, n/p).
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Ja=  ouvi falar, mas, conhecer, conhecer a fundo naHo conheço naHo (Pro-
fissional 02) (SANTOS, 2019, n/p).

A PNSÍPN tem como objetivo maior o combate ao racismo instituci-
onal na a= rea da sau= de. Sua promulgaçaHo resultou das lutas polí=ticas trava-
das pelo movimento negro e movimento de mulheres negras com a inten-
çaHo de que as instituiçoH es pudessem rever suas pra= ticas cotidianas, possibi-
litando maior equidade aN  populaçaHo negra a partir da atençaHo aN s suas espe-
cificidades epidemiolo= gicas, sociais, culturais e econo5 micas. 

Werneck (2014) informa que a especificidade da populaçaHo negra
no  a5mbito  da  sau= de  diz  respeito  aN s  mortes  precoces,  doenças
cardiovasculares  e  o= bitos  maternos.  Essas  incide5ncias  poderiam  ser
resolvidas com o que e=  disponibilizado, atualmente, no SUS. Para Werneck
(2014), naHo ha=  a necessidade de grandes investimentos tecnolo= gicos para
uma assiste5ncia que de5  conta destes agravos, pore=m, naHo saHo vistos resulta-
dos neste sentido.

Os fundamentos do SUS saHo universalidade, integralidade e equida-
de. O referido sistema serve como modelo no que diz respeito a sua organi -
zaçaHo e pelo fato de se manter pu= blico, apesar das tentativas de privatiza-
çaHo.  Seus  fundamentos  ainda  naHo  foram  alcançados  efetivamente.  Neste
processo, a populaçaHo negra tem sido, sistematicamente, prejudicada. Logo,
a PNSÍPN, a partir do reconhecimento do racismo, das desigualdades e= tni-
co–raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das con-
diçoH es de sau= de, busca preencher a lacuna das discrepa5ncias constatadas
nos í=ndices desfavora=veis de sau= de da populaçaHo negra.

A PNSÍP e=  uma polí=tica focalizada, entretanto, a focalizaçaHo deve ser
entendida como uma forma de atentar para doenças geneticamente deter-
minadas como: anemia falciforme e deficie5ncia de glicose 6–fostato; as ad-
quiridas em condiçoH es desfavora= veis como desnutriçaHo, ÍnfecçoH es Sexual-
mente Transmissí=veis (ÍST), HÍV/AÍDS, mortes violentas e nos tratamentos
dificultados como a hipertensaHo  arterial,  diabetes,  insuficie5ncias renais e
miomatoses. Deste modo, cabe ressaltar que o objetivo naHo e=  atender, ex-
clusivamente,  pessoas negras como muitos acreditam, mas de fazer com
que a assiste5ncia seja integral. Esta perspectiva prima pela estrate=gia parti-
cipativa, pauta–se em informaçoH es epidemiolo= gicas para tomadas de deci-
soH es, isto e= , evide5ncias cientí=ficas e pelo fortalecimento do controle social. 

No que diz respeito aN  assiste5ncia obste= trica, a PNSÍPN chama aten-
çaHo para as mortes maternas cuja ocorre5ncia tem atingido perversamente
as mulheres negras. Conforme dito, ao destacar as causas da morbimortali-
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dade, como hipertensaHo, coronariopatias e doença falciforme, por exemplo,
a polí=tica visa contribuir para a diminuiçaHo de mortes maternas, ja=  que qua-
lifica gestoras (es) e profissionais de sau= de para o atendimento aN s mulheres
que apresentam incide5ncias destas doenças, pois a identificaçaHo destes ca-
sos possibilita a reduçaHo de  agravos  e  o= bitos  no  perí=odo  graví=dico  puer-
peral. 

A partir da concepçaHo ancestral africana de oralidade (transmissaHo
e troca de saberes);  corporeidade;  energia vital,  memo= ria;  religiosidade;
musicalidade; comunitarismo; territo= rio e circularidade (UNASUS, 2019), a
PNSÍPN oferece a oportunidade dos agentes do SUS pensarem e intervirem
na perspectiva de reduçaHo de desigualdades. As alternativas trazidas pela
referida polí=tica refere–se a um atendimento pautado na centralidade do
outro enquanto ser humano onde a filosofia africana fornece elementos ca-
pazes  de  superar  o  individualismo nas  relaçoH es  profissionais  de  sau= de/
usua= rias (os).

O pouco conhecimento da PNSÍPN e sua implantaçaHo na rotina da
maternidade  pesquisada  e=  reflexo  das  complexidades  que  envolvem  a
questaHo racial no Brasil, que impede considerar a existe5ncia de mortes ne-
gras como aNquelas que naHo tem causas em doenças, mas em causas evita= -
veis como os o= bitos violentos,  a mortalidade materna, enfim, causas mal
definidas (BATÍSTA, ESCUDER, PEREÍRA, 2004). Neste sentido, o naHo inves-
timento nesta polí=tica, no que se refere aN  articulaçaHo entre a mesma e o
processo formativo de profissionais e gestores/as da sau= de, acarreta preju-
í=zos para todas (os). 

Forjar oportunidades para a reflexaHo e açaHo sobre a determinaçaHo
social  de  ge5nero  e  raça  na  sau= de,  a  partir  da  formaçaHo,  torna–se
fundamental,  ja=  que  o  cotidiano  laboral,  que  exige  a  execuçaHo  de
multitarefas,  naHo  possibilita  aN s  (aos)  profissionais  criticidade diante  das
açoH es e pra= ticas que produzem. A discriminaçaHo racial e=  alimentada pelo
naHo questionamento aos estereo= tipos impostos,  secularmente, aN s pessoas
negras.  Logo,  a  discussaHo  sobre viole5ncia obste= trica com vie=s  racial  esta=
longe  de  provocar  separaçoH es.  Ao  fomentar  açoH es  para  a  extinçaHo  do
racismo institucional, a PNSÍPN objetiva garantir, dentre outras questoH es,
que a gestante negra possa ser entendida em suas especificidades. Dessa
forma, ao privilegiar o cuidado, a polí=tica preconiza o alcance da melhor
assiste5ncia para todas as mulheres.
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Considerações finais

A realidade da sociedade brasileira e=  marcada por uma dina5mica
pautada nos ditames de um capitalismo dependente, cujas bases se firmam
no racismo estrutural e nas desigualdades de ge5nero e de classe. Neste con-
texto, a populaçaHo negra, formada por pessoas pretas e pardas, com desta-
que para as mulheres negras, vivenciam os efeitos delete=rios desta dina5mi-
ca onde os í=ndices de desemprego, baixo acesso aN  sau= de, complexas condi-
çoH es educacionais e de moradia determinam o quadro de desigualdade ex-
trema da qual este grupo social e= , majoritariamente, representado.

Diante disso, cabe a indagaçaHo de como profissionais de sau= de tem
se comportado ao se deparar com as necessidades da populaçaHo atendida
pelo SUS, com destaque para mulheres negras gra=vidas e pue=rperas. As ne-
cessidades biolo= gicas, articuladas aN s necessidades so= cio–econo5 micas e raci-
ais cotidianas se apresentam na relaçaHo institucional. Logo, cabe perguntar-
mos de que forma essas mediaçoH es saHo feitas na assiste5ncia obste= trica para
as mulheres negras e suas famí=lias? 

O objetivo deste texto foi de demonstrar a urgente necessidade de
investimento no debate e= tnico–racial na formaçaHo de profissionais de sau= -
de, com destaque para a formaçaHo em Serviço Social. Tal urge5ncia se revela
como algo a ser considerado com profundidade pelas instituiçoH es formati-
vas a partir da complexa e particular realidade so= cio histo= rica brasileira.
Logo, e=  necessa= rio e urgente efetivar propostas pedago= gicas que acionem
os sentidos para a apreensaHo das relaçoH es raciais de forma totalita= ria e ro-
busta, tendo em vista o cara= ter interventivo do Serviço Social nas deman-
das sociais que, em grande medida, saHo apresentadas pela populaçaHo negra.

A partir da discussaHo sobre a formaçaHo em Serviço Social e as possi-
bilidades de debater ge5nero, raça e classe com base nas suas diretrizes cur-
riculares, e=  aberto o espaço para chamar atençaHo da necessidade de investi-
mento naHo so=  nesta profissaHo mas, fundamentalmente, em todas as profis-
soH es da a= rea da sau= de, desde a mais elementar ate=  a mais complexa. Supe-
rar os obsta= culos impostos ao enfrentamento ao racismo institucional re-
quer estrate=gias que garantam integraçaHo das pessoas negras nos serviços
de sau= de. No que diz respeito aN  assiste5ncia ao perí=odo graví=dico puerperal
sugere–se açoH es educativas articuladas entre a Polí=tica Nacional de Educa-
çaHo Permanente em Sau= de, a PNSÍPN e, ainda, a educaçaHo popular em sau= -
de, tendo em vista a necessidade de qualificaçaHo profissional capaz de dia-
logar de fato com a populaçaHo usua= ria dos serviços de sau= de, em especial,
as maternidades. Tal açaHo materializa a integralidade e a intersetorialidade,
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princí=pios  fundamentais  do  SUS.  Neste  sentido,  e=  preciso  investimento
numa cultura institucional que favoreça a pra= tica profissional baseada em
evide5ncias de modo que, cotidianamente, profissionais de sau= de e gestoras
(es) repensem suas açoH es para melhorar o cuidado de sau= de, tornando efi-
caz a experie5ncia da pessoa usua= ria do SUS. E�  recomenda=vel ainda que ges-
toras (es) da polí=tica de sau= de tenham em vista os fundamentos do controle
social, ou seja, da participaçaHo da sociedade para intervir no SUS. A partici-
paçaHo do movimento de mulheres negras e do movimento negro naHo pode
deixar de ser considerada nesta dina5mica. 
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8
DE MARÍA (DO CARMO) A(  MARÍA (DA PENHA): ENSAÍO PARA UMA
CRÍ�TÍCA ANTÍCAPÍTALÍSTA AOS DÍREÍTOS SEXUAÍS E DE GE� NERO*

Marianna Rodrigues Vitório

Introdução

Maria do Carmo Fagundes era uma mulher de vida noturna agitada.
Ale=m de beber e fumar em demasia, naHo mantinha relaçaHo fixa e duradoura
com nenhum homem. Em larga medida, ela desafiava os padroH es morais de
seu tempo. Seu corpo foi encontrado esquartejado, abatido aN  faca e com a
cabeça decepada, em meio ao matagal, pro= ximo ao banhado de SaHo JoaHo. As
autoridades locais naHo souberam atestar ao certo a razaHo do crime, mas in-
dica–se que a autoria teria sido de seu u= ltimo amante.

O assassinato de Maria do Carmo ocorreu no ano de 1890, em SaHo
Borja, na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Seus restos foram
encontrados no dia 31 de agosto daquele corrente ano, quatro dias apo= s o
fato, devendo ter idade aproximada de 26 a 30 anos, conforme documenta-
do no Carto= rio de Registro Civil da cidade. Diz a tradiçaHo oral que ela foi
morta porque seu amante naHo admitia sua “promiscuidade” – alia= s, nos li-
vros de histo= ria, o estilo de vida de Maria do Carmo tende a ser mais desta-
cado do que a forma como se deu seu assassinato. Ao mesmo tempo em que
Maria do Carmo era caracterizada como “desregrada e amoral” pela vizi-
nhança, tambe=m era reconhecida como uma “pessoa muito boa”, por ser so-
lida= ria com outras mulheres que necessitavam de cuidados. Devido aN  inun-
daçaHo no local de onde foi enterrada, a u= ltima reside5ncia de Maria do Car-
mo foi marcada por uma cruz, que passou a receber inu= meras oferendas,
como charutos, velas, batons/produtos de beleza e garrafas de bebida. Ela
passou a ser conhecida como a “santa prostituta” e, nos anos 1940, foi–lhe
construí=do um tu= mulo. Ainda hoje, a devoçaHo aN  Maria do Carmo e=  comum
entre mulheres abandonadas ou violentadas por seus maridos ou amantes,
por maHes para pedir proteçaHo aos filhos e, ate=  mesmo, para curar males re-
lacionados aos o= rgaHos genitais ou aparelho reprodutor. 

Embora date do se=culo XÍX, o assassinato de Maria do Carmo traz
inu= meras semelhanças com casos que vemos diariamente nos noticia= rios
*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.189-204

189



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

envolvendo assassinatos por razoH es de ge5nero ou sexualidade. Ale=m de es-
tatí=sticas alarmantes, os crimes saHo praticados mediante atos brutais de vi-
ole5ncia que explicitam o o= dio de quem os concretiza. Um recente dossie5  so-
bre feminicí=dio, publicado pela Age5ncia Patrí=cia GalvaHo, sobre “qual a di-
mensaHo do problema no Brasil”, expoH e: 1 estupro a cada 11 minutos; 1 mu-
lher assassinada a cada 2 horas; 503 mulheres ví=timas de agressaHo a cada
hora; 5 espancamentos a cada 2 minutos1. No mais recente Atlas da Viole5n-
cia publicado pelo Ínstituto de Pesquisa Econo5 mica Aplicada (ÍPEA)2, os fe-
minicí=dios reduziram em algumas regioH es so=  para a populaçaHo de mulheres
naHo negras, mas seguem extremamente frequentes (ÍPEA, 2020). O mesmo
Atlas  da  Viole5ncia  incluiu  dados  sobre  a  viole5ncia  contra  a  populaçaHo
LGBTQÍ+ nas suas duas u= ltimas ediçoH es,  que saHo igualmente alarmantes.
Nesse caso, pore=m, os indicadores saHo mais escassos e ha=  grande subnotifi-
caçaHo, ainda que haja esforços do movimento em produzir dados – o Grupo
Gay da Bahia (GGB) e a AssociaçaHo Nacional  de Travestis  e  Transexuais
(ANTRA) publicam relato= rios desde 2011 e 2017, respectivamente. De todo
o modo, o que os nu= meros indicam e=  que o Brasil e=  um dos paí=ses que mais
mata por razaHo de ge5nero ou sexualidade em todo o mundo.

Nesse sentido, saHo dois os motivos que justificam a exposiçaHo da
histo= ria de Maria do Carmo nesta introduçaHo: em primeiro lugar, para que
sirva como exemplo de que o tema com o qual trabalharemos exige um
olhar histo= rico sobre os processos de formaçaHo social de nosso paí=s, e naHo
apenas sobre as estatí=sticas; e, ale=m disso, para que possamos colocar em
ana= lise algumas das estrate=gias atuais de açaHo dos movimentos sociais que
atuam para estancar as viole5ncias em razaHo de ge5nero ou sexualidade. Mais
precisamente, este trabalho e=  um ensaio onde trataremos principalmente
de avaliar a pote5ncia estrate=gica da luta por mais direitos sexuais e de ge5 -
nero, com intuito de contribuir para açaHo dos movimentos sociais vincula-
dos aN  tema= tica, especialmente feministas e LGBTQÍ+. Seria possí=vel dizer
que avançamos desde Maria do Carmo? Se naHo, o que precisa ser superado
para avançarmos? Se sim, quais foram os avanços que obtivemos e o que
precisamos fazer para continuar avançando?

1 Disponí=vel em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/qual–
a–dimensao–do–problema–no–brasil/> . Acesso em: 16 dez. 2020.
2 Disponí=vel  em:  <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas–da–violen-
cia–2020> . Acesso em: 16 dez. 2020.
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Alguns problemas históricos da nossa luta por mais di-
reitos

A interlocuçaHo entre luta por mais direitos e questoH es de ge5nero
naHo deve ser lida como uma problema= tica inaugurada recentemente, uma
vez que desde a promulgaçaHo dos primeiros institutos jurí=dicos modernos
ja=  se produziu, por parte das mulheres, uma crí=tica contundente ao ordena-
mento.  O  trabalho  mais  conhecido  nesse  sentido  e=  de  autoria  de  Mary
Wollstonecraft, em 1792, denominado “ReivindicaçaHo dos direitos da mu-
lher”  (WOLLSTONECRAFT,  2016).  Em  Wollstonecraft,  encontramos  uma
forte vinculaçaHo aN  ideia de que por meio do progresso da razaHo seria possí=-
vel conquistar avanços para a independe5ncia das mulheres. Resumidamen-
te, podemos dizer que Wollstonecraft foi uma das precursoras de um femi-
nismo liberal, principalmente devido ao seu enfoque na garantia de direitos
em um contexto de revoluçoH es burguesas.

Na verdade, geralmente as bases fundantes do feminismo saHo atri-
buí=das aN s mulheres que, como Wollstonecraft,  contrapuseram a premissa
de igualdade presente nos primeiros estatutos de Direitos do Homem e do
CidadaHo, entre os se=culos XVÍÍ e XÍX, de ordem burgo–liberal. Para denunci-
ar e transformar sua condiçaHo histo= rica, as mulheres disputaram a polí=tica
atrave=s de inu= meras organizaçoH es que, aos poucos,  foram constituindo o
que hoje e=  amplamente difundido como movimento feminista. Todos esses
primeiros passos saHo sintetizados na historiografia mais popular do femi-
nismo como fundantes da “primeira onda” do movimento. Ou seja, a luta
por direitos civis para as mulheres seria uma condiçaHo de possibilidade
para o surgimento do feminismo.

No Brasil, mesmo antes da consolidaçaHo de um movimento feminis-
ta, ja=  podemos encontrar mulheres com uma inclinaçaHo crí=tica similar. Ní=-
sia  Floresta  Brasileira  Augusta,  pseudo5 nimo de Dioní=sia  Gonçalves Pinto
(1810–1885), por exemplo, e=  referenciada como a precursora do feminis-
mo no paí=s, sobretudo pela publicaçaHo de “Direito das mulheres e injustiças
dos homens” no ano de 1832. (SAFFÍOTÍ, 2013; CAMPOÍ, 2011). Documen-
tos como o de Ní=sia, em refere5ncia direta aos textos de Mary Wollstone-
craft, demonstram–nos como a discussaHo em torno de mais direitos para as
mulheres no a5mbito jurí=dico formal e na polí=tica ja=  era conhecida no perí=o-
do que antecedeu a promulgaçaHo da Repu= blica brasileira e, inclusive, orien-
tou os primeiros debates de brasileiras que se reivindicavam feministas
dos quais temos registros. 
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Acerca da emerge5ncia do feminismo no Brasil, contudo, e=  necessa= -
rio fazermos algumas ponderaçoH es que naHo seraHo desenvolvidas neste arti-
go. A primeira delas e=  que existem importantes estudos, como o de Marga-
reth Rago (2013), que nos desafiam a incluir na histo= ria das feministas bra-
sileiras uma se=rie de mulheres e movimentos que naHo utilizavam as mes-
mas nomenclaturas cla= ssicas do feminismo tal qual conhecemos por meio
da literatura europe= ia ou norte–americana, mas porque de alguma maneira
vivenciaram experie5ncias que projetam libertaçaHo, emancipaçaHo, mais di-
reitos, tambe=m devem ser integradas neste exercí=cio historiogra= fico. Essa
ponderaçaHo suscita a necessidade de construirmos percursos de lutas dos
povos origina= rios, quilombolas, imigrantes, anarquistas, comunistas, enfim,
um olhar para histo= ria bem menos linear e causalista do que propoH em “as
ondas”  do feminismo,  isto e= ,  um olhar para a histo= ria  mais localizado e
atento aN s singularidades de um paí=s marcado por colonialismos, exploraçaHo
capitalista, estratificaçaHo voraz e, ainda assim, mu= ltiplas formas de resis-
te5ncia. Ademais, outra fundamental ponderaçaHo e=  de que ha=  registros sufi-
cientes para demonstrar que, ja=  no iní=cio do se=culo XX, havia muitas crí=ticas
aN  importaçaHo de um feminismo burgo–liberal entre as brasileiras. Apesar
da postura tipicamente patriarcal de exclusaHo das mulheres das institui-
çoH es jurí=dicas e polí=ticas no geral – cujos efeitos perduram no Brasil ate=  os
dias atuais –, essa crí=tica era feita atrave=s de mulheres que buscavam meios
de organizaçaHo polí=tica alternativos,  dentre as quais podemos destacar a
trajeto= ria  de Maria Lacerda. Ela enfrentou duramente,  ao lado de outras
anarquistas, as posiçoH es de Leolinda Daltro, Bertha Lutz e demais lideran-
ças do Partido Republicano Feminino na ocasiaHo da luta pela legalizaçaHo do
voto para as mulheres. Os estudos de Ce= li Pinto (2003) trazem aN  tona tam-
be=m a articulaçaHo das mulheres opera= rias em associaçoH es de categorias, a
exemplo da UniaHo das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas do Rio de
Janeiro,  com  seu  manifesto  intitulado  “A  emancipaçaHo  da  mulher”,  em
1920. Assim sendo, ainda que naHo sejam nossos objetos de ana= lise neste
momento,  essas ponderaçoH es relacionadas aN  historiografia  do feminismo
contribuem para definirmos a amplitude deste campo problema= tico.    

O que podemos verificar e=  que, no que se refere ao tema da luta por
mais direitos, ha=  um largo caminho ja=  percorrido pelo movimento feminis-
ta, inclusive no Brasil. E em diversos contextos, quais seriam os direitos a
serem reivindicados e quem seriam seus sujeitos nunca foram discussoH es
de fa= cil resoluçaHo. Na pro= pria inauguraçaHo brasileira do Dia Ínternacional
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das Mulheres Trabalhadoras3, em 1947, ja=  havia complexas reivindicaçoH es
em torno dos direitos da mulher (PAZ, 2012, p. 68) e, algumas de=cadas de-
pois, a categoria “direitos da mulher” tambe=m se mostraria insuficiente di-
ante  do  rol  de  reivindicaçoH es  envolvendo  le=sbicas,  bissexuais,  travestis,
transexuais. Hoje, as bases teo= ricas que sustentam a construçaHo de novos
direitos sexuais e de ge5nero concentram–se em elaborar uma crí=tica co-
mum aN  cisheteronormatividade,  tendo em vista as transversalidades nos
processos histo= ricos que perpetuam as mais diferentes formas de viole5ncia.

Muitas vezes a limitaçaHo de nossas lutas ao a5mbito jurí=dico formal
fez–nos  incorrer  no  equí=voco  de  pensar  que  o  problema  das  viole5ncias
seria, simplesmente, a falta de acesso a direitos, sem colocar em questaHo
uma  possí=vel  limitaçaHo  da  forma  jurí=dica  como  estrate=gia  de  açaHo.
Outrossim,  ha=  experie5ncias  fundamentais  que  nos  levam  para  outra
direçaHo, como as que decorreram da RevoluçaHo Russa e puseram aN  prova
diversas iniciativas para transformaçaHo das relaçoH es de ge5nero por meio da
reorganizaçaHo geral das forças produtivas, principalmente atrave=s de uma
repactuaçaHo da divisaHo social do trabalho de forma naHo sexista. “A mulher
na sociedade de classes: mito e realidade”, de 1969 (SAFFÍOTÍ, 2013), um
marco nos  estudos  feministas  e  de  ge5nero  no Brasil  (PÍNTO,  2014),  em
grande  parte,  foi  inspirado  pela  experie5ncia  sovie= tica  e  convoca–nos  a
localizar o debate de ge5nero no interior da economia, deixando em segundo
plano a forma jurí=dica. 

Ainda acerca da experie5ncia sovie= tica, embalados por ideais revolu-
ciona= rios, a elaboraçaHo de teses crí=ticas ao Direito e aN  forma jurí=dica ga-
nhou campo e foi estimulada por juristas como Evgeny Pachukanis (1891 –
1937). Na visaHo de Pachukanis (2017, p. 75), somente a sociedade capitalis-
ta “[...] cria todas as condiçoH es necessa= rias para que o momento jurí=dico al-
cance plena determinaçaHo nas relaçoH es sociais”

 Por essa via, ainda que o Direito seja anterior ao capitalismo, sua
influe5ncia no modo de vida vem a ter centralidade no desenvolvimento eco-
no5 mico e hegemonia moral da burguesia. Com isso, qualquer sociedade que

3 Data originalmente proposta por Clara Zetkin na ÍÍ Confere5ncia das Mulheres Socialistas,
em 1910, para fazer frente aN s reivindicaçoH es de mulheres oriundas das classes dominantes.
Nessa mesma Confere5ncia, inclusive, foram feitas inu= meras ressalvas acerca da bandeira re-
lacionada ao sufra= gio universal por parte das feministas burguesas e, nesse sentido, apro-
vou–se uma resoluçaH o para que as mulheres socialistas lutassem pelo direito ao voto de to-
das  as  mulheres,  sem  qualificaçaHo  de  propriedade,  impostos  ou  educaçaH o  (GONZA� LEZ,
2010), cujo objetivo era garantir um recorte de classe nessa disputa. 
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queira escapar aN  barba= rie da dominaçaHo burguesa precisaria superar o Di-
reito burgue5s como instrumento de regulaçaHo dos conflitos sociais.

Cabe salientarmos que naHo foram so=  as e os sovie= ticos que produzi-
ram crí=ticas aN s tentativas de transformar as relaçoH es sociais por meio da
forma jurí=dica e outras superestruturas de poder. O movimento negro bra-
sileiro e=  um excelente exemplo nesse sentido, pois, diante de um Estado
(supostamente) Democra= tico de Direitos, segue denunciando como as rela-
çoH es de ge5nero segundo a cor ou a raça, instituí=das no perí=odo da escravi-
daHo, naHo foram radicalmente alteradas, e aquilo que poderia ser considera-
do uma mera reminisce5ncia,  na  verdade,  permanece atual  na  sociedade.
(CARNEÍRO, 2011). Em outras palavras, por tra= s da crí=tica elaborada pelo
movimento negro tambe=m podemos encontrar uma ruptura com a ideia
que relaciona direito e progresso,  pro= pria do ideal da razaHo moderna, ja=
que diversas foram as conquistas legais do ponto de vista antirracista e, to-
davia, o genocí=dio contra a populaçaHo negra e=  uma realidade presente.

Em sí=ntese, essas constataçoH es saHo necessa= rias para que entenda-
mos com maior rigor muitas das disputas atuais dos movimentos de ge5nero
e sexualidade. Nos casos supracitados, ora deparamo–nos com diverge5n-
cias inconcilia= veis que levavam a rupturas, ora com duras disputas que for-
javam açoH es unita= rias. 

Ínsistiremos nessa problema= tica porque nas mobilizaçoH es que eclo-
diram nos u= ltimos anos em nosso continente, especialmente desde a pri-
meira greve nacional de mulheres na Argentina (originalmente, “paro naci-
onal de mujeres”) em 2016, que impulsionou o movimento #NiUnaMenos e
levou–nos a manifestaçoH es histo= ricas no dia 8 de Março – Dia Ínternacional
das Mulheres,  a consigna da luta por mais direitos manteve–se presente
como uma espe=cie de  slogan do movimento. E, na verdade, com governos
dispostos a dar respostas para esse efervescente movimento, de fato mui-
tos direitos te5m sido conquistados em determinados paí=ses latino–america-
nos4.  

No caso brasileiro, a situaçaHo tem algumas particularidades, dado
que os avanços legais foram menores em comparaçaHo a muitos paí=ses. Nos-
sas conquistas mais significativas foram a lei conhecida como “Maria da Pe-

4 Poderí=amos citar a Lei de EducaçaHo Sexual Íntegral (2006), e a Lei de Ídentidade de Ge5nero
(2012), conquistadas apo= s amplas manifestaçoH es dos movimentos sociais argentinos;
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nha” em 20065,  e a tipificaçaHo do feminicí=dio em 20156; e,  judicialmente,
obtivemos decisoH es importantes nos tribunais superiores sobre os temas
da homossexualidade,  travestilidade e transexualidade7.  Maria da Penha,
antes de ser Lei, resistiu a duas tentativas de feminicí=dio por parte de seu
entaHo marido, no ano de 1983. Na primeira vez, ele deu um tiro que lhe dei-
xou paraple=gica e, na segunda, tentou eletrocuta=–la no banho8. O que e=  cho-
cante na sua histo= ria e=  que foram va= rias denu= ncias e extenuantes processos
judiciais ate=  o caso chegar a um tribunal internacional e, finalmente, o Esta-
do brasileiro ser responsabilizado a construir medidas protetivas para mu-
lheres em situaçaHo de viole5ncia dome=stica. As decisoH es nos tribunais supe-
riores acerca da homotransfobia tambe=m se arrastavam ha=  de=cadas e se-
guem carecendo de açoH es extraprocessuais que previnam a viole5ncia.

Entretanto, naHo obstante os avanços brasileiros terem sido insufici-
entes, desde a coalizaHo de forças que levou aN  eleiçaHo de Jair Bolsonaro ha=
um contrafluxo nas polí=ticas que convergem para ampliaçaHo de direitos se-
xuais e de ge5nero. A complexidade do momento que estamos vivenciando e=
imensa, mas ja=  ha=  ana= lises bastante avançadas que podem embasar nossos
posicionamentos. O estudo de Fla= via Biroli, Maria das Dores Campos Ma-
chado e Juan Marco Vaggione, publicado como “Ge5nero, neoconservadoris-
mo e democracia” (2020), e=  uma dessas pesquisas que nos auxilia a enten-
der nossas particularidades em meio aN s disputas latino–americanas com
uma riqueza impressionante de detalhes.

Em 2019,  taH o logo tomou posse,  Jair Bolsonaro começou a lotear a
ma= quina do Estado com seus apoiadores,  ampliando a presença de
cristaH os neoconservadores no primeiro e segundo escaloH es de gover-
no. O novo presidente fez tambe=m profundas alteraçoH es nas secreta-
rias e nos ministe=rios dos campos da cultura, dos direitos humanos e
das polí=ticas para mulheres, que foram ocupados por integrantes da

5 A Lei 11.340/2006 define, em seu artigo 5°, a “viole5ncia dome=stica e familiar contra a mu-
lher qualquer açaH o ou omissaH o baseada no ge5nero que lhe cause morte, lesaHo, sofrimento
fí=sico, sexual ou psicolo= gico e dano moral ou patrimonial”. (BRASÍL, 2006)
6 Lei 13.104/2015, que qualifica o homicí=dio por razoH es de ge5nero, o feminicí=dio, como cri-
me hediondo. 
7 Acerca das decisoH es nos tribunais superiores, obtivemos o reconhecimento para retificaçaH o
de registro civil de pessoas trans em carto= rio, e a criminalizaçaHo da discriminaçaH o por orien-
taçaH o sexual e identidade de ge5nero.
8 A histo= ria completa de Maria da Penha pode ser lida no site do seu Ínstituto: <https://
www.institutomariadapenha.org.br/quem–e–maria–da–penha.html>.  Acesso  em:  18  nov.
2020
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coalizaHo  cristaH  neoconservadora  (BÍROLÍ;  VAGGÍONE;  MACHADO,
2020, p. 104).

   Ate=  o momento,  o “giro ideolo= gico na ma=quina estatal brasileira”
(BÍROLÍ; VAGGÍONE; MACHADO, 2020, p.  104) permite–nos afirmar,  por
um lado, que a conquista de direitos por parte dos movimentos sociais naHo
e=  taH o facilmente subestima=vel, senaHo os esforços em aprovar uma agenda
neoconservadora ou desregulamentar conquistas certamente seriam me-
nos intensos. Por outro lado, a velocidade com que tal agenda vem sendo
implementada impoH e–nos o desafio de pensar os limites estrate=gicos des-
sas nossas conquistas.

 Como fazer com que as conquistas de direitos sexuais e de ge5nero
naHo sejam um teto, e sim um meio para construir um futuro radicalmente
diferente? E por que elaborar uma crí=tica aN  luta por mais direitos em meio
aN s recentes conquistas de nosso movimento? Afinal, apo= s mais de dois se= -
culos de lutas, naHo so=  os direitos sexuais e de ge5nero ainda saHo bastante de-
siguais, como tambe=m as desigualdades e a viole5ncia parecem naHo estancar
mesmo apo= s a promulgaçaHo de determinados direitos, e, inclusive, aprofun-
dam–se para mulheres e populaçaHo LGBTQÍ+. 

A apropriação capitalista da luta por mais direitos

“Feminismo neoliberal”,  “feminismo de  mercado”,  “feminismo do
possí=vel”. Existem diversas maneiras de denominar a apropriaçaHo capitalis-
ta da luta por mais direitos para as mulheres. No que se refere ao movi-
mento LGBTQÍ+ ocorre fato semelhante, a exemplo do “pink money” e da
“diversidade empresarial”.  Fato e=  que,  desde as mudanças no padraHo  de
acumulaçaHo do capital em nosso paí=s, mais precisamente a partir dos anos
1990, proliferam–se estrate=gias de mercado envolvendo setores da popula-
çaHo historicamente renegados pela classe dominante.  

Os anos 1990 viram a consolidaçaHo do “feminismo do possí=vel” na re-
giaH o, engatando a polí=tica pragma= tica das mulheres liberais em uma
agenda mais  ampla de democratizaçaHo  cautelosa,  operando dentro
dos limites estabelecidos pelas relaçoH es capitalistas locais e internaci-
onais (SCHÍLD, 2016, p. 70). 

NaHo aN  toa, nas gestoH es neoliberais de Estado, promover alguns di-
reitos transformou–se em um excelente nego= cio, formando–se uma espe=cie
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de “mercado de direitos”. (LEMOS et al, 2015). Um dos casos mais conheci-
dos te5m se dado em torno da polí=tica de “empoderamento”: ao vincular po-
lí=ticas de empoderamento a uma lo= gica funcional de mercado, o que se fo-
menta saHo ideais de autonomia, iniciativa, criatividade, que historicamente
saHo demandas importantes dos movimentos sociais,  mas cujo efeito tem
sido a ampliaçaHo de concorre5ncia,  individualismo, bastante diferente das
reivindicaçoH es histo= ricas em torno de ideais coletivos de libertaçaHo, eman-
cipaçaHo ou resiste5ncia. 

Podemos pressupor que a produçaHo de um mercado de direitos e=
uma tentativa de captura se tomarmos como base que, ao longo do desen-
volvimento das forças produtivas do capital, sempre esteve presente uma
tentativa de "[…] articulaçaHo de fluxos econo5 micos, tecnolo= gicos e sociais
com a produçaHo de subjetividade" (LAZZARATO, 2014, p. 14), cujo objetivo
e=  alinhar a economia polí=tica aN  economia subjetiva. Ínclusive, desdobrando
a constataçaHo de Marx em “O Capital”, ate=  mesmo o mecanismo da dí=vida,
intrí=nseco aN s mais variadas formas de governo do capital,  produz efeitos
tanto  no  que  tange  “ao  governo  dos  homens”,  quanto  no  “governo  das
ma=quinas” (LAZZARATO, 2017). Ou seja, a mesma operaçaHo que guia as re-
laçoH es inter–Estados, na bolsa de valores, etc., tambe=m produz efeitos nos
indiví=duos e nas relaçoH es sociais. Efetivamente, as “saí=das te=cnicas” imple-
mentadas pelos governos demonstram a necessidade de governar cada vez
mais. Com isso, podemos confrontar os discursos que sugerem a existe5ncia
de um “desgoverno” neoliberal, bem como constatar que as “saí=das te=cni-
cas” naHo saHo nem um pouco neutras politicamente.

O liberalismo como pra= tica e teoria que se instala entre o capital e o
Estado para defender e aumentar as liberdades do mercado e da soci-
edade naHo e=  uma evide5ncia. A(  luz da gestaHo neoliberal da relaçaHo do
Estado e do capital na crise, parece–me mais razoa=vel colocar aN  prova
uma hipo= tese de trabalho de Deleuze e Guattari, que, em O anti–E� di-
po, enunciam as razoH es que daHo ao capitalismo a “apare5ncia e a ilusaHo
de liberalismo”. Dessas premissas, eles tiram uma conclusaHo radical,
mas decisiva para interpretar a crise atual e suas conseque5ncias: “O
capitalismo jamais foi liberal, ele sempre foi capitalismo de Estado”
(LAZZARATO, p. 90, 2017)

Na concepçaHo de Lazzarato (2014), a crise da sociedade neoliberal e=
oriunda de um profundo processo de desterritorializaçaHo, que impoH e ao in-
diví=duo uma subjetivaçaHo empreendedora, calcada em valores como os ja=
supracitados, isto e= , de autonomia, iniciativa, criatividade, mas que, muito
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distante do sonho das geraçoH es anteriores, de pleno emprego ou um traba-
lho para a vida, a governamentalidade voltada a formar “empreendedores
de si” fracassa ao naHo fornecer estabilidade alguma a essas pessoas. Pelo
contra= rio, a tende5ncia na luta de classes neoliberal e=  uma vida baseada em
dí=vidas, e, naHo por acaso, o seu maior produto tem sido a depressaHo.

A hipo= tese de Lazzarato e=  interessante para complexificar o proble-
ma da luta por mais direitos. Se o indiví=duo em estado de crise fornece ris-
cos aN s engrenagens do modo de produçaHo capitalista, pois pode parar (de
produzir, de consumir, de pagar as dí=vidas), e=  precisamente para resolver
esta crise que os governos neoliberais tentam capturar a subjetivaçaHo atra-
ve=s de diferentes te=cnicas, elaborando uma complexa maquinaria de domi-
naçaHo que, em nossa hipo= tese, circunscreve tambe=m os direitos. Com esse
intuito de captura, constroem–se variantes que funcionem de maneira mais
adequada ao projeto polí=tico neoliberal – de tal modo que nem mesmo os
movimentos  historicamente  marginalizados  pelo  sistema  dominante  saHo
deixados de lado. 

Ísso explicaria o porque5  de movimentos historicamente renegados
pela classe dominante,  como feminista,  LGBTQÍ+,  terem ganhado espaço
nas agendas de governos neoliberais atrave=s de variantes que coadunam
com a lo= gica de mercado. Da mesma forma, contribui para a tese de Angela
Davis, Nancy Fraser, e outras militantes de referencial socialista e anticapi-
talista que lançaram, em 2017, o manifesto intitulado “Para ale=m do ‘Faça
Acontecer’: por um feminismo dos 99% e uma greve internacional militan-
te no dia 8 de Março” (originalmente: Beyond Lean–Ín: For a Feminism of
the 99% and a Militant Ínternational Strike on March 8)9, e te5m trabalhado
para construir alianças entre movimentos sociais que proponham rupturas
radicais.

As condiçoH es de vida das mulheres, especialmente as das mulheres de
cor e as trabalhadoras, desempregadas e migrantes, te5m–se deterio-
rado de forma constante nos u= ltimos 30 anos, graças aN  financeiriza-
çaH o e aN  globalizaçaHo empresarial. O feminismo do “faça acontecer” e
outras variantes do feminismo empresarial falharam para a esmaga-
dora maioria de no= s, que naHo te5m acesso aN  autopromoçaHo e ao avanço
individual e cujas condiçoH es de vida so=  podem ser melhoradas atrave=s
de polí=ticas que defendam a reproduçaHo social, a justiça reprodutiva
segura e garanta direitos trabalhistas. Como vemos, a nova onda de
mobilizaçaHo das mulheres deve abordar todas essas preocupaçoH es de

9 Traduzido por Daniela Mussi para o Blog Junho (http://blogjunho.com.br/)
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forma frontal. Deve ser um feminismo para 99% das pessoas (DAVÍS
et al, 2017)10.

Haveria muito para discorrermos em uma conversa com Lazzarato
sobre sua busca por uma atualizaçaHo da crí=tica aN  economia polí=tica de Marx,
mas o relevante para este ensaio e=  dar iní=cio a um problema, em paralelo
com os estudos feministas,  de ge5nero e sexualidade, de como a luta por
mais direitos pode se inserir no rol de estrate=gias de dominaçaHo capitalista.
Poderí=amos faze5–lo tambe=m por meio das ana= lises em torno da reificaçaHo
do capital, talvez em artigos futuros. Por ora, este texto e=  uma convocaçaHo
para  refletir,  um  convite  para  desacomodar,  e  exatamente por  isso  traz
mais questionamentos do que respostas.

Para ale=m dos elementos que remetem aN  apropriaçaHo capitalista da
luta por mais direitos atrave=s dos modos de subjetivaçaHo, e=  tambe=m extre-
mamente relevante colocarmos em ana= lise as condiçoH es materiais para a
realizaçaHo de determinados direitos. Em relaçaHo aN s medidas protetivas da
Lei Maria da Penha, por exemplo, saHo muitas as lacunas para que as mulhe-
res em situaçaHo de viole5ncia possam ter autonomia em relaçaHo aos seus
agressores.  Faltam programas de geraçaHo de renda para situaçoH es emer-
genciais, projetos de inserçaHo no mundo do trabalho com sala= rios dignos a
me=dio e a longo prazo, moradias como direitos fundamentais, rede de aten-
çaHo psicossocial com atençaHo integral para os casos de viole5ncia em todos
os territo= rios etc. O mesmo equivale para os casos de viole5ncia que envol-
vem a populaçaHo LGBTQÍ+. Tratam–se todas de medidas que saHo essenciais
e invariavelmente exigem uma verdadeira revoluçaHo na lei geral de acumu-
laçaHo do capital, pois muito dificilmente seriam sustenta=veis na atual dina5 -
mica das forças produtivas.

 

10 Na versaH o original:  Women’s conditions of life, especially those of women of color and of
working, unemployed and migrant women, have steadily deteriorated over the last 30 years,
thanks to financialization and corporate globalization. Lean–in feminism and other variants of
corporate feminism have failed the overwhelming majority of us, who do not have access to in -
dividual self–promotion and advancement and whose conditions of life can be improved only
through policies that defend social reproduction, secure reproductive justice, and guarantee
labor rights. As we see it, the new wave of women’s mobilization must address all these con -
cerns in a frontal way. It must be a feminism for the 99%.
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Considerações finais

Ainda na introduçaHo deste ensaio, foram lançadas perguntas para
provocar–nos a pensar nos possí=veis avanços e retrocessos das lutas por
mais direitos sexuais e de ge5nero ao longo da histo= ria. Tratam–se de per-
guntas de difí=cil resoluçaHo, pois envolvem um posicionamento polí=tico so-
bre o tipo de sociedade que queremos construir,  ale=m de implicar–nos a
pensar sobre que lugar ocupamos na sociedade em que vivemos.

O caso de Maria do Carmo foi apresentado para que as sempre im-
pessoais estatí=sticas tivessem sentido mais comovente e, quem sabe assim,
instigar–nos a conhecer mais sobre histo= rias de vidas marcadas por viole5n-
cias de ge5nero e sexualidade. Afinal, conforme anunciado naqueles primei-
ros para= grafos, e=  impressionante a semelhança de seu caso com tantos ou-
tros, ate=  mesmo com o de Maria da Penha. Mudam–se as armas, mas naHo as
razoH es da viole5ncia, e, se olharmos para histo= ria do ponto de vista burgo–li-
beral, provavelmente o avanço de direitos pode ofuscar o tamanho de nos-
so problema. 

A verdade e=  que, de Maria do Carmo aN  Maria da Penha, os nu= meros
se  multiplicam,  as  vidas  se  subtraem  e  ja=  nem  mais  sabemos  contar  a
histo= ria  de quem gostarí=amos de ter defendido.  Viramos estatí=sticas.  De
alguma maneira, fantasiados de defensores da vida, naHo e=  absurdo afirmar
que nossos adversa= rios conseguiram a façanha de fazer–nos naturalizar a
morte.  Essa  naturalizaçaHo,  isto  e= ,  a  naturalidade  com  que  diariamente
recebemos as notí=cias de casos de viole5ncias contra mulheres e populaçaHo
LGBTQÍ+, apo= s tantas conquistas de direitos sexuais e de ge5nero, deveria
ser inaceita= vel. 

Ha= ,  portanto,  um descompasso que precisa  ser resolvido entre  a
conquista de direitos e nossas lutas coletivas,  especialmente mediante o
avanço do capital e o contrafluxo neoconservador que vive o Brasil. Pesso-
almente, alia= s, considero inega=vel que obter mais direitos pode significar
avanços,  ainda  que  sejam  absolutamente  insuficientes  para  enfrentar  a
condiçaHo histo= rica do patriarcado e da cisheteronormatividade. Ao mesmo
tempo,  considerando a apropriaçaHo capitalista da luta por mais direitos,
precisamos entender os limites dessa via e delinear um novo campo pro-
blema= tico.

Por fim, encontrar os limites da luta por mais direitos de forma al-
guma deve ser entendido como uma orientaçaHo para deixar de lado essa via
de açaHo. Sem du= vidas, pore=m, e=  um convite para explorarmos outras estra-
te=gias, combinando a luta por mais direitos com a o= tica do cuidado, da pe-
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dagogia crí=tica, da economia polí=tica, desde que ancoradas em um ethos co-
mum de coletividade e transformaçaHo das violentas relaçoH es sociais perpe-
tuadas pela sociedade capitalista.
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 9
A RELAÇA
 O ENTRE O ESTADO E OS POVOS ÍNDÍ�GENAS NO BRASÍL*

Miguel Anacleto da Silva Júnior
Yuri Vasconcelos da Silva

Introdução

A denominaçaHo “í=ndio”, imposta pelo colonizador europeu aos po-
vos do continente americano, ale=m de gene=rica, denota um componente de-
preciativo. Desconsidera, por exemplo, a imensa diversidade ancestral, cul-
tural e linguí=stica dos povos indí=genas reduzindo–os a um artificial deno-
minador comum. Seria o equivalente a chamar todos os povos europeus de
“brancos” ou todos os povos da A� frica subsaariana de “negros”. Os povos
indí=genas constituem um grande nu= mero de naçoH es, que embora comparti-
lhem alguns valores comuns, se diferenciam pelos seus ha=bitos, costumes,
ritos, crenças, lí=nguas e formas de organizaçaHo social.

TaHo pernicioso quanto aN s manifestaçoH es preconceituosas contra os
povos indí=genas, saHo as formas idí=licas e romanceadas presentes, sobretu-
do, nas camadas me=dias, que sugerem que todo “í=ndio” e=  “puro e bom”, e
que e=  preciso defende5–los dos ví=cios da sociedade moderna. Tambe=m naHo e=
rara  a adoçaHo  de  estereo= tipos  tal  como o de exigir  trajes  tradicionais  e
adornos para serem considerados “í=ndios de verdade”. Essa visaHo paterna-
lista coincide,  embora de forma diferente,  com a tutela disfarçada ainda
presente na polí=tica de estado e em muitas pra= ticas exercidas por va= rias
entidades religiosas e organizaçoH es naHo governamentais.

Como qualquer comunidade humana, os povos indí=genas estaHo su-
jeitos a mudanças culturais e a interaçaHo com os valores das comunidades
naHo  í=ndias  circundantes,  absorvendo,  inclusive,  recursos  tecnolo= gicos  de
largo uso como os celulares ou a internet.  Ísso em nada compromete as
suas identidades e= tnicas enquanto reconhecida por eles pro= prios.

Estimativas recentes, realizadas por pesquisadores e antropo= logos,
indicam que o nu= mero de indí=genas existentes no mundo atual esta=  situado
entre 250 a 300 milhoH es de indiví=duos, distribuí=dos em aproximadamente
cinco mil grupos distintos, presentes em todos os continentes. Ínvariavel-
*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.205-222
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mente, a histo= ria dos povos indí=genas esta=  marcada pela viole5ncia de va= rios
tipos e dimensoH es, indo desde o genocí=dio ate=  as recorrentes tentativas de
aniquilar suas culturas e os seus meios de sobrevive5ncia, especialmente no
que se relaciona aN s suas terras e os recursos naturais ali existentes.

Foram submetidos, em sua grande maioria, aN  brutalidade do coloni-
alismo, matiz de todas as mazelas que afetam ainda hoje esses povos, tais
como a perda de suas terras ancestrais, a pobreza, os altos í=ndices de mor-
talidade infantil,  o preconceito,  entre outras.  Segundo a OrganizaçaHo das
NaçoH es Unidas para AlimentaçaHo e Agricultura – FAO, os povos indí=genas
na Ame=rica Latina sofrem com alguns dos í=ndices mais altos de fome e po-
breza da regiaHo (FAO, 2018).  

A Ame=rica Latina foi palco de uma sistema= tica matança de indí=ge-
nas nos primeiros se=culos de colonizaçaHo. Povos inteiros foram dizimados,
tanto pelas armas quanto pelo conta= gio de doenças desconhecidas pelos
nativos. CivilizaçoH es avançadas, como a dos Íncas, na regiaHo andina, ou os
Maias e Astecas na Ame=rica Central, foram completamente destroçadas.

No Brasil, as estimativas feitas pelos estudiosos saHo bastante dí=spa-
res, variando entre um e dez milhoH es de habitantes quando da chegada dos
colonizadores. Segundo a FundaçaHo Nacional do Í�ndio (FUNAÍ), vivem hoje
pouco mais de 800 mil indí=genas, distribuí=dos em 305 povos distintos, sen-
do 69 deles constituí=dos de grupos isolados ainda naHo contatados. Eles fa-
lam, pelo menos, 274 lí=nguas diferentes (das conhecidas), o que coloca o
Brasil como um dos paí=ses com maior diversidade e= tnica e linguí=stica do
mundo. A maioria esta=  concentrada na regiaHo norte, embora exista um con-
sidera=vel contingente nas regioH es nordeste e centro-oeste (FUNAÍ, 2020a). 

Tal como a escravidaHo, o extermí=nio de inu= meras naçoH es indí=genas
ao longo dos u= ltimos cinco se=culos constitui uma das pa=ginas mais vergo-
nhosas da histo= ria do Brasil, especialmente no Nordeste, onde teve iní=cio a
colonizaçaHo propriamente dita. Perseguidos, acossados ou forçados aN  polí=ti-
ca de “assimilaçaHo” pelos sucessivos governos e pelas classes dominantes,
os povos indí=genas dessa regiaHo estiveram pro= ximos de serem totalmente
exterminados.

Todo esse ciclo de perseguiçaHo, invasaHo de terras e tentativas de eli-
minaçaHo fí=sica naHo foram realizados sem que houvesse resiste5ncia por par-
te dos povos indí=genas no Brasil, ainda que em completa desvantagem pe-
rante o aparato militar dos governos e das elites. Essa resiste5ncia foi reto-
mada com maior vigor na segunda metade do se=culo XX, especialmente a
partir dos anos 80. De la=  para ca= , surgiram va= rias organizaçoH es indí=genas
tanto de cara= ter regional como nacional, assim como se multiplicaram as
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organizaçoH es da sociedade civil em defesa da chamada causa indí=gena. Por
pressaHo delas,  foi  possí=vel  obter avanços na ConstituiçaHo de 1988, ainda
que muito distantes do satisfato= rio.

Por mais que as classes dominantes tentem camuflar, e=  inega=vel a
influe5ncia dos povos indí=genas no patrimo5 nio cultural do Brasil, a começar
pela infinidade de topo5 nimos de origem indí=gena ate=  a vertente cultural
presente na mu= sica, na dança, na culina= ria e em va= rios costumes da socie-
dade brasileira. Para ale=m disso, e=  preciso observar atentamente as poten-
ciais possibilidades da contribuiçaHo dos indí=genas nos campos da sau= de,
alimentaçaHo e preservaçaHo do meio ambiente.

A  presente  publicaçaHo1 representa  uma  contribuiçaHo  naHo  apenas
para suscitar um debate sobre a chamada questaHo indí=gena, mas, sobretu-
do, uma conclamaçaHo para que os/as militantes polí=ticos de nosso paí=s as-
sumam como bandeira a solidariedade com os povos indí=genas nas suas lu-
tas cotidianas, a começar pela garantia do acesso e controle de suas terras
ancestrais e o seu direito aN  autodeterminaçaHo.

A Relação com o Estado

Apo= s quatro se=culos de uma polí=tica exterminato= ria dos í=ndios no
Brasil, o governo federal brasileiro passa a se preocupar na construçaHo de
um aparato estatal, responsa= vel pela polí=tica indigenista. Vale ressaltar que
essa  construçaHo  surgiu  em  decorre5ncia  das  denu= ncias  internacionais  –
como no XVÍ Congresso de Americanistas em Viena (em 1908), onde o Bra-
sil foi acusado de permitir ou ser omisso sobre os casos de massacre que
ocorriam contra os í=ndios – e dos va= rios conflitos armados envolvendo os
í=ndios e as defesas de suas terras, em virtude das diversas frentes de ex-
pansaHo para o interior do paí=s.

Dessa forma, e=  criado, em 1910, o Serviço de ProteçaHo aos Í�ndios e
LocalizaçaHo  de Trabalhadores Nacionais,  mais tarde apenas denominado
Serviço de ProteçaHo aos Í�ndios (SPÍ). A finalidade do o= rgaHo indigenista era
naHo somente a proteçaHo dos indí=genas, mas tambe=m a sua integraçaHo na
chamada “civilizaçaHo”. Para gerenciar o novo o= rgaHo indigenista foi convida-
do o entaHo coronel Ca5ndido Mariano da Silva Rondon, uma vez que o mes-
mo tinha obtido sucesso na instalaçaHo de redes telegra= ficas no interior do
paí=s, tendo tido um contato pací=fico com as populaçoH es indí=genas existen-
tes nesse percurso (ÍSA, 2018). 
1 Capí=tulo baseado, com alteraçoH es e atualizaçoH es, no texto do livro “QuestaH o Índí=gena: abor-
dagem para uma naçaH o solida= ria”. Olinda: Livro Ra= pido, 2014. 20 p., dos mesmos autores. 
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A polí=tica indigenista foi formalizada no Co= digo Civil de 1916 (BRA-
SÍL, 1916) e no Decreto nº 5.484 de 1928 (BRASÍL, 1928), que estabelece-
ram o poder de tutela ao SPÍ, bem como a relativa incapacidade jurí=dica dos
indí=genas. Cabe recordar que a primeira ConstituiçaHo Brasileira, em 1824,
ignorava a existe5ncia de sociedades indí=genas, negando a diversidade e= tni-
ca e cultural do nosso paí=s. Somente com a ConstituiçaHo de 1934 que os di-
reitos dos Povos Índí=genas começaram a ser tratados nos marcos legais, as-
segurando aos í=ndios a posse dos seus territo= rios tradicionais e atribuindo
aN  UniaHo a responsabilidade pela promoçaHo da polí=tica indigenista.

A polí=tica integracionista do SPÍ entendia o í=ndio como um segmen-
to em esta= gio transito= rio aN  chamada “civilizaçaHo”. Ou seja, havia o reconhe-
cimento do cara= ter coletivo dos Povos Índí=genas, mas como um esta= gio de
desenvolvimento culturalmente inferior, que se concluiria com a incorpo-
raçaHo do í=ndio aN  sociedade nacional. O Estado desenvolvia uma polí=tica in-
digenista que criasse as condiçoH es para que os í=ndios evoluí=ssem lentamen-
te, ate=  estarem integrados com a sociedade brasileira. Nesse sentido, nega-
vam–se os costumes, crenças, ha=bitos e rituais dos Povos Índí=genas, numa
clara polí=tica de homogeneizaçaHo da cultura brasileira dominante.

E�  tambe=m nesse perí=odo que ganha grande publicidade a atuaçaHo
dos irmaHos Villas Bo5 as. Reconhecidos como humanistas, eles criaram, em
1961, o Parque Índí=gena do Xingu – a primeira terra indí=gena homologada
pelo governo federal –, com a finalidade de proteger diversos grupos (16
etnias vivem no parque) do contato com a cultura dos grandes centros ur-
banos, sendo, portanto, um trabalho de preservaçaHo da diversidade cultu-
ral, onde os indí=genas pudessem manter os seus modos tradicionais de or-
ganizaçaHo social e de subsiste5ncia econo5 mica.

Apesar da boa intencionalidade dos irmaHos Villas Bo5 as, entendemos
que a construçaHo do Parque significou tambe=m o aprisionamento das na-
çoH es indí=genas, uma vez que unificou em um mesmo territo= rio, diferentes
etnias, com lí=nguas e culturas distintas. Visto que a proposta inicial dos ir-
maHos Villas Bo5 as para o Parque previa limites muito maiores do que os vi-
gentes nos dias de hoje – que excluiu as cabeceiras dos principais rios, que
hoje estaHo circundadas por cidades e pastagens que ameaçam a vida das
populaçoH es indí=genas que habitam no Parque –, e=  de se supor que o real in-
teresse na construçaHo do Parque pelas autoridades governamentais da e=po-
ca naHo foi a preservaçaHo da diversidade cultural, mas a retirada dos í=ndios
dos seus territo= rios tradicionais para o desenvolvimento da economia capi-
talista no meio rural.
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Pode–se dizer que o Serviço de ProteçaHo aos Í�ndios (SPÍ) alterou o
quadro da gestaHo indí=gena no Brasil, fazendo com que a hegemonia da Ígre-
ja Cato= lica (catequese) passasse a coexistir com a polí=tica de proteçaHo por
parte do Estado, realizando o atendimento aN  sau= de, evitando o massacre
exterminato= rio das comunidades indí=genas e proporcionando uma educa-
çaHo formal a esses Povos. O surgimento do SPÍ tambe=m significou uma cen-
tralizaçaHo da polí=tica indigenista, uma vez que diminuiu o papel que os es-
tados realizavam em relaçaHo aos indí=genas.

Essa foi a to5 nica do primeiro momento da polí=tica indigenista por
parte do Estado brasileiro: o naHo reconhecimento dos í=ndios como povos
diferenciados; a polí=tica de assimilaçaHo cultural; e a incapacidade de asse-
gurar a proteçaHo territorial dos Povos Índí=genas, uma vez que continuavam
constantes as invasoH es aN s Terras Índí=genas, motivadas pelos interesses eco-
no5 micos das classes dominantes em nosso paí=s.

Para ale=m dessas questoH es, no final da de=cada de 1950 e iní=cio dos
anos 1960, o SPÍ passou a sofrer inu= meras denu= ncias de improbidade ad-
ministrativa, de genocí=dio e de saques das terras e das riquezas das aldeias
pelos pro= prios agentes do governo, repercutindo, nacional e internacional-
mente, uma imagem negativa do o= rgaHo estatal. Dessa forma, o golpe civil–
militar, implementado em nosso paí=s no ano de 1964, extingue o SPÍ e o
substitui, em 1967, pela FundaçaHo Nacional do Í�ndio (FUNAÍ).

Durante o perí=odo militar, relatos revelam uma polí=tica de Estado
de extermí=nio sistema= tico das Aldeias Índí=genas. O propo= sito do regime di-
tatorial era dizimar comunidades indí=genas localizadas em a= reas concedi-
das para grandes latifundia= rios e companhias internacionais, com a finali-
dade de executar grandes empreendimentos, como a transamazo5 nica. Para
essa finalidade, os militares utilizavam a repressaHo, viole5ncia, trabalho es-
cravo, estupros, torturas e inconta=veis crueldades contra as tribos brasilei-
ras. Esses me= todos provocaram a reduçaHo de va= rios Territo= rios Índí=genas,
ale=m da expropriaçaHo das riquezas de suas terras.

A ditadura construiu e treinou a Guarda Rural Índí=gena (Grin), ensi-
nando te=cnicas de tortura e enraizando a viole5ncia policial nas terras indí=-
genas, obrigando os í=ndios a massacrarem o seu pro= prio povo. Em 1969,
objetivando o controle dos indí=genas, foi construí=do o Reformato= rio krenak
(assim chamado por ficar em terras dos í=ndios krenak), funcionando como
colo5 nia penal para os í=ndios que transgrediam as ordens ditadas em seu
territo= rio de origem, como se recusar a sair de suas terras tradicionais.

Ale=m dessas questoH es, a ditadura obrigava muitas Aldeias Índí=genas
a combater os grupos guerrilheiros que lutavam pela democratizaçaHo em
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nosso paí=s. E aqueles que naHo participavam das açoH es militares eram repri-
midos e ate=  mortos. Assim, os í=ndios eram obrigados a identificar acampa-
mentos das guerrilhas, caçando os lutadores brasileiros com quem, muitas
vezes, ja=  tinham estabelecido contato e relaçaHo de amizade.

As polí=ticas indigenistas estatais foram completamente subordina-
das aos planos de defesa nacional, com cooptaçaHo de lideranças indí=genas,
limitaçaHo de acesso de pesquisadores e organizaçoH es de apoio aN s terras in-
dí=genas, ale=m das polí=ticas de construçaHo de estradas e hidrele= tricas, ex-
pansaHo de fazendas e extraçaHo de mine=rios.

A FUNAÍ, criada com o propo= sito de superar as limitaçoH es do antigo
SPÍ, acabou por reproduzi–las, estando sua atuaçaHo marcada pela polí=tica
assimilacionista, paternalista, assistencialista e pelas redes de relaçoH es pes-
soais e corporativas que permearam o seu a5mbito interno. O Estatuto do
Í�ndio (Lei nº 6.001), aprovado em 1973, e ainda vigente, reafirmou as pre-
missas de integraçaHo que permearam a histo= ria do SPÍ (BRASÍL, 1973).

No iní=cio da de=cada de 1980, no chamado perí=odo de “redemocrati-
zaçaHo”, a questaHo indí=gena voltou a ter uma maior publicidade e repercus-
saHo  nacional.  Ocorrem,  nesse  perí=odo,  va= rias  manifestaçoH es  indí=genas  e
constituiçoH es das primeiras organizaçoH es formais de base comunita= ria ou
regional.

Com esse cena= rio, a ConstituiçaHo de 1988, rompendo com a polí=tica
assimilacionista e integracionista, reconhece, em seu Artigo 231, o direito
dos indí=genas aN  diferença e garante o usufruto exclusivo de seus territo= rios
tradicionalmente ocupados, definidos a partir de seus usos, costumes e tra-
diçoH es (BRASÍL, 1988). E�  nesse perí=odo tambe=m que as organizaçoH es indí=-
genas se consolidam e se fortalecem, forçando a ConstituiçaHo a reconhecer,
atrave=s do Artigo 232, as mesmas como legí=timas para defender os seus di-
reitos e interesses (BRASÍL, 1988).

Essas  medidas  constitucionais  foram  extremamente  importantes
para superar os conceitos de tutela e de “capacidade relativa dos silví=colas”,
conforme apontava o Co= digo Civil, em 1916 (BRASÍL, 1916). Entretanto, es-
ses avanços naHo se fizeram sentir na pra= tica. A implementaçaHo e intensifica-
çaHo das polí=ticas neoliberais em nosso paí=s,  a partir da de=cada de 1990,
aprofundaram o descaso do Estado brasileiro com as populaçoH es indí=genas.
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Política neoliberal e os povos indígenas

A polí=tica neoliberal no Brasil começou a ser implementada no go-
verno Collor, se intensificou no governo FHC e e=  continuada nos governos
petistas (Lula e Dilma). Seguindo aN  risca as recomendaçoH es da Cartilha Neo-
liberal, esses governos trabalharam no sentido de minimizar a participaçaHo
do Estado na economia do paí=s; privatizar as empresas estatais; aumentar a
produçaHo,  na perspectiva desenvolvimentista;  fragmentar a classe traba-
lhadora e precarizar as condiçoH es de trabalho; dentre outras medidas.

No a5mbito indí=gena, ocorre uma fragmentaçaHo das responsabilida-
des da FUNAÍ. A sau= de, educaçaHo, desenvolvimento rural e meio ambiente,
anteriormente na responsabilidade do o= rgaHo  indigenista,  passam a fazer
parte das atividades dos Ministe=rios da Sau= de, EducaçaHo, Desenvolvimento
Agra= rio e Meio Ambiente, respectivamente. Com esse esvaziamento de suas
atribuiçoH es, a FUNAÍ passa a se concentrar nas polí=ticas de regularizaçaHo
fundia= ria, mantendo as limitaçoH es evidenciadas em toda histo= ria do indige-
nismo oficial. Os servidores da FUNAÍ sofrem com o sucateamento ainda
maior do o= rgaHo indigenista, com pe=ssimas condiçoH es de trabalho e o arro-
cho salarial da de=cada de 1990.

Com a extinçaHo do Ministe=rio do Ínterior, a FUNAÍ passa a fazer par-
te do Ministe=rio da Justiça.  Parlamentares contra= rios aos direitos indí=genas
tentam extinguir a FUNAÍ, sem substituí=–la por nada, criando um vazio na
representaçaHo institucional especí=fica dos Povos Índí=genas. Os movimentos
indí=genas,  em crescente  fortalecimento desde  a  de=cada  de  1980,  conse-
guem frear essa tentativa de aniquilamento da FUNAÍ. Para os indí=genas,
apesar das limitaçoH es da instituiçaHo,  era importante mante5–la,  reestrutu-
rando o o= rgaHo indigenista ao mesmo tempo em que se avançasse na refor-
mulaçaHo do Estatuto do Í�ndio, datado de 1973. Apesar da criaçaHo, em 1991,
de uma ComissaHo Especial para rever o Estatuto do Í�ndio – discutindo te-
ma= ticas como a proteçaHo territorial, a demarcaçaHo de terras indí=genas e a
situaçaHo jurí=dica dos í=ndios –, os trabalhos foram paralisados em 1994, naHo
alterando o cara= ter integracionista do retro= grado Estatuto.

Nesse perí=odo, os movimentos indí=genas se somam aos mais varia-
dos movimentos camponeses do paí=s, em luta contra o monopo= lio capitalis-
ta da terra. Os seguidos governos brasileiros – FHC, Lula e Dilma – mante5m
uma  polí=tica  de  priorizaçaHo  do  agronego= cio,  com  grandes  repasses  aos
grandes proprieta= rios de terra, em detrimento de uma polí=tica seriamente
comprometida com a democratizaçaHo do meio rural,  da reforma agra= ria,
dos territo= rios indí=genas e quilombolas.

211



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

A polí=tica de favorecimento ao agronego= cio significa uma intensifi-
caçaHo da concentraçaHo de terra, da destruiçaHo ambiental, com uso de trans-
ge5nicos e agroto= xicos, e dos impactos sociais e culturais de grave expres-
saHo, visto as constantes expulsoH es dos indí=genas, quilombolas, ribeirinhos e
pequenos agricultores das suas terras, para oportunizar a produçaHo para a
exportaçaHo.

Esse cena= rio do meio rural brasileiro traz se=rias conseque5ncias aos
Povos Índí=genas. Expulsos dos seus territo= rios, as comunidades indí=genas
ficam ameaçadas da sua pro= pria existe5ncia, visto que a terra para os indí=ge-
nas, diferentemente dos latifundia= rios e do agronego= cio, naHo possui inte-
resses puramente econo5 micos. A terra tem um significado de sustentabili-
dade, de memo= ria, de cultura e identidade para os Povos Índí=genas, condi-
çaHo vital para a reproduçaHo fí=sica e cultural desses povos.

Buscando resistir aos processos de expulsaHo de suas terras, os movi-
mentos indí=genas atuam em duas frentes: a pressaHo para que a FUNAÍ reali-
ze os procedimentos demarcato= rios dos Territo= rios Índí=genas e o conflito
direto com posseiros, madeireiros, garimpeiros e latifundia= rios que saquei-
am dos seus territo= rios todas as riquezas do solo e subsolo, ale=m de violen-
tar social e culturalmente os Povos Índí=genas. Ale=m dessas duas frentes, o
movimento indí=gena tambe=m atua na perspectiva do autorreconhecimento
de diversos grupos indí=genas que, por pressaHo externa da sociedade (per-
seguiçaHo,  extermí=nio,  preconceito),  negaram  sua  identidade  e  hoje  reto-
mam um movimento de identidade cultural e de aquisiçaHo de suas terras.

A luta pela retomada dos Territo= rios Índí=genas e=  legí=tima e de funda-
mental importa5ncia para o processo de transformaçaHo da realidade rural
em nosso paí=s. Entretanto, o Estado burgue5s brasileiro caracteriza os movi-
mentos indí=genas como violentos, va5ndalos e baderneiros, fazendo coro ao
projeto neoliberal de criminalizaçaHo dos movimentos sociais. Nesse aspec-
to, e=  importante destacar o papel de desinformaçaHo e manipulaçaHo ideolo= -
gica dos meios de comunicaçaHo no Brasil, que atuam enquanto instrumento
burgue5s de difamaçaHo da causa indí=gena. Os assassinatos das lideranças in-
dí=genas e a impunidade continuam tendo presença marcante no meio rural
brasileiro.

A viole5ncia e presença de posseiros nas Terras Índí=genas comprome-
tem tambe=m as pra= ticas dos seus rituais e tradiçoH es culturais. O preconcei-
to, a discriminaçaHo e o processo de homogeneizaçaHo da cultura afetam dire-
tamente os Povos Índí=genas. Na sociedade burguesa, a tolera5ncia aN  diversi-
dade e= tnica e=  limitada, sendo permissí=vel apenas se a manifestaçaHo e= tnica
permanecer submissa aos ditames dos valores dominantes, permanecendo,
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na lo= gica burguesa, como uma expressaHo de “inferioridade cultural”. A cul-
tura indí=gena se apresenta como uma ferramenta da contra hegemonia cul-
tural, devendo ser preservada e valorizada.

Por fim, o cara= ter neoliberal de monopo= lio capitalista da terra, de cri-
minalizaçaHo dos movimentos sociais, de homogeneizaçaHo da cultura e a vio-
le5ncia contra os Territo= rios Índí=genas, faz com que inu= meros í=ndios tenham
que deixar os seus locais de origem e se deslocar para as grandes periferias
das cidades brasileiras. Ale=m do impacto da perda com a terra e com suas
tradiçoH es e valores culturais, esses í=ndios desaldeados se inserem, precari-
amente, no modo de produçaHo capitalista das periferias urbanas, aumen-
tando a força de trabalho excedente e as tentativas de inserçaHo no mercado
informal. Portanto, ficam vulnera=veis aN  fome, mise=ria, prostituiçaHo, drogas e
todas as mazelas orga5nicas ao modelo de sociedade capitalista.

A intensificação do conservadorismo no Brasil e a po-
lítica indigenista oficial

Em 2016, o Brasil foi vitimado por um golpe de Estado, tendo como
protagonistas  os  setores  mais  retro= grados  e  corruptos  do  parlamento
nacional, articulados com a velha oligarquia brasileira, sempre refrata= ria a
qualquer  avanço  democra= tico.  Índependentemente  dos  julgamentos
positivos ou negativos do governo do Partido dos Trabalhadores, o fato e=
que e=  inega=vel que ocorreu uma manobra anticonstitucional para depor a
presidente Dilma Rousseff, legitimamente eleita por mais de 54 milhoH es de
brasileiros.  O  pretexto  utilizado  foi  o  de  irregularidades  contabilí=sticas
(“pedaladas  fiscais”,  no  jargaHo  polí=tico)  para  ajustar  de= ficits  nas  contas
pu= blicas, uma pra= tica, diga–se de passagem, comum em todos os governos
anteriores.

Dentro desse contexto do golpe parlamentar e=  que se inicia um pe-
rí=odo de intensificaçaHo dos ataques contra os direitos dos povos origina= -
rios. O ilegí=timo governo Temer publicou o decreto n. 9.010/2017 (BRASÍL,
2017) que, sob a insí=gnia fantasiosa de “reestruturaçaHo”, afetou diretamen-
te o direito das populaçoH es indí=genas brasileiras, uma vez que reduziu bas-
tante a quantidade de unidades da FUNAÍ e, consequentemente, a sua capa-
cidade de atuaçaHo na promoçaHo e proteçaHo dos direitos indí=genas. 

O sucateamento do o= rgaHo indigenista e=  uma constante nos governos
neoliberais, com diminuiçaHo do orçamento e um quadro pessoal limitado e
em condiçoH es de trabalho preca= rias. Registra–se que durante o governo pe-
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tista de Lula, em 2009, tambe=m foi anunciada uma “reestruturaçaHo” na FU-
NAÍ, pretendendo garantir maior capacidade de atuaçaHo. Na verdade, essa
reestruturaçaHo enxugou as sedes organizacionais do o= rgaHo indigenista, au-
mentando a quantidade de comunidades jurisdicionadas aN s CoordenaçoH es
Regionais e sem aumentar os recursos financeiros e o nu= mero de profissio-
nais capacitados para desenvolver projetos com os Povos Índí=genas. 

Com o Decreto 9.010/2017 (BRASÍL, 2017) esse desmantelamento
do O� rgaHo Índigenista e=  ainda mais gritante. Foram sumariamente fechadas
51 CoordenaçoH es  Te=cnicas Locais  (CTLs),  que representam as insta5ncias
mais pro= ximas dos Povos Índí=genas, responsa= veis pela a= rea finalí=stica do
O� rgaHo. Na sede do O� rgaHo, em Brasí=lia, a coordenaçaHo mais afetada foi a de
Licenciamento Ambiental, sendo orquestrada uma facilitaçaHo para os gran-
des empreendimentos capitalistas nos territo= rios indí=genas. 

Vale ressaltar que essas ditas “reestruturaçoH es” foram bastante con-
testadas por va= rios povos indí=genas que tambe=m reclamaram da falta de
consulta pre=via de acordo com a ConvençaHo nº 169 da OÍT. O direito aN  auto-
determinaçaHo dos povos indí=genas – controlar suas vidas e suas terras –
continua a naHo ser garantido em nosso paí=s. Ale=m de ser o segmento mais
pobre do Brasil, os indí=genas estaHo excluí=dos das decisoH es que afetam os
seus  Territo= rios,  muitas  vezes  causando  impactos  ambientais  negativos,
com prejuí=zos sociais, econo5 micos e culturais aos Povos Índí=genas.

Apo= s pouco mais de dois anos de um governo pí=fio exercido pelo
entaHo vice–presidente Michel Temer, as eleiçoH es de 2018 conduziram ao
cargo de presidente o militar reformado Jair Bolsonaro, conhecido pela sua
ignora5ncia, prepote5ncia e desprezo pelos direitos humanos mais elementa-
res. NaHo por acaso, foi o pro= prio que, ao votar pelo impeachment da presi-
dente Dilma, declamou sua veneraçaHo a um dos piores torturadores da e=po-
ca do regime militar, o coronel Carlos Brilhante Ustra.

NaHo nos cabe, neste espaço, tecer ana= lises sobre os motivos da vito= -
ria eleitoral do segmento mais reaciona= rio e protofascista em 2018, mas
uma ra=pida retrospectiva desde entaHo corrobora com o indiscutí=vel quadro
de exponencial retrocesso do paí=s em torno das questoH es sociais, culturais,
trabalhistas, educacionais e ambientais, cujo o5 nus recai, mais uma vez, so-
bre os ombros dos mais despossuí=dos, aí= incluí=dos, naturalmente, os povos
indí=genas. Os dados saHo inega=veis: aumento do desemprego (agravado pela
pandemia), recrudescimento da fome e da mise=ria, retrocesso dos direitos
trabalhistas, sucateamento da sau= de pu= blica, desmonte dos programas as-
sistenciais, devastaçaHo do meio ambiente, total desrespeito aN s minorias, en-
tre tantos outros.
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Antes mesmo de eleito, o representante do Poder Executivo ja=  fazia
inu= meras declaraçoH es contra= rias aos povos indí=genas, tanto no que diz res-
peito aos seus direitos (naHo demarcaçaHo de terras indí=genas e processo de
“desmarcaçaHo” daquelas ja=  homologadas), quanto tambe=m no fomento ao
preconceito e discriminaçaHo. A concepçaHo retro= grada do assimilacionismo e
integracionismo, que permeou a histo= ria da polí=tica indigenista estatal e fe-
lizmente superada na ConstituiçaHo de 1988, ganha novo destaque e defesa
pelo governo federal em nosso paí=s, o que demonstra um imenso retroces-
so na abordagem do Estado brasileiro para com as populaçoH es indí=genas. 

Com o novo governo e uma polí=tica ultraliberal e com contornos
fascistas, os ataques contra os povos indí=genas se intensificam. Para ale=m
do desmantelamento total e paralisia do trabalho da FUNAÍ, com exonera-
çoH es arbitra= rias, perseguiçoH es a servidores e nomeaçoH es de militares para
os cargos de chefia, o novo governo procura aniquilar aquilo que os povos
indí=genas brasileiros possuem de mais importante: o acesso coletivo e naHo
capitalista aN  terra demarcada, fator fundamental para a manutençaHo das
culturas e dos tradicionais modos de vida e organizaçaHo social.

Apesar dos nu= meros apontarem que 12,4% do territo= rio nacional
estaHo demarcados como terra indí=gena, isso naHo significa que a terra e os
direitos dos í=ndios estejam assegurados. A presença de posseiros, o merca-
do ilegal de mineraçaHo, o uso de pastagem e a falta de polí=ticas pu= blicas saHo
constantes nos territo= rios indí=genas.  Por outro lado, va= rias comunidades
indí=genas continuam sem possuir o direito aN  terra, portanto, sem o direito
de locais para morar,  realizar suas atividades produtivas e praticar suas
manifestaçoH es culturais. 

Evidencia–se, cada vez mais, o propo= sito de incentivo aN s agressoH es
ambientais, com o aumento do desmatamento, queimadas recordes, enfra-
quecimento das fiscalizaçoH es de o= rgaHos como o Ínstituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renova=veis (ÍBAMA), desmantelamento
da FUNAÍ, aumento significativo de invasoH es e açoH es de exploraçaHo ilegal de
terras indí=genas, seja atrave=s da grilagem, da exploraçaHo criminosa de ma-
deira e da expansaHo de novos garimpos ilegais, assim como a expansaHo de-
sordenada de a= reas para produçaHo agropecua= ria. Tudo isso acobertado ou
mesmo incentivado pelo atual governo que tem como ministro do meio am-
biente Ricardo Salles, um verdadeiro capataz dos segmentos mais retro= gra-
dos do empresariado rural.

A polí=tica do atual governo de favorecimento do agronego= cio, com
destruiçaHo ambiental e fomento aN  viole5ncia contra os territo= rios indí=genas,
deixa  as  suas  populaçoH es  em  situaçaHo  de  grave  vulnerabilidade  social.
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Como ja=  dito, a falta da terra para os Povos Índí=genas acarreta prejuí=zos
econo5 micos,  sociais,  ambientais e culturais,  uma vez que a vida indí=gena
esta=  diretamente relacionada com a terra. 

No entanto, para ale=m da questaHo territorial, outros direitos sociais
ba= sicos tambe=m naHo te5m sido cumpridos para os povos origina= rios em nos-
so paí=s. A educaçaHo e a sau= de indí=gena continuam a possuir uma realidade
bastante preca= ria. A inexiste5ncia ou limitaçoH es de escolas nos territo= rios in-
dí=genas e=  ainda um obsta= culo a ser superado, assim como o alto í=ndice de
analfabetos, principalmente entre os adultos e idosos. Estudantes indí=genas
buscam a continuidade dos seus estudos, pore=m, o ingresso nas Universida-
des pu= blicas e=  difí=cil. Apesar do programa de cotas em algumas Universida-
des, a dista5ncia destas das suas Aldeias e=  quase um impeditivo, necessitan-
do naHo so=  condiçoH es de acesso, mas tambe=m de polí=ticas de permane5ncia
estudantil. Para ale=m dessa questaHo, e=  necessa= rio ir mais adiante na relaçaHo
da educaçaHo e os Povos Índí=genas. NaHo e=  suficiente apenas o ingresso de in-
dí=genas nas universidades. Torna–se necessa= rio a transformaçaHo da lo= gica
da universidade, incorporando os conhecimentos dos Povos Índí=genas, as
suas histo= rias e as suas lutas na perspectiva do ensino, pesquisa e extensaHo.

Os Povos Índí=genas enfrentam grandes dificuldades no atendimen-
to aN  sau= de. Os í=ndios apresentam os piores í=ndices de sau= de em todo o paí=s,
sofrendo com altas taxas de alcoolismo, suicí=dio, ale=m do descaso e precon-
ceito com que saHo tratados nos sistemas de sau= de institucionais. A constru-
çaHo e reforma de Unidade Ba= sica de Sau= de nos territo= rios indí=genas, com
equipamentos adequados, consulto= rio odontolo= gico e regularidade de aten-
dimento saHo demandas constantes. Para ale=m dessas questoH es, a lo= gica de
atendimento aN  sau= de  com os  Povos  Índí=genas  precisa  ser  transformada,
atendendo aos princí=pios das especificidades do Sistema U� nico de Sau= de
(SUS),  sendo necessa= ria a incorporaçaHo das pra= ticas,  saberes e tradiçoH es
que os indí=genas utilizam na prevençaHo e tratamento de suas enfermida-
des. Ale=m disso, o trabalho relacionado aN  sau= de indí=gena naHo pode ser res-
trito ao tratamento de doenças, mas incorporar todas as condiçoH es neces-
sa= rias para a sua vida social sauda=vel, como moradia, educaçaHo, atividades
produtivas, cultura, lazer, etc.

Em  tempos  da  pandemia  da  COVÍD–19,  essa  situaçaHo  fica  ainda
mais grave. A Secretaria Especial de Sau= de Índí=gena (SESAÍ), responsa=vel
pela sau= de especí=fica e diferenciada aos Povos Índí=genas, vem sendo suca-
teada de forma acentuada, naHo atendendo de maneira adequada o conjunto
da populaçaHo indí=gena em todo o territo= rio nacional. Registra–se ainda a
subnotificaçaHo dos casos de doentes e o= bitos de indí=genas pela atual pande-
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mia, tendo em vista ser considerado apenas o Boletim Epidemiolo= gico da
SESAÍ, que naHo contempla a totalidade das populaçoH es indí=genas em nosso
paí=s. Essa subnotificaçaHo agrava ainda mais o quadro de invisibilidade dos
Povos Índí=genas no paí=s. 

Ale=m  do  cena= rio  extremamente  desfavora=vel,  saHo  frequentes  os
ataques institucionais contra  os poucos direitos indí=genas garantidos na
ConstituiçaHo. O parlamento de maioria conservadora e elitista, em especial
a bancada ruralista com o apoio do poder executivo, vem fazendo constante
pressaHo pela modificaçaHo de leis que tratam dos assuntos indí=genas.  SaHo
diversas iniciativas que buscam retirar os direitos territoriais dos povos
indí=genas  e  colocar  os  seus  territo= rios  a  serviço  do  grande  capital,
permitindo os grandes empreendimentos, a mineraçaHo e o arrendamento
de suas terras. 

Dentre  os  ataques  institucionais  mais  perversos,  podemos  citar
pelo menos dois deles. O primeiro e=  a publicaçaHo da ÍnstruçaHo Normativa
nº 09 da FundaçaHo Nacional do Í�ndio, em abril de 2020 (FUNAÍ, 2020b).
Atrave=s dessa instruçaHo, o O� rgaHo Índigenista se transforma em insta5ncia de
certificaçaHo para a invasaHo de posseiros e grileiros no interior das Terras
Índí=genas.  Ou seja,  os  invasores poderaHo  requisitar documento aN  FUNAÍ
para regularizar a sua invasaHo nos territo= rios indí=genas, inclusive com li-
cenciamento para o exercí=cio de atividades econo5 micas de impacto ambi-
ental, como extraçaHo de madeira. Registra–se que essa ÍN nº 09/2020 esta=
relacionada com a Medida Proviso= ria 910/2019 (BRASÍL, 2019), que busca
avançar a grilagem em nosso paí=s, podendo acarretar apropriaçaHo irregular
de terra e conflitos fundia= rios de graves proporçoH es. NaHo e=  aN  toa que essa
MP e=  conhecida como “MP da grilagem” e prejudica frontalmente as popu-
laçoH es tradicionais, provocando ainda maior concentraçaHo fundia= ria e des-
matamentos, em especial na regiaHo da Amazo5 nia.

O segundo grande ataque institucional e=  a tese do Marco Temporal,
atrave=s  do  Parecer  001/17  da  Advocacia  Geral  da  UniaHo  –  AGU  (AGU,
2017). De acordo com esse Parecer, os indí=genas so=  teriam direito ao pro-
cesso de demarcaçaHo de suas terras caso estivessem na posse fí=sica desses
territo= rios na data da promulgaçaHo da ConstituiçaHo Federal de 1988, isto e= ,
no dia 05 de outubro de 1988. Esse e=  um absurdo imenso, pois traz um ca-
ra= ter duplamente prejudicial aos povos indí=genas: primeiro porque legaliza
e legitima todas as viole5ncias praticadas contra os indí=genas antes da pro-
mulgaçaHo  da  ConstituiçaHo  Federal  de  1988,  que  foram  responsa=veis,  na
maioria das vezes, em expulsar os indí=genas de seus territo= rios tradicio-
nais; e segundo porque mante=m a viole5ncia contra os povos indí=genas, naHo
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lhes assegurando o direito territorial, que continuam tendo as suas terras
usurpadas pelo grande capital. 

Como se pode observar, saHo va= rios os desafios colocados aos povos
indí=genas na conjuntura atual. Apesar dos avanços constitucionais, a polí=ti-
ca indigenista oficial mante=m pra= ticas hegemo5 nicas do poder tutelar, do as-
similacionismo e o assistencialismo junto aos Povos Índí=genas.  O Estado
brasileiro atua como intermediador entre as comunidades indí=genas e ou-
tros segmentos da sociedade brasileira, autorizando ou naHo essas relaçoH es.
Essa pra= tica compromete aN  autogestaHo das Terras Índí=genas, ale=m de man-
ter uma visaHo dos indí=genas como seres “relativamente capazes”.

Para ale=m do regime tutelar, os seguidos governos neoliberais exe-
cutaram e executam uma polí=tica de cooptaçaHo das lideranças indí=genas,
com o propo= sito de garantir o apoio aos governos atrave=s do pacto elitista
de sociabilidade. Essa cooptaçaHo enfraquece os movimentos indí=genas, que
perdem a sua autonomia e independe5ncia polí=tica, ficando refe=m das polí=ti-
cas compensato= rias e assistencialistas do Estado. Tambe=m acarreta no divi-
sionismo das comunidades indí=genas, fazendo com que diversos Povos dis-
putem entre si as migalhas oferecidas pelo governo, perdendo o foco da re-
siste5ncia e luta contra a polí=tica indigenista oficial.

Por  outro  lado,  existe  mobilizaçaHo,  luta e  resiste5ncia  contra  todo
esse cena= rio. E�  imprescindí=vel a mobilizaçaHo e luta dos movimentos indí=ge-
nas, indigenistas e de todas as forças progressistas, no sentido de frear os
ataques contra os direitos indí=genas, ao mesmo tempo em que e=  preciso
avançar na construçaHo de uma polí=tica indigenista, que tenha como princí=-
pio os indí=genas como protagonistas nas tomadas de decisoH es.

Mobilizações e bandeiras políticas
 

Apesar das adversidades, o movimento indí=gena se organiza e man-
te=m uma agenda de luta contra os ataques que estaHo sendo desferidos con-
tra as suas populaçoH es e os seus territo= rios tradicionalmente ocupados. 

O movimento indí=gena, atrave=s da ArticulaçaHo dos Povos Índí=genas
do Brasil (APÍB), realiza anualmente, no me5s de abril, o Acampamento Ter-
ra Livre – ATL, reunindo organizaçoH es e lideranças indí=genas de todo o paí=s
para discutir sobre a conjuntura nacional e construir as estrate=gias de luta
e resiste5ncia. Apesar do cena= rio de pandemia pela COVÍD–19, a APÍB reali-
zou a 16a ediçaHo do ATL de maneira virtual em abril de 2020, sendo um im-
portante momento de articulaçaHo e fortalecimento da luta do movimento
indí=gena no Brasil (APÍB, 2020).
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Outra vertente de atuaçaHo do movimento indí=gena tem sido a maior
participaçaHo no processo eleitoral. Nas u= ltimas eleiçoH es – ano 2020 – foram
2.216 candidaturas indí=genas (prefeita/o, vice e vereador/a), 29% a mais
do que no pleito municipal passado. Ao final do processo eleitoral, teve–se
237 indí=genas eleitos/as, entre prefeitos/as, vices e vereadores/as, o que
representa 0,34% do total de eleitas/os no paí=s,  superior ao patamar de
0,26% das eleiçoH es em 2016 (APÍB, 2020). Apesar das limitaçoH es no a5mbito
da institucionalidade, esse aumento de participaçaHo indí=gena nas eleiçoH es
indica um fortalecimento dos movimentos indí=genas e uma maior ocupaçaHo
dos espaços de luta para dar visibilidade aN s demandas e reivindicaçoH es dos
povos origina= rios. 

Ale=m do pro= prio movimento indí=gena, e=  importante tambe=m o pa-
pel de denu= ncia, propaganda e mobilizaçaHo que algumas organizaçoH es indi-
genistas te5m realizado nesse  u= ltimo perí=odo.  Em nosso entendimento,  a
luta indí=gena naHo diz respeito somente aos í=ndios, mas sim a todo o conjun-
to da sociedade brasileira, tendo em vista que representa a nossa histo= ria e
e=  imensa a dí=vida que o paí=s possui com essas populaçoH es. 

Estamos convictos que as propostas dos povos indí=genas na luta pe-
los seus direitos fundamentais devam ser elaboradas e encaminhadas pelos
pro= prios indí=genas, que mais do que ningue=m sabem das suas reais neces-
sidades como povos permanentemente ameaçados de invasaHo de suas ter-
ras ancestrais, expulsaHo de seus territo= rios e ate=  de extermí=nio. A contribui-
çaHo das organizaçoH es e dos/das militantes polí=ticos deve ser, portanto, gui-
ada prioritariamente por uma polí=tica de apoio aN s propostas de suas orga-
nizaçoH es auto5 nomas e independentes, sejam elas de cara= ter e= tnico (local),
intere= tnico, interlocal, regional ou nacional. Neste sentido propomos:

§ DemarcaçaHo / HomologaçaHo imediata de todas as terras indí=genas
no territo= rio nacional.

§ Pela implementaçaHo imediata de polí=ticas sociais dignas e diferen-
ciadas aos Povos Índí=genas, no que diz respeito aN  educaçaHo, sau= de, moradia,
lazer, dentre outras.

§ Contras as obras capitalistas e neodesenvolvimentistas nos Terri-
to= rios Índí=genas, sem a Consulta Pre=via e Ínformada, conforme previsto na
ConvençaHo 169 da OÍT.

§ AtualizaçaHo do Estatuto do Í�ndio com o protagonismo dos Povos
Índí=genas, superando os conceitos ainda vigentes de tutela, assimilaçaHo, in-
tegraçaHo e das polí=ticas paternalistas e assistencialistas.
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§ Contra os ataques institucionais que ferem os direitos indí=genas,
especial o Parecer 001/17 da Advocacia Geral da UniaHo (AGU).

§ ConstruçaHo de uma polí=tica indigenista estatal que rompa com o
seu cara= ter repressivo e autorita= rio. Que seja construí=da em dia= logo com as
organizaçoH es indí=genas e indigenistas e garanta a totalidade dos direitos
territoriais, sociais e ambientais para todas as Terras Índí=genas, bem como
efetive um Plano de Carreira Índigenista para os servidores pu= blicos, com
condiçoH es adequadas de trabalho. 

§ Apesar da complexidade do assunto, devido, sobretudo, aN  diversi-
dade das naçoH es indí=genas no paí=s, consideramos ser importante a criaçaHo
de uma articulaçaHo polí=tica nacional que funcione como interlocutor desses
povos, algo como um Congresso Índí=gena Permanente, que reu= na o maior
nu= mero de representaçoH es dos povos indí=genas.

§ Ínstituir um grupo de trabalho reunindo representantes indí=ge-
nas, parlamentares aliados e forças polí=tica de apoio para iniciar estudo so-
bre a instituiçaHo de um percentual de representaçaHo parlamentar dos po-
vos  indí=genas,  proposiçaHo  a  ser  estendida a  outras  comunidades etnica-
mente diferenciadas, a exemplo dos ciganos e dos quilombolas.
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 PARTE III
QUESTA
 O AGRA� RÍA, LUTA PELA TERRA E FORMAS DE 

ORGANÍZAÇA
 O E RESÍSTE� NCÍA

Dona Ílma, trabalhadora da agricultura familiar do municí=pio de Charrua,
no interior do RS. Sua horta produz alimentos sem agroto= xicos que saHo ven-
didos na feira semanal do Sindicato Rural do municí=pio. Registro realizado

no ano de 2018
Fotografia de Fran Rebelatto
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 10
A QUESTA
 O AGRA� RÍA NO BRASÍL*

Paulo Alentejano

Introdução

A histo= ria da questaHo agra= ria no Brasil e=  a histo= ria da naHo realizaçaHo
da reforma agra= ria, fazendo da histo= ria agra= ria deste paí=s a histo= ria do pre-
domí=nio absoluto do latifu= ndio nas suas va= rias facetas: base do poder e da
viole5ncia no campo; bastiaHo da improdutividade da terra no Brasil; celeiro
da recente modernizaçaHo agrí=cola, conservadora, brasileira, da qual resul-
tou mais recentemente o agronego= cio. 

Buscaremos reconstituir brevemente a histo= ria da questaHo agra= ria
brasileira a partir de quatro aspectos: a legislaçaHo; a açaHo governamental; o
debate polí=tico; e a luta pela terra. Como e=  impossí=vel entender a evoluçaHo
de um aspecto sem a consideraçaHo dos demais, faremos a discussaHo inte-
gradamente, enfatizando ora um, ora outro aspecto.

Tomaremos por base uma divisaHo da histo= ria  da questaHo agra= ria
brasileira em cinco perí=odos: ate=  os anos 1950, quando a Reforma Agra= ria
naHo  e=  ainda um tema nacional  e  a  luta  pela terra  pode ser considerada
como dispersa e episo= dica; anos 1950 e 1960, quando esta se transforma
numa das principais questoH es polí=ticas do paí=s e a luta pela terra se genera-
liza; anos 1970, quando o tema e a luta saHo sufocados pela modernizaçaHo
autorita= ria; anos 1980 e 1990, quando renascem a luta e o debate, embora
em novos termos; anos 2000 em diante, quando se configura a hegemonia
do agronego= cio e mais uma vez se ressignifica a luta pela reforma agra= ria. 

As origens da questão agrária brasileira

A Lei de Terras de 1850 e=  a primeira legislaçaHo brasileira de regula-
mentaçaHo do uso e da posse da terra, pois ate=  a independe5ncia, em 1822,
regia–nos a legislaçaHo portuguesa e entre esta data e 1850 o paí=s carece de
uma efetiva legislaçaHo agra= ria, de resto desnecessa= ria numa sociedade divi-
dida entre senhores e escravos. A Lei de Terras representou a garantia da

*DOÍ – 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.225-250
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continuidade do monopo= lio da terra no Brasil – instituí=do pela colonizaçaHo
portuguesa a partir  das sesmarias –,  pois,  num contexto de substituiçaHo
inevita= vel da maHo de obra escrava pelo trabalho livre, o controle da terra
pelos latifundia= rios – antes dado pela posse e a repressaHo dos escravos –
passou a ser garantido via legislaçaHo agra= ria.  Assim, a legislaçaHo agra= ria
brasileira nasce sob o signo do conservadorismo, uma vez que representa a
forma de manter a terra sob o controle dos latifundia= rios e a maHo de obra
subordinada a estes, embora agora sob nova forma, a do trabalho "livre"1.

Portanto, a lo= gica colonial que instituiu o monopo= lio da terra pro-
moveu o genocí=dio dos povos origina= rios arrancados aN  força das terras em
que viviam para implantaçaHo dos latifu= ndios monocultores exportadores e
promoveu a escravizaçaHo dos amerí=ndios e africanos e seus descendentes,
se perpetuou para ale=m da colonizaçaHo. Registre–se que houve muita resis-
te5ncia dos povos origina= rios contra a conquista colonial, assim como dos
africanos contra a escravidaHo, cuja expressaHo maior foram os quilombos,
dos quais o mais famoso foi Palmares. 

Durante um se=culo, a legislaçaHo agra= ria brasileira permanece into-
cada, assim como o poder do latifu= ndio. Sob a garantia da Lei de Terras –
que subordina a exploraçaHo da terra aN  sua propriedade e garante aos pro-
prieta= rios a intocabilidade desta, mesmo que mantida improdutiva – a terra
permanece sendo, no Brasil, durante todos estes anos, instrumento de enri-
quecimento e dominaçaHo para uma minoria, enquanto que a grande massa
rural continua submetida aN  condiçoH es de exploraçaHo que pouco a diferencia
de seus antepassados escravos, mesmo quando estes saHo louros imigrantes
europeus ou pa= lidos asia= ticos.

Da mesma forma, a atuaçaHo governamental pouquí=ssimo se altera
ao longo deste perí=odo, apesar de substantivas alteraçoH es no cara= ter do Es-
tado brasileiro. Marcadamente latifundia= rio ate=  os anos 1930, o Estado bra-
sileiro adquire outra natureza a partir de entaHo, com o crescente poder da
burguesia industrial e financeira, assim como com a inclusaHo no pacto do
poder dos segmentos me=dios urbanos na fase populista.  Ísto, entretanto,
naHo implica em mudança na atuaçaHo do Estado no que se refere ao campo,
para onde a pro= pria legislaçaHo trabalhista, base do pacto populista, so=  sera=

1Na verdade, as relaçoH es de trabalho no campo brasileiro permanecem por muito tempo
sendo em grande parte apenas formalmente livres, persistindo va= rias formas de dominaçaHo
que limitam a mobilidade do trabalhador. Estas formas, alia= s, encontram–se presentes ate=
hoje, como mostram as notí=cias de trabalho escravo em fazendas localizadas nas mais diver-
sas regioH es, ate=  nas mais desenvolvidas, assim como a persiste5ncia da peonagem na Amazo5 -
nia, versaH o "moderna" do sistema de barracaH o presente no colonato nas fazendas de cafe=
paulistas do final do se=culo XÍX e iní=cio do XX. 
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estendida em 1963, quando foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural. O
ma=ximo que o Estado brasileiro realiza saHo algumas tentativas isoladas de
colonizaçaHo em a= reas de fronteira, mas que naHo comprometem ou afetam a
estrutura de poder no campo, ao contra= rio,  saHo uma forma de amenizar
conflitos em a= reas ja=  sob o domí=nio do latifu= ndio, ao passo que cria condi-
çoH es para sua posterior expansaHo, ja=  que os colonos que desbravam as “no-
vas terras”,  desmatando–as e expulsando destas os povos indí=genas e os
quilombolas, fazem o “serviço sujo”.

A nacionalização da luta pela terra e do debate sobre a
reforma agrária

A luta contra o latifu= ndio e a contestaçaHo da legislaçaHo agra= ria – que
ja=  estavam presentes antes de 1850 com os quilombos e as rebelioH es indí=-
genas e depois da criaçaHo da Lei de Terras com Canudos, Contestado e as
revoltas de colonos nas fazendas paulistas – acentua–se sobremaneira nos
anos 1950. Organizados em sindicatos ou sob as Ligas Camponesas, os tra-
balhadores rurais brasileiros contestam crescentemente a legislaçaHo agra= -
ria brasileira e o poder absoluto dos latifundia= rios. A(  contestaçaHo dos tra-
balhadores rurais se soma a de segmentos da intelectualidade e das classes
me=dias urbanas que criticam o que chamam de irracionalidade do latifu= n-
dio, dado o cara= ter improdutivo destes, da qual resultariam inclusive entra-
ves para o avanço do desenvolvimento industrial do paí=s,  na medida em
que o atraso rural se refletiria na limitaçaHo do mercado de consumo interno
e na limitada produçaHo de alimentos e mate=ria prima. Tal contexto fez da
Reforma  Agra= ria  um  dos  temas  mais  importantes  em  debate  nos  anos
1950/60, verdadeiro centro das chamadas Reformas de Base. 

Na verdade, defrontavam–se pelo menos tre5s concepçoH es de Refor-
ma Agra= ria: a do Partido Comunista Brasileiro, que a via como uma das eta-
pas da revoluçaHo democra= tico–burguesa, destinada a eliminar os traços de
feudalismo, abrir espaço para o desenvolvimento das forças produtivas e
das contradiçoH es capitalistas e, consequentemente, possibilitar a eclosaHo da
revoluçaHo  socialista  num segundo momento;  a  dos  nacional–desenvolvi-
mentistas, que a considerava um instrumento para superar o subdesenvol-
vimento do paí=s, por criar um mercado interno capaz de sustentar o pro-
cesso de industrializaçaHo do paí=s e de aumentar a produçaHo agrí=cola a fim
de garantir o abastecimento urbano e gerar divisas via agroexportaçaHo; a
da  esquerda  revoluciona= ria,  inclusive  lideranças  das  Ligas  Camponesas,
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que concebiam a Reforma Agra= ria como a garantia da cidadania para o tra-
balhador rural e parte de um processo mais amplo de revoluçaHo socialista
no paí=s. Apesar de crescentemente se envolver na disputa pela hegemonia
da luta sindical e popular no campo, frente ao PCB e aN s Ligas, a Ígreja naHo ti-
nha na e=poca um projeto claro de Reforma Agra= ria, embora sua perspectiva
se aproximasse da vertente nacional–desenvolvimentista.

Deste debate, da mobilizaçaHo dos trabalhadores rurais e da reaçaHo
dos grandes proprieta= rios, no contexto dos atribulados anos 1960, nasceu o
Estatuto da Terra, a mais avançada legislaçaHo agra= ria criada no Brasil, mas
que paradoxalmente somente reforçou o cara= ter excludente da estrutura
agra= ria brasileira.

A modernização conservadora da agricultura brasilei-
ra

Criado no mesmo ano do Golpe Empresarial–Militar  de 1964,  no
iní=cio  do  primeiro  governo  ditatorial,  o  Estatuto  da  Terra  representava
uma resposta reformista para a crise que tomara conta do campo brasileiro
e propunha–se a combater o atraso das relaçoH es sociais e produtivas no
campo que gerava conflitos sociais  e  faziam o setor  agrí=cola  incapaz de
atender aN s necessidades crescentes da acumulaçaHo industrial. De um lado, a
nova legislaçaHo buscava dar resposta para a problema= tica dos conflitos pela
posse da terra que atingiam o campo brasileiro de forma generalizada; de
outro, resolver o problema da baixa produtividade do setor agropecua= rio
brasileiro que comprometia o abastecimento alimentar interno, a produçaHo
de mate=rias primas para a indu= stria e a geraçaHo de divisas atrave=s da agro-
exportaçaHo. A soluçaHo proposta no Estatuto era a transformaçaHo paulatina
da estrutura agra= ria brasileira de forma a eliminar tanto latifu= ndios como
minifu= ndios e organizar a ocupaçaHo do campo com base em empresas ru-
rais. Para isto, se lançaria maHo de desapropriaçoH es, mas principalmente do
mecanismo tributa= rio, visando atrave=s de tributaçoH es progressivas das ter-
ras improdutivas fazer com que os latifu= ndios improdutivos se convertes-
sem em modernas empresas rurais. Ao lado disto, previa–se a criaçaHo de
mecanismos de polí=tica agrí=cola que viabilizassem o investimento no setor,
visto que uma das principais reclamaçoH es dos grandes proprieta= rios dizia
respeito aN  penalizaçaHo do setor agrí=cola diante do industrial.

A pressaHo dos latifundia= rios, parte importante da composiçaHo po-
lí=tica que impulsionara o Golpe, acabou por produzir uma aplicaçaHo apenas
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parcial do Estatuto da Terra, fazendo com que este se convertesse unica-
mente num instrumento de modernizaçaHo dos latifu= ndios, nada produzindo
em termos de restruturaçaHo fundia= ria no paí=s. Para isto foi fundamental a
montagem do Sistema Nacional  de Cre=dito Rural (SNCR),  que viabilizou,
atrave=s do cre=dito farto e fortemente subsidiado, a modernizaçaHo dos lati-
fu= ndios.  Com isto, o setor agrí=cola capacitou–se para atender aN  demanda
urbano–industrial, assim como para garantir a forte participaçaHo do Brasil
no mercado agrí=cola internacional. O SNCR permitiu ainda a consolidaçaHo
da articulaçaHo entre os capitais industrial e agrí=cola, forjando a base para a
constituiçaHo dos complexos agro–industriais, dando unidade econo5 mica aN
aliança polí=tica entre as burguesias rural e urbana, atrave=s do processo de
territorializaçaHo do grande capital. Assim, pode–se dizer que o Estatuto da
Terra foi um dos instrumentos que possibilitou a ocorre5ncia do que se con-
vencionou chamar de modernizaçaHo conservadora,  bem como contribuiu
para aumentar a consiste5ncia interna e a força do bloco dominante no paí=s.
No bojo deste processo, tem–se, na verdade, a constituiçaHo de um novo Es-
tado no paí=s, onde ha=  uma uniaHo orga5nica entre os mais diversos setores da
burguesia, podendo–se dizer que, ao tripe=  em que se baseou o desenvolvi-
mento industrial brasileiro a partir dos 1950 (capital estatal, capital estran-
geiro e capital privado nacional), adicionou–se uma quarta perna, o grande
capital agra= rio moderno, ou que o corte rural-urbano da burguesia perdeu
significado, na medida em que houve uma fusaHo de capitais urbanos, indus-
triais e financeiros e agra= rios.

Entretanto, nem o Estatuto da Terra nem a repressaHo militar resol-
veram definitivamente a questaHo agra= ria no Brasil e, pior que isto, a moder-
nizaçaHo conservadora ampliou a concentraçaHo da terra, a exclusaHo social e a
exploraçaHo  do trabalho no campo brasileiro.  A tentativa  de  contornar  o
problema com a promoçaHo da colonizaçaHo da "terra sem homens da Ama-
zo5 nia" atrave=s dos "homens sem terra" das regioH es conflituosas so=  fez criar
mais uma a= rea de conflitos – uma vez que os incentivos fiscais concedidos
aN s  grandes  empresas  levaram–nas  tambe=m  a  buscar  terras  na  fronteira
como reserva especulativa – ale=m de produzir alguns significativos desas-
tres ambientais. 
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A retomada das lutas e dos debates sobre a reforma
agrária nos anos 1980 e 1990

Com  o  enfraquecimento  da  ditadura  empresarial–militar,  no  fim
dos anos 1970, a problema= tica agra= ria ressurgiu com força, embora com
novo conteu= do. Ao contra= rio dos anos 1950/60 quando o debate centrava–
se no cara= ter improdutivo da agricultura brasileira, agora a questaHo central
diz respeito aN  natureza excludente do modelo de desenvolvimento gestado
no campo brasileiro com fortes reflexos sobre as cidades, dado o acentuado
e5xodo rural produzido ao longo deste processo de modernizaçaHo.

A pressaHo dos trabalhadores rurais, organizados agora na CONTAG2

e principalmente no MST3 e o apoio da Ígreja – em especial da CPT4 – que se
transforma em porta–voz da causa, faz com que, no contexto da transiçaHo
representada pela Nova Repu= blica, o tema da Reforma Agra= ria ressurja, in-
clusive sob a forma de uma nova proposta legislativa. Embora se baseando
no Estatuto da Terra, o Plano Nacional de Reforma Agra= ria (PNRA) repre-
sentava um novo marco no debate da legislaçaHo agra= ria brasileira, pois se
propunha  a  efetivamente ser  um instrumento de promoçaHo  da  Reforma
Agra= ria no paí=s, coisa que o Estatuto da Terra naHo o fora.

No entanto,  se  os  trabalhadores  pressionavam e  tinham a Ígreja
como aliada, os proprieta= rios de terra tambe=m pressionavam e, ale=m de ter
mais recursos, tinham tambe=m aliados mais fortes – como, por exemplo, o
Presidente da Repu= blica, Jose=  Sarney, ele pro= prio um noto= rio latifundia= rio.
O resultado deste embate foi a desfiguraçaHo da proposta inicial do PNRA e a
inviabilizaçaHo paulatina da Reforma, em funçaHo da forte e violenta reaçaHo

2 ConfederaçaH o Nacional dos Trabalhadores na Agricultura entidade sindical que oficialmen-
te representa a totalidade dos trabalhadores rurais brasileiros, englobando assalariados e
pequenos produtores, proprieta= rios ou naH o e que assumiu a luta pela Reforma Agra= ria a par-
tir de 1979 como unificadora das lutas destes diversos segmentos. Em 2015 a Contag se di-
vidiu em duas: a sigla Contag passou a identificar a ConfederaçaH o Nacional dos Trabalhado-
res Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, passando a representar apenas agriculto-
res e agricultoras familiares; e foi criada a Contar - ConfederaçaH o Nacional dos Trabalhado-
res (as) Assalariados (as) Rurais, para representar exclusivamente os/as assalariados/as ru-
rais. 
3 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundado como movimento nacional em
1984, mas cuja atuaçaHo pra= tica remonta aos u= ltimos anos da de=cada de 1970, quando orga-
niza as primeiras ocupaçoH es de terra visando pressionar diretamente pela realizaçaH o da Re-
forma Agra= ria e criticando o legalismo predominante na atuaçaHo da CONTAG. 
4 ComissaH o Pastoral da Terra, fundada em 1975 por bispos, padres, freiras e agentes pasto-
rais da Amazo5 nia, mas que se estende depois para outras regioH es do paí=s, e que age na de-
nu= ncia da viole5ncia sofrida pelos trabalhadores rurais e no apoio aN  sua organizaçaH o. 
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dos latifundia= rios, seja atrave=s da UDR5 que promoveu o enfrentamento das
ocupaçoH es, ou de seus aliados nos poderes constituí=dos que se encarrega-
ram de sepultar o projeto de reforma - no legislativo (emendas que desfigu-
raram o Plano), no executivo (via burocracia do ÍNCRA6 ou boicote presi-
dencial aN s açoH es de desapropriaçaHo) e no judicia= rio (onde juí=zes para defen-
der o direito "sagrado" aN  propriedade nunca faltaram).

O resultado disto foi,  mais uma vez, a naHo realizaçaHo da Reforma
Agra= ria, fato que se agravou ainda mais em 1988 quando da elaboraçaHo da
nova ConstituiçaHo. Muitos apontam como um grande ganho o fato da Refor-
ma Agra= ria ter se tornado pela primeira vez mate=ria constitucional, pore=m
isto se fez aN s custas de sua imobilizaçaHo. Organizados no CentraHo7, os defen-
sores do latifu= ndio impuseram uma grande derrota aos defensores da Re-
forma Agra= ria, pois a amplitude e a vaguidade das definiçoH es de proprieda-
de improdutiva e funçaHo social da propriedade daHo margem ao questiona-
mento de qualquer desapropriaçaHo, inviabilizando na pra= tica a realizaçaHo
da restruturaçaHo fundia= ria do paí=s. Embora a Lei Agra= ria de 1993 represen-
te um avanço em relaçaHo aN  ConstituiçaHo,  por restringir mais tais noçoH es,
permanece a abertura para os questionamentos judiciais das desapropria-
çoH es, fazendo com que as restriçoH es aN  realizaçaHo da Reforma Agra= ria man-
tenham–se grandes.  

O  tema da Reforma Agra= ria  sofreu  significativo esvaziamento no
iní=cio dos anos 1990, naHo porque os problemas da estrutura agra= ria brasi-
leira tenham sido resolvidos,  mas porque a mobilizaçaHo social em torno
desta sofreu certo refluxo entre 1988 e 1994. O refluxo deveu–se funda-
mentalmente ao desa5nimo resultante das derrotas sucessivas no PNRA e na
ConstituiçaHo, assim como da viole5ncia da açaHo da UDR. Entretanto, o debate
em torno das eleiçoH es presidenciais de 1994 e principalmente a ofensiva do
MST em 1995, com sua ta= tica de "ocupar, resistir, produzir", recolocaram o
tema em evide5ncia, numa de=cada marcada por uma forte crise da agricultu-
ra brasileira, com a fale5ncia generalizada de agricultores e agroindu= strias,
no  rastro  das  medidas  neoliberais  que  retiraram  subsí=dios,  reduziram

5UniaH o  Democra= tica  Ruralista,  entidade fundada para  combater a  realizaçaH o  da Reforma
Agra= ria no paí=s e que se notabilizou pela agressividade e pela realizaçaHo de leiloH es para an-
gariar fundos para a compra de armas e a organizaçaHo de milí=cias populares para se contra-
por aN  açaH o do MST. 
6Ínstituto Nacional de ColonizaçaH o e Reforma Agra= ria, o= rgaH o oficial responsa= vel pela polí=tica
de reforma agra= ria.
7Bloco parlamentar suprapartida= rio que, apesar do nome, representava a direita no Con-
gresso Constituinte. 
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cre=ditos e expuseram a agricultura aN  competiçaHo de outros paí=ses com a re-
duçaHo de taxas alfandega= rias.

Sob forte pressaHo polí=tica,  em especial  apo= s  os massacres de Co-
rumbiara e Eldorado dos Caraja= s, o governo Fernando Henrique Cardoso foi
obrigado a acelerar e ampliar a criaçaHo de assentamentos, pois havia gene-
ralizado apoio popular aN  reforma agra= ria e ao MST. Ísto foi facilitado pela
queda generalizada do preço da terra no paí=s na de=cada de 1990, resultado
do desmonte das polí=ticas de apoio aN  agricultura e da fale5ncia generalizada
de agricultores (DELGADO, 2012). 

Este contexto permitiu que novas interpretaçoH es aflorassem, dando
um novo cara= ter ao debate sobre a Reforma Agra= ria nos anos 1990. Confi-
guraram–se quatro formas de se encarar a questaHo da Reforma Agra= ria. De
um lado ela era vista como uma polí=tica secunda= ria e marginal destinada a
resolver tensoH es  apontadas como localizadas.  De outro,  concebida como
uma polí=tica importante, pore=m de cara= ter meramente social, tendo a for-
ma de uma polí=tica compensato= ria destinada a garantir um mí=nimo de dig-
nidade aN  massa de trabalhadores rurais excluí=dos dos benefí=cios do proces-
so de modernizaçaHo da agropecua= ria brasileira. Numa terceira perspectiva,
a Reforma Agra= ria era encarada como uma polí=tica distributiva acoplada a
uma alteraçaHo nos rumos da polí=tica agrí=cola que permitiria o desenvolvi-
mento da agricultura familiar, forjando uma estrutura bimodal so= lida no se-
tor. Por u= ltimo, a Reforma Agra= ria era considerada parte do processo de re-
definiçaHo das caracterí=sticas do modelo de desenvolvimento em curso no
paí=s.

Diante desse debate, depois de passar todo o perí=odo do primeiro
governo encurralado pela ofensiva dos movimentos sociais, naHo tendo con-
seguido e5xito em suas tentativas de jogar a sociedade contra  o MST,  ao
mesmo tempo em que procurava convencer a opiniaHo pu= blica de que esta-
va realizando a “maior reforma agra= ria da histo= ria”8, FHC mudou de ta= tica
no segundo governo, elegendo as esferas econo5 mica e ideolo= gica como as
centrais no enfrentamento com o Movimento. 

Ao mesmo tempo, o governo buscou medidas de desmobilizaçaHo da
luta pela terra e repressaHo e contençaHo dos movimentos. De um lado, aca-

8 A publicidade veiculada na televisaH o afirmava que o governo assentava 1 família a cada
cinco minutos.  Ora, considerando que havia 4,8 milhões de famílias sem terra, seriam
necessa= rios 48 anos para resolver o problema, caso naH o surgisse mais nenhuma famí=lia sem
terra no paí=s. Ale=m disso, afirmava ser aquela a maior reforma agra= ria da histo= ria, com 8
milhões de hectares desapropriados. Ora, isto representaria apenas 7% de todas as ter-
ras ociosas do paí=s, segundo o pro= prio ÍNCRA, e somente 2,7% de todas as terras em poder
do latifúndio no Brasil. Bela reforma agra= ria...
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bou com o Programa de Cre=dito Especial para a Reforma Agra= ria, recurso
que se mostrou fundamental para garantir uma mí=nima viabilidade econo5 -
mica dos assentamentos. De outro, instituiu a “reforma agra= ria de merca-
do”, ao criar o Banco da Terra e definir que a aquisiçaHo de terras deveria
passar a ser predominantemente um ato direto de negociaçaHo entre sem
terras e fazendeiros interessados em se desfazer destas9.

Ale=m disso, encurtou o prazo de emancipaçaHo dos assentamentos e
consequentemente o tempo para que os assentados começassem a pagar
pelo acesso aN  terra. Tudo isto conformou um conjunto de medidas que ob-
jetivaram demonstrar para a sociedade a inviabilidade econo5 mica da refor-
ma agra= ria, para assim enfraquecer os movimentos sociais que lutam por
terra.  

Foi  nesse  cena= rio  que,  articuladamente,  governo,  latifundia= rios,
grandes empresas do setor agropecua= rio e mí=dia, iniciaram uma massiva
campanha de desmoralizaçaHo e criminalizaçaHo do MST e de construçaHo de
uma imagem positiva do agribusiness, logo rebatizado de agronego= cio para
tornar mais palata= vel essa nova imagem.

A construção da hegemonia do agronegócio e a nova
reconfiguração da luta pela terra

A palavra agronego= cio e=  recente na lí=ngua portuguesa, naHo existia
ate=  os anos 1990. Trata–se de uma traduçaHo da palavra inglesa agribusiness.
A pro= pria AssociaçaHo Brasileira do Agronego= cio – ABAG – era denominada
AssociaçaHo  Brasileira  do Agribusiness  ate=  os  anos  2000.  A  mudança fez
parte  de  uma  estrate=gia  de  marketing  para  popularizar  a  noçaHo  de
agronego= cio. 

A noçaHo de agribusiness foi cunhada originalmente nos Estados Uni-
dos por John Davis e Ray Goldberg, na de=cada de 1950, e incorporado ao
vocabula= rio polí=tico brasileiro em 1993, quando da fundaçaHo da ABAG. Tre5s
anos antes, Ney Bittencourt de Araujo, Ívan Wedekin e Luiz Antonio Pinazza
publicaram o livro “Complexo agroindustrial – o agribusiness brasileiro”, no
qual empregam pioneiramente a palavra agribusiness na ana= lise do campo
brasileiro. Mas seu uso permaneceu restrito ao longo dos anos 1990.  

Este  processo  coincide  com  uma  guinada  na  economia  do  paí=s.
9 Diga–se de passagem, que este e=  um grande nego= cio para os fazendeiros, na medida em
que, com o preço da terra desvalorizada como esta=  hoje, vender terras para sem terras que
teraH o linha de cre=dito especí=fica para isto significara=  uma das poucas, senaH o a u= nica, alterna-
tiva de capitalizaçaH o destes fazendeiros. 
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Pressionado pela crise cambial de 1998/1999, o governo estimulou as ex-
portaçoH es como forma de obter saldos na balança comercial para pagar as
dí=vidas do paí=s. Entre os setores estimulados estava o agronego= cio, livre do
pagamento de impostos sobre a exportaçaHo de produtos prima= rios, desde a
Lei Complementar 87/1996 (BRASÍL, 1996), conhecida como Lei Kandir. 

Configura–se, a partir de entaHo, um movimento para elevar o agro-
nego= cio aN  condiçaHo de um dos pilares da economia brasileira, ao mesmo
tempo em que a reforma agra= ria e=  apresentada como anacro5 nica e os movi-
mentos sociais do campo como violentos e atrasados. 

Com o aumento da demanda mundial das chamadas  commodities,
na de=cada de 2000, impulsionado pelo crescimento da economia chinesa, as
exportaçoH es  brasileiras  de  produtos  agropecua= rios  se  expandiram  forte-
mente em quantidade e valor e o agronego= cio foi se fortalecendo cada vez
mais. O valor me=dio anual das exportaçoH es passou de 50 bilhoH es de do= lares
no perí=odo 1995/99 para cerca de 200 bilhoH es no final da de=cada de 2000,
com a participaçaHo dos produtos ba= sicos passando de 25% para 45% da
pauta de exportaçoH es em 2010 e,  somados aos semimanufaturados,  este
nu= mero passa para 54,3%, configurando a reprimarizaçaHo do come=rcio ex-
terior (DELGADO, 2012, p. 95). 

Esta  estrate=gia  polí=tica  de  ancorar  a  economia na exportaçaHo  de
commodities naHo foi exclusiva do Brasil, disseminando–se por toda a Ame=ri-
ca Latina, configurando o que Svampa (2013) denominou de “consenso das
commodities”, quer dizer, uma espe=cie de consenso polí=tico e ideolo= gico de
que a u= nica via legí=tima ou possí=vel para o desenvolvimento e=  atrave=s da
exploraçaHo intensiva e em grande escala de recursos naturais para a produ-
çaHo de produtos prima= rios.

Para este crescimento do agronego= cio contribuiu, decisivamente, a
adoçaHo de um conjunto de polí=ticas: trabalhistas, que promoveram a flexibi-
lizaçaHo das relaçoH es de trabalho; ambientais, cujos marcos regulato= rios fo-
ram revisados; de infraestrutura, sobretudo escoamento da produçaHo; de
ordenamento territorial e regularizaçaHo fundia= ria; e de financiamento (HE-
REDÍA; LEÍTE; PALMEÍRA, 2010). 

Mas o principal embate se deu em torno do ÍÍ Plano Nacional de Re-
forma Agra= ria, elaborado a partir da pressaHo dos movimentos sociais rurais
sobre o governo Lula, baseado na cobrança do compromisso da sua candi-
datura com a reforma agra= ria, mas tambe=m pela percepçaHo de que a com-
posiçaHo do governo apontava para a paralisia da reforma agra= ria, dada a
presença de representantes do patronato rural  e agroindustrial  entre os
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ministros do governo Lula, refletindo o conservador arco de alianças cons-
truí=do pelo PT sob o argumento da governabilidade.

Pressionado, o governo Lula criou um grupo de trabalho para ela-
boraçaHo de uma proposta preliminar de um novo Plano Nacional de Refor-
ma Agra= ria,  envolvendo  estudiosos  da  questaHo  agra= ria  e  representantes
dos movimentos sociais. Este grupo elaborou uma proposta de Plano Naci-
onal de Reforma Agra= ria que foi posteriormente alterada, resultando no ÍÍ
PNRA, um Plano tí=mido, embora conceitualmente bem elaborado.

Podemos compreender esta açaHo do governo a partir de dois aspec-
tos: em primeiro lugar, a composiçaHo polí=tica do governo Lula naHo permitia
uma opçaHo clara e efetiva pela realizaçaHo de uma reforma agra= ria massiva,
uma vez que na base de apoio do governo, assim como no pro= prio ministe= -
rio, havia forças ligadas aos interesses do latifu= ndio e do agronego= cio no
Brasil, tais como os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento e Co-
me=rcio Exterior do primeiro mandato; em segundo lugar, ha=  que levar em
consideraçaHo  as restriçoH es  orçamenta= rias  derivadas da adesaHo  aN s  regras
dos organismos financeiros internacionais, especialmente no que diz res-
peito  aN  geraçaHo  do  supera=vit  prima= rio  destinado aN  garantia  de  reservas
para o pagamento dos juros da dí=vida externa. Assim, por razoH es polí=ticas e
econo5 micas o governo definiu–se pela limitaçaHo da reforma agra= ria e ape-
lou para o marketing. Fabricou nu= meros e difundiu a falsa ideia de que a re-
forma agra= ria estaria finalmente sendo realizada e agora com qualidade.
Segundo o governo, 381.419 famí=lias foram assentadas de 2003 a 2006, o
que representaria um recorde histo= rico, ale=m de terem sido beneficiadas
com mais recursos para construçaHo da moradia e cre=dito para os primeiros
plantios. O que estes nu= meros escondem e=  que o governo juntou na mesma
conta famí=lias que foram realmente assentadas em a= reas desapropriadas,
famí=lias que foram assentadas em lotes vazios de assentamentos antigos,
famí=lias que ja=  viviam na terra e tiveram sua situaçaHo reconhecida, algumas
em a= reas pertencentes ha=  anos a governos estaduais e outras em a= reas pu= -
blicas que sofreram regularizaçaHo fundia= ria, bem como famí=lias que foram
assentadas em terras compradas e em terras pu= blicas. Portanto, o governo
Lula chamou de reforma agra= ria coisas taHo distintas quanto regularizaçaHo
fundia= ria e colonizaçaHo, com um u= nico propo= sito: propaganda.   

Mais grave, repetindo uma estrate=gia traçada desde o governo FHC,
o governo Lula concentrou as açoH es da chamada “reforma agra= ria” na Ama-
zo5 nia, onde se encontram mais de 70% das famí=lias assentadas no perí=odo.
Ísto indica que o governo naHo enfrentava o latifu= ndio onde este se encontra
mais consolidado (Centro–Sul e Nordeste), ale=m de favorecer a expansaHo
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do agronego= cio em direçaHo aN  Amazo5 nia, pois os assentados abrem a a= rea, fi-
cam com a culpa pelo desmatamento, e depois repassam as a= reas para os
latifundia= rios, dadas as dificuldades de reproduçaHo das famí=lias em a= reas
taHo distantes do mercado e com preca= ria infraestrutura. Desta forma, o go-
verno fez duplamente o jogo do agronego= cio, ao mesmo tempo em que fez
propaganda da reforma agra= ria.

No segundo governo Lula e nos governos Dilma, o abandono da re-
forma agra= ria e a hegemonia do agronego= cio so=  aumentaram. Os dados so-
bre a criaçaHo de assentamentos mostram isso nitidamente, pois, apo= s 2005,
ha=  uma queda generalizada. 

Gráfico 1 – Brasil – Assentamentos Criados e Reconhecidos – 1985–2019

Fonte: Íncra. Organizado pelo Autor

Como resultado da expansaHo do agronego= cio, o Censo Agropecua= rio
do ÍBGE de 2017 apontou que os estabelecimentos agropecua= rios com mais
de 1.000 hectares (ha) aumentaram ainda mais a a= rea sob seu controle, que
ja=  era de absurdos 45% segundo o Censo de 2006 e agora e=  de 47,5%. Ísso
para um total de apenas 1% dos estabelecimentos, pouco mais de 50 mil de
um total de mais de 5 milhoH es. Foram 16,5 milhoH es de ha a mais incorpora-
dos pelos grandes, enquanto os menores estabelecimentos, que te5m ate=  dez
hectares,  representam 50,2% do nu= mero total  de estabelecimentos,  mas
ocupam apenas 2,3% da a= rea. Essa inomina=vel concentraçaHo fundia= ria se-
gue inalterada, configurando talvez a principal marca histo= rica do campo
brasileiro. Ínaugurada com o instrumento colonial das sesmarias, foi inten-
sificada pela Lei de Terras de 1850, se manteve intacta pelos sucessivos
bloqueios impostos aN  reforma agra= ria na histo= ria do paí=s e vem aumentan-
do no rastro da expansaHo do agronego= cio.
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Segundo dados do ÍBGE (2020a),  entre  1990 e 2018,  a  plantada
com lavouras no Brasil  aumentou de 53.152.446 ha para 78.502.422 ha.
Entretanto, o aumento concentrou–se basicamente em tre5s produtos volta-
dos prioritariamente para exportaçaHo ou transformaçaHo industrial, as cha-
madas  commodities – soja,  cana e milho. A a= rea plantada com estes tre5s
produtos passou de 27,2 milhoH es de ha em 1990 para 61,43 milhoH es de ha,
um crescimento de 34,2 milhoH es de ha. Por outro lado, a produçaHo de tre5s
alimentos ba= sicos para a alimentaçaHo dos brasileiros, arroz, feijaHo e mandi-
oca, diminuiu de 11,44 milhoH es de ha em 1990 para 6,04 milhoH es de ha,
uma reduçaHo de 5,4 milhoH es de ha.

Gráfico 2 – A� rea plantada com Alimentos Ba= sicos e
Commodities – MilhoH es de ha – Brasil – 1990–2018

Fonte: ÍBGE. Organizado pelo Autor.

Gráfico 3 – A� rea plantada com Alimentos Ba= sicos e
Commodities por Cultura– MilhoH es de ha – Brasil –
1990–2018

Fonte: ÍBGE. Organizado pelo Autor.
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Quando observamos especificamente cada uma dessas seis cultu-
ras, a soja destaca–se com um crescimento de 11,58 milhoH es de ha em 1990
para 34,83 milhoH es de ha em 2018, ou seja, mais do que triplicou a a= rea
plantada com essa cultura. Ja=  a a= rea plantada com milho passou de 12,02
para 16,54 milhoH es de ha e a a= rea com cana aumentou de 4,32 para 10,06
milhoH es de ha no mesmo perí=odo. 

Por outro lado, a a= rea destinada aN  produçaHo de feijaHo caiu de 5,3
para 2,95 milhoH es de ha; a de arroz de 4,16 para 1,87 milhoH es de ha e a de
mandioca de 1,98 para 1,22 ha no mesmo perí=odo.  

Vale destacar adicionalmente que entre 1990 e 2018, a soja ultra-
passou o milho em termos de a= rea plantada, assumindo a condiçaHo de mai-
or lavoura do paí=s. Foi tambe=m a cultura com maior crescimento em ter-
mos proporcionais, triplicando a a= rea plantada. 

Outro dado revelador dos caminhos da produçaHo agropecua= ria bra-
sileira e=  o relativo aN  expansaHo da criaçaHo de bovinos no Brasil,  atividade
que se caracteriza pelo cara= ter extensivo, e cujo nu= mero de cabeças (213,5
milhoH es) ja=  e=  maior que o nu= mero de brasileiros (210 milhoH es). Neste caso,
observamos que a criaçaHo de bovinos expandiu–se em todas as regioH es do
paí=s, mas com destaque para a Amazo5 nia, onde a expressaHo foi mais signifi-
cativa, passando de 17,8% do rebanho brasileiro em 1990 para 40,6% em
2018. 

Por fim, vale registrar tambe=m o grande crescimento da produçaHo
de madeira no paí=s a partir da silvicultura, isto e= , a produçaHo em escala in-
dustrial de a= rvores para fabricaçaHo de papel e celulose ou carvaHo vegetal,
ou ainda madeira para a indu= stria moveleira, da construçaHo civil, entre ou-
tros usos.

A comparaçaHo entre o crescimento da populaçaHo brasileira e o cres-
cimento da produçaHo agrí=cola revela uma acentuaçaHo da insegurança ali-
mentar no paí=s. Entre 1991 e 2020, a populaçaHo brasileira cresceu 40%. No
mesmo  perí=odo,  a  produçaHo  de  arroz  aumentou  58,3%  e  a  de  feijaHo
30,527%, ou seja, a de arroz superou o crescimento populacional, mas a de
feijaHo ficou abaixo deste, o que significa dizer que caiu a disponibilidade de
feijaHo por habitante, o que explica que este produto seja importado hoje ate=
da  China.  O  caso  da  mandioca  e=  ainda  pior,  pois  a  produçaHo  diminuiu
27,5%. Por outro lado, a produçaHo de milho cresceu 285,5%, a de cana–de–
açu= car 184,3% e a de soja 492,5%, o que confirma a prioridade da agricul-
tura brasileira atual pelos produtos voltados para exportaçaHo ou a produ-
çaHo de mate=rias primas para a indu= stria em detrimento da produçaHo de ali-
mentos para a populaçaHo. 
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Todos esses dados apontam para a ampliaçaHo de nossa insegurança
alimentar, decorrente de um modelo produtivo que expande a produçaHo de
commodities em detrimento da produçaHo de alimentos, fortalece o agrone-
go= cio e naHo a agricultura, muito menos uma agricultura de base camponesa
e agroecolo= gica. Hoje, quando vemos a disparada dos preços dos alimentos,
como arroz e feijaHo, as razoH es saHo evidentes.

Outra contradiçaHo do modelo do agronego= cio refere–se aN  destruiçaHo
da natureza que se reflete, por exemplo, no avanço do desmatamento. Se-
gundo dados do ÍBGE (2020b), temos o seguinte cena= rio em relaçaHo aos
grandes biomas brasileiros: a a= rea desflorestada se aproxima hoje dos 20%
da a= rea florestal original da Amazo5 nia; por sua vez, da Mata Atla5ntica, res-
tam apenas 12% da a= rea total, do Pampa, 46%, do Cerrado, 51%, da Caatin-
ga, 54% e do Pantanal, 85%. Entretanto, a maior expansaHo recente do des-
matamento tem se concentrado no Cerrado e na Amazo5 nia.

Ja=  no que diz respeito aos agroto= xicos, o uso cada vez mais intenso
transformou o Brasil no maior consumidor mundial desde o ano de 2008.
Os dados abaixo mostram que a venda de agroto= xicos no Brasil cresceu do
patamar de 300 mil toneladas no iní=cio dos anos 2000 para uma me=dia de
900 mil toneladas entre 2012 e 2015, triplicando o volume de vendas, evi-
denciando o quaHo insustenta=vel e=  a agricultura brasileira.  

Gráfico 4 – Agroto= xicos Vendidos (Mil Toneladas) – Brasil – 2000–2015

Fonte: SÍNDAG/Sindiveg – Compilados pela Campanha Permanente Contra os
Agroto= xicos e Pela Vida. Organizado pelo Autor.

Estamos, pois, diante de novas contradiçoH es derivadas da hegemo-
nia do agronego= cio, definido por Delgado (2006, p.1) como uma “[...] associ-
açaHo do grande capital agroindustrial com a grande propriedade fundia= ria,
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sob patrocí=nio fiscal, financeiro e patrimonial do estado”. Acrescentamos a
sustentaçaHo polí=tico–ideolo= gica da grande mí=dia empresarial  como outra
base fundamental do agronego= cio – naHo aN  toa, os grandes grupos empresa-
riais da mí=dia integram a ABAG. Tais contradiçoH es contribuí=ram para res-
significar a luta pela terra no Brasil.

A luta  pela  terra  no Brasil,  apo= s  a  Ditadura Empresarial–Militar,
tem no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) seu princi-
pal protagonista. Nos anos 1980, quando surgiu, o MST se notabilizou por
colocar as ocupaçoH es de terra como principal ta= tica de luta pela terra e pela
reforma agra= ria. Ainda nos anos 1980, decidiu manter articulados no mes-
mo movimento os que seguiam lutando pela terra e os que ja=  a haviam con-
quistado, os assentados, incorporando outras lutas aN s suas reivindicaçoH es,
como a construçaHo de escolas nos assentamentos e o apoio financeiro aN
produçaHo. Nos anos 1990, o MST, ale=m de se expandir para quase todo o
paí=s, multiplicou as ocupaçoH es de terra e promoveu grandes marchas am-
pliando seu poder de pressaHo polí=tica e sua influe5ncia sobre a sociedade
brasileira. Mas os anos 1990 foram tambe=m o do maior massacre sofrido
por militantes do Movimento,  o  de Eldorado dos Caraja= s,  em 1996.  Nos
anos  2000,  o  Movimento passou a  incorporar  perspectiva  agroecolo= gica
como orientaçaHo para a organizaçaHo social e produtiva dos assentamentos
e, na de=cada de 2010, a buscar estreitar as relaçoH es com a populaçaHo das ci-
dades, atrave=s da criaçaHo de feiras e espaços de comercializaçaHo nos gran-
des centros urbanos do paí=s. Assim, o MST foi passo a passo se transfor-
mando e reconfigurando a luta pela reforma agra= ria no paí=s. 

Mas naHo so=  as mudanças na atuaçaHo do MST marcaram a reconfigu-
raçaHo da luta pela terra e pela reforma agra= ria no Brasil, os dados sobre a
viole5ncia no campo levantados pela CPT e publicados anualmente no Ca-
derno Conflitos no Campo Brasil10 mostram que houve grandes inflexoH es
nos conflitos no campo nos u= ltimos anos. 

O  Gra= fico  5,  abaixo,  aponta  para  o  crescimento  dos  conflitos  no
campo brasileiro nos u= ltimos anos, sendo que em 2019 tivemos o maior nu= -
mero de conflitos da de=cada, com aumento de 23% em relaçaHo ao ano de
2018. Ale=m disso, houve aumento dos conflitos por terra entre os conflitos
no campo na u= ltima de=cada. Entre 2007 e 2009 os conflitos por terra repre-
sentavam 40% a 50% dos conflitos no campo, este patamar mudou para
50% a 65% entre 2010 e 2015 e pulou para mais de 70% em 2016, man-
tendo–se neste patamar nos anos de 2017 e 2019, com leve oscilaçaHo para
65% em 2018.
10 A esse respeito, consultar CPT (2020).
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Gráfico 5 –  Conflitos no Campo e Conflitos por Terra no Brasil  – 2007–
2019

Fonte: CPT. OrganizaçaHo do Autor.

Vale registrar ainda o crescimento dos conflitos por terra em ter-
mos absolutos, pois estes passaram dos 1.000 casos pela primeira vez em
uma de=cada em 2016, o que se repete em 2019, quando atinge o pico de
1254 conflitos.

Ja=  o Gra= fico 6 mostra que a maior parte dos conflitos por terra naHo
foi resultante de açoH es dos movimentos sociais, como ocupaçoH es de terra,
como apregoam certas vozes ligadas aos interesses do agronego= cio, mas de
açoH es de despejo, expulsaHo, enfim, açoH es protagonizadas pelo capital/lati-
fu= ndio na sua sanha de se apropriar de mais e mais terras. Os dados apon-
tam para a reduçaHo do percentual de ocupaçoH es em relaçaHo ao total dos
conflitos por terra,  caindo de um patamar superior a 50% entre 2007 a
2009 para um padraHo entre 20 a 30% entre 2010 e 2015, para menos de
20% entre 2016 e 2018 e para menos de 5% em 2019. Ísto demonstra que
os povos do campo estaHo sendo ví=timas de um brutal aumento da viole5ncia
no açambarcamento de terras que tem caracterizado o capitalismo global
na u= ltima de=cada. As 43 ocupaçoH es de terra realizadas em 2019 saHo o me-
nor nu= mero desde que a CPT começou a registrar tais ocorre5ncias em 1988
e a queda de 70% no nu= mero de ocupaçoH es entre 2018 e 2019 revela tam-
be=m a decisaHo dos movimentos sociais do campo de evitar confrontos dian-
te das reiteradas promessas de repressaHo e do estí=mulo aN  viole5ncia por par-
te do governo Bolsonaro. 
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Gráfico 6 – Conflitos por Terra e OcupaçoH es de Terra no Brasil – 2007–
2019

    Fonte: CPT. OrganizaçaHo do Autor.

Em estudo recentemente concluí=do, CUÍN (2018) reforça estes ar-
gumentos ao mostrar a dissociaçaHo nos u= ltimos quinze anos entre a viole5n-
cia e a capacidade de enfrentamento desta por parte dos movimentos e po-
vos do campo. As açoH es dos movimentos sociais e povos do campo, repre-
sentadas por Acampamentos, OcupaçoH es e Retomadas de Terra, caí=ram de
um patamar superior a 600 açoH es em 2003 para menos de 200 em 2017.
Por outro lado, os dados sobre Viole5ncia do Poder Pu= blico e Viole5ncia do
Poder Privado mostram que as açoH es de despejo e expulsaHo aumentaram
nos u= ltimos anos,  principalmente as protagonizadas pelo poder privado,
isto e= , as açoH es diretas, violentas e arbitra= rias do agronego= cio contra os po-
vos do campo para se apropriar das terras ocupadas por estes. As açoH es de
despejo, que haviam caí=do sucessivamente entre 2004 e 2008, de um pata-
mar de 300 açoH es para pouco mais de 100, passaram a crescer novamente a
partir de entaHo, ultrapassando o patamar de 250 açoH es nos u= ltimos dois
anos. Trata–se, nesse caso, de uma açaHo articulada entre o Estado brasileiro
e o capital/latifu= ndio para retirar “legalmente” os trabalhadores das terras
que ocupam, via ordens judiciais e acionamento das forças policiais para o
cumprimento dessas ordens de despejo exaradas pelo poder judicia= rio. Ja=
as açoH es de expulsaHo empreendidas pelo poder privado, que oscilaram en-
tre 150 e 200 ocorre5ncias entre 2003 e 2015, aumentaram nos u= ltimos dois
anos, ultrapassando o patamar de 200 ocorre5ncias. Neste caso, trata–se da
açaHo de jagunços, ou sua expressaHo moderna, as firmas de segurança priva-
da,  que a mando de fazendeiros  retiram na marra os trabalhadores das
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suas terras, naHo sendo raros os casos em que estas açoH es resultam em vio-
le5ncias adicionais como assassinatos.

Os mapas 1 e 2, abaixo, tambe=m elaborados por CUÍN (2018), ale=m
de corroborarem a conclusaHo anterior acerca do crescimento da viole5ncia
no  campo,  permitem  ainda  identificar  a  concentraçaHo  espacial  desta  na
Amazo5 nia, ao passo que no Centro–Sul e no Nordeste prevalecem as açoH es
dos movimentos sociais11.

Mapa 1 – AçoH es dos Movimentos e Povos do Campo x Viole5ncia dos Pode-
res Pu= blico e Privado – Brasil 2003–2009

11 Consideramos que a regionalizaçaH o do territo= rio brasileiro que mais ajuda a compreender
a dina5 mica dos conflitos pela terra no Brasil e=  a que subdivide o paí=s em tre5 s regioH es, Ama-
zo5 nia (estados da RegiaH o Norte, Mato Grosso e MaranhaH o), Centro–Sul (estados das regioH es
Sul e Sudeste, Goia= s, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal) e Nordeste (estados da RegiaH o
Nordeste, exceto o MaranhaH o).  Para uma explicaçaH o detalhada desta opçaH o metodolo= gica,
ver: Alentejano, Leite, Porto–Gonçalves (2013).  
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No Mapa 1, observa–se que, com raras exceçoH es, entre 2003 e 2009
as açoH es dos movimentos e povos do campo saHo predominantes no Nordes-
te e no Centro–Sul, ao passo que a viole5ncia dos poderes pu= blico e privado
predomina na Amazo5 nia.   

Mapa 2 – AçoH es dos Movimentos e Povos do Campo x Viole5ncia dos Pode-
res Pu= blico e Privado – Brasil 2010–2017

Ja=  o Mapa 2 revela, ale=m do crescimento generalizado da viole5ncia e
do refluxo das açoH es dos movimentos, a concentraçaHo dessas açoH es violen-
tas na Amazo5 nia, com destaque para os estados do MaranhaHo, do Amapa= ,
de Rondo5 nia e do Acre.
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Na contramaHo do avanço do agronego= cio, a defesa da reforma agra= -
ria e da justiça no campo tem se associado a outras bandeiras, como a causa
ambiental, a soberania alimentar e a luta pela democracia. Vale dizer que
esta naHo e=  apenas uma luta brasileira, como nos lembra o socio= logo argenti-
no Miguel Teubal:

[...] la lucha por la tierra y la reforma agraria hacia fines del siglo XX,
comienzos del nuevo milenio, constituye una lucha contra el modelo
de  agricultura  industrial  o  agroalimentario,  impulsado  por  estas
transnacionales que dominan tecnologí=as de punta, canales de comer-
cializacio= n  de  alimentos,  grandes  industrias  alimentarias,  así=  como
tambie=n la produccio= n de semillas y productos transge=nicos. Surge en
consecuencia  que  la  lucha  por  la  tierra  es  tambie=n  una  lucha  en
contra de un nuevo establishment surgido en escala mundial que inci-
de sobre mu= ltiples aspectos que atanH en a la tierra y al sistema agroa-
limentario en su conjunto. Es, asimismo, una lucha en contra de toda
una cultura impulsada por ese establishment vinculado al mercado y
a la mercantilizacio= n de la vida misma. (TEUBAL, 2009, p. 226–227)12.

Neste sentido, a construçaHo de uma reforma agra= ria agroecolo= gica
tem sido colocada como pauta central pelo MST e outros movimentos soci-
ais do campo. Trata–se naHo apenas de mudar o padraHo te=cnico dominante
com a rejeiçaHo aos agroto= xicos, mas de construir outras pra= ticas produti-
vas, outras formas de comercializaçaHo, outras relaçoH es de trabalho, outras
relaçoH es sociedade–natureza que superem a fratura metabo= lica (FOSTER,
2005) instaurada pelo capital. 

Tambe=m a realizaçaHo do Encontro Unita= rio dos Trabalhadores, Tra-
balhadoras e Povos do Campo, das A� guas e das Florestas, em 2012, que reu-
niu 37 organizaçoH es da sociedade civil, incluindo dezenas de movimentos
camponeses,  indí=genas e quilombolas,  representou um importante passo
neste sentido, com o conjunto desses movimentos assumindo a bandeira da
reforma agra= ria agroecolo= gica.

12 [...] a luta por terra e reforma agra= ria no final do se= culo XX, iní=cio do novo mile5nio, consti-
tui uma luta contra o modelo de agricultura industrial e agroalimentar, comandado pelas
transnacionais que dominam tecnologias de ponta, canais de comercializaçaH o de alimentos,
grandes indu= strias alimentí=cias, assim como tambe=m a produçaHo de sementes e produtos
transge5nicos. Assim, a luta pela terra e=  tambe=m uma luta contra um novo establishment de
escala mundial que incide sobre mu= ltiplos aspectos que dizem respeito aN  terra e ao sistema
agroalimentar em seu conjunto. E� , por isso mesmo, uma luta contra toda uma cultura impul-
sionada por esse establishment vinculado ao mercado e aN  mercantilizaçaH o da pro= pria vida.”
(TraduçaH o nossa).
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Assim, o MST e demais movimentos sociais do campo te5m renovado
o debate sobre a reforma agra= ria no Brasil,  articulando–o com educaçaHo,
cultura, ecologia, afinal, como nos lembra Miguel Carter:

O debate em vigor no Brasil sobre a reforma agra= ria toca assuntos
que ultrapassam a questaHo fundia= ria e o desenvolvimento rural. Os
assuntos em pauta levantam problemas mais profundos da sociedade
brasileira. Na alvorada do se=culo XXÍ, a reforma agra= ria continua sen-
do parte de uma conversaçaHo complexa e contenciosa sobre o futuro
do Brasil  – suas promessas e necessidades,  seus temores e sonhos
(CARTER, 2010, p. 71). 

E�  este o sentido de açoH es desenvolvidas pelo MST, como a multipli-
caçaHo das feiras da reforma agra= ria nos estados e a realizaçaHo da Feira Na-
cional da Reforma Agra= ria, em SaHo Paulo, ja=  na sua terceira ediçaHo. Espaços
nos quais  naHo apenas se vende diretamente a produçaHo  dos assentados,
mas tambe=m se debate a reforma agra= ria e a agroecologia e se manifesta a
cultura popular. Assim como o fazem os Armaze=ns do Campo abertos em
SaHo Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Caruaru, Porto Alegre, SaHo
Luí=s,  dentre outros,  espaços onde os alimentos sauda=veis se misturam aN
mu= sica, aN  poesia e aN  polí=tica.

Tambe=m nas escolas dos assentamentos a agroecologia tem se tor-
nado refere5ncia pedago= gica para a EducaçaHo do Campo, isto e= , a educaçaHo
pensada para e a partir das populaçoH es do campo, suas lutas, sua cultura,
suas formas de organizaçaHo social.  A agroecologia tem sido inserida nos
currí=culos das escolas do campo na forma de disciplina especí=fica, como no
caso do estado da Bahia ou como conteu= do articulador, como nas experie5n-
cias das escolas itinerantes dos acampamentos no estado do Parana= , entre
outros exemplos. 

Foi esse o recado dado pelas crianças sem terrinha no Í Encontro
Nacional das Crianças Sem Terrinha, realizado em julho de 2018, que reu-
niu em Brasí=lia mais de 1.000 crianças de 24 estados brasileiros para, atra-
ve=s de jogos, brincadeiras, oficinas, mu= sica, teatro e poesia, debater refor-
ma agra= ria, alimentaçaHo sauda=vel e direito aN  educaçaHo, sau= de e cultura para
as crianças do campo. Sob o lema “Sem Terrinha em movimento: brincar,
sorrir, lutar por reforma agra= ria popular”, as crianças realizaram ainda um
passeio/manifestaçaHo na Esplanada dos Ministe=rios e na Praça dos Tre5s Po-
deres, onde expressaram sua inconformidade com o fechamento de escolas
no campo e exigiram reforma agra= ria e alimentaçaHo sauda=vel. 
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Conclusão

A questaHo agra= ria brasileira e=  historicamente marcada pelo mono-
po= lio da terra pelos latifundia= rios e pela expropriaçaHo e exploraçaHo dos po-
vos do campo e destruiçaHo da natureza.

Hoje, a questaHo agra= ria se reconfigura sob a hegemonia do agrone-
go= cio, construí=da desde o final da de=cada de 1990, como um projeto polí=ti-
co, econo5 mico e ideolo= gico que teve apoio de todos os governos desde en-
taHo, seja FHC, Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro. Nenhum desses governos
opo5 s resiste5ncia ao avanço do agronego= cio, ao contra= rio, todos – embora
com diferenças reto= ricas – adotaram medidas econo5 micas e legislativas que
impulsionaram sua expansaHo. E�  verdade que os governos petistas mantive-
ram dia= logo aberto com os movimentos sociais do campo e criaram ou am-
pliaram importantes programas reivindicados por esses movimentos, que
contribuí=ram para melhorar a vida de parcela importante dos trabalhado-
res rurais e povos do campo, ao contra= rio dos governos de FHC, Temer e
Bolsonaro, que em maior ou menor grau pautaram–se pelo arbí=trio e a re-
pressaHo na relaçaHo com estes movimentos e, em particular, os dois u= ltimos
abandonaram qualquer polí=tica favora=vel a esses. Mas todos esses gover-
nos, sem exceçaHo, renegaram a reforma agra= ria como alternativa de desen-
volvimento para o campo brasileiro. 

No processo de expansaHo de sua hegemonia, o agronego= cio utilizou
um conjunto de estrate=gias de propaganda para se afirmar perante a socie-
dade brasileira. Mas, diante das contradiçoH es que lhe saHo inerentes, como a
superexploraçaHo do trabalho (expressa na extensaHo da jornada de trabalho
dos assalariados rurais e na multiplicaçaHo de acidentes de trabalho e apo-
sentadorias por invalidez no campo) e dos recursos naturais (desmatamen-
to, uso cada vez mais intensivo de agroto= xicos e de a= gua) que saHo bases fun-
damentais para a acumulaçaHo de capital no agronego= cio, o que este promo-
veu foi viole5ncia, devastaçaHo e exploraçaHo do trabalho para se apropriar de
novas terras e aumentar seus lucros, seja por meio da ampliaçaHo da produ-
çaHo de commodities, seja atrave=s da especulaçaHo.

Neste contexto de hegemonia do agronego= cio observamos uma re-
configuraçaHo da questaHo agra= ria no Brasil, com alteraçoH es na dina5mica da
luta pela terra e incorporaçaHo de novos elementos ao debate da reforma
agra= ria. No que se refere aN  luta pela terra, as ocupaçoH es de terra se reduzi-
ram e aumentaram os despejos e expulsoH es de posseiros, quilombolas, indí=-
genas, acampados e assentados. Ao mesmo tempo, os movimentos sociais
abriram novas frentes de luta, redefinindo os termos da luta pela reforma
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agra= ria, em especial pautando os temas da soberania alimentar e da agroe-
cologia. 

Vale aqui relembrar uma das principais cantigas que ecoou pelos
ino= spitos e insensí=veis espaços da capital federal na marcha dos sem terri-
nha em 2018: “Sou Sem Terrinha do MST/Acordo todo dia pra lutar voce5
vai ver/Por terra,  por escola, sau= de,  educaçaHo/Desse meu direito eu naHo
abro maHo”. Que a liçaHo das crianças sem terrinha anime a todos a seguir na
luta.
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 11
ESTADO, CAPÍTALÍSMO E QUESTA
 O AGRA� RÍA: UMA ÍNTRODUÇA
 O A(

ANA� LÍSE DOS DÍREÍTOS A(  TERRA DE TRABALHO, RELAÇO
 ES
SOCÍAÍS E DE PRODUÇA
 O NO BRASÍL CONTEMPORA� NEO*

Maria Das Graças Osório P. Lustosa

Introdução

Este ensaio propoH e discutir os impactos das reformas estruturais e
as estrate=gias no tratamento das relaçoH es de propriedade da terra no Brasil
no contexto do capitalismo multinacionalizado, ao tempo em que o forte
desprestí=gio da polí=tica pu= blica de reforma agra= ria coloca em questaHo as
condiçoH es de vida e trabalho; ou seja, o acesso aN s formas de produçaHo e de
reproduçaHo de parcelas expressivas de Trabalhadores Sem Terra, Popula-
çoH es Nativas do Paí=s, Povos Índí=genas, quilombolas etc. Os frequentes des-
montes de direitos aN  terra de trabalho, dos direitos sociais e humanos ele-
mentares como, moradia, sau= de, educaçaHo, dentre outros no paí=s, ocorrem
a despeito de garantias de direitos previstos na ConstituiçaHo Brasileira de
1988. Nas u= ltimas de=cadas, a forte expansaHo de interesses capitalistas, in-
ternacional e nacional pela propriedade privada da terra no Brasil, soma-
dos a expressiva outorga do Estado1 em seus elos estruturais, institucionais
e polí=ticos, te5m constituí=do aparatos de comando e controle, cujas contro-
ve=rsias de um capitalismo subserviente mascaram as graves desigualdades
sociais nas relaçoH es entre as classes, ale=m da obliteraçaHo de acesso a direi-
tos a trabalhadores pobres. Contudo, os novos imperativos capitalistas for-
jados pelo idea= rio de “mundializaçaHo da agricultura2”,  naHo  se reduzem aN
captura de terras pu= blicas, mas integram estrate=gias de expansaHo dos inte-
resses capitalistas nesse setor que, em escala mundial,  tem investido ex-

*DOÍ- 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.251-274
1 Em 13 de dezembro de 2017, o Íncra publicou a ÍnstruçaH o Normativa nº 88, que dispoH e so-
bre a aquisiçaH o e o arrendamento de imo= vel rural por pessoa natural estrangeira residente
no Paí=s e pessoas jurí=dicas, estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e brasileira equipa-
rada a estrangeira. Disponí=vel em: <http://www.incra.gov.br/pt/aquisicao–de–terras–por–
estrangeiros.html>, Acesso em: 22 ago. 2020.
2 Nesta concepçaH o, ver a produçaH o intelectual de Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2012, p.
3). 
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pressivamente na formaçaHo de oligopo= lios industriais e financeiros3, numa
integraçaHo cada vez maior, agrí=cola e industrial no paí=s, com efeitos sociais,
polí=ticos e culturais complexos a expressivos segmentos que vivem e traba-
lham nesse setor. 

A(  luz  do  materialismo  histo= rico–crí=tico,  averí=gua–se  essas  meta-
morfoses para ale=m da noçaHo restrita aN  captura da terra. Atenta–se, igual-
mente, aos efeitos nas dimensoH es sociais, econo5 micas, culturais e polí=ticas
implicadas nas relaçoH es sociais e de produçaHo. Sob o a5ngulo teo= rico–meto-
dolo= gico, esta ana= lise se apoia no materialismo histo= rico–crí=tico, em estu-
dos e atividades de ensino e pesquisas acade5micas sobre a crí=tica marxista
do Estado e polí=ticas pu= blicas, aportes teo= rico–metodolo= gicos imperiosos,
na apreensaHo dos antagonismos envoltos nos direitos sociais e humanos na
sociabilidade do capital.

Desde o iní=cio dos anos de 1990, a maioria dos paí=ses da Ame=rica
Latina, em especial o Brasil, foi submetida a profundas mudanças econo5 mi-
cas, sociais e polí=ticas, forjadas pela ofensiva neoliberal, cuja maior expres-
saHo  no  a5mbito dessa reestruturaçaHo  produtiva  tem sido o protagonismo
dos mercados no domí=nio de amplos setores da vida social, como na pro-
priedade de terras. Essa hegemonia tem repercussoH es emblema= ticas ao co-
nhecimento social e ao Serviço Social, frente aN s contradiçoH es e aN s desigual-
dades sociais, especialmente no que trata dos desmontes de direitos sociais
e humanos aN  terra de trabalho no setor rural. Sobre a Histo= ria da civilizaçaHo
brasileira, GuimaraHes identificou que, ja=  nos Se=culos XV e XVÍ, nascia o ger-
me de um regime de domí=nio econo5 mico e polí=tico de propriedade de ter-
ras no paí=s, traduzido na apropriaçaHo desigual de “[...] grandes extensoH es
territoriais entregues aos senhores dotados de poderes absolutos sobre as
pessoas e as coisas”. (GUÍMARA
 ES, 1989, p. 46). Moldavam–se, ali, relaçoH es
sociais e de produçaHo entre os senhores que possuí=am terras e os que tra-
balhavam  nas  fazendas  em  formas  desiguais  na  apropriaçaHo  desta.  Nos
anos posteriores, regimes autorita= rios – e em de=cadas mais recentes a con-
quista da democracia no Brasil – sempre estiveram acompanhados de con-
trove=rsias  inerentes aN s  “ofensivas neoconservadoras”  do sistema no que
concernem as estrate=gias de privatizaçaHo de terra; no limite, hoje comanda-
das pelo capitalismo monopolista multinacionalizado. Soma–se a essas de-
terminaçoH es a forte outorga do Estado que, em sua forma polí=tica, integra a
estrutura  do sistema capitalista,  ao  tempo em que  restringe  fortemente
suas açoH es, dando lugar e primazia aN  intervençaHo do mercado. Tais fatos
acenam a agravos na realidade social de camadas que vivem do seu traba-
3 Ídem. Toma–se como base o pensamento de Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2012, p. 3) 

252



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

lho, os quais veem negados ou destituí=dos seus direitos, especialmente a
terra, afora as restriçoH es aN  liberdade democra= tica, social e polí=tica.

 No contexto atual, para pensarmos a ampliaçaHo da privatizaçaHo de
terras pu= blicas, por parte de capitais internacionais e nacionais no paí=s, sob
o ponto de vista da propriedade fundia= ria, podemos recordar que a apro-
priaçaHo, produçaHo e exploraçaHo capitalista na agricultura foi objeto relevan-
te dos estudos de Marx, para o qual a ana= lise dessa forma de propriedade
exige o exame “[...]  das relaçoH es especí=ficas de produçaHo e de circulaçaHo
oriundas da aplicaçaHo do capital na agricultura”, sem a qual ficaria “[...] in-
completa a ana= lise do capital”. (MARX, 1991, p. 706). Trata–se de um tema
da maior releva5ncia, cujo interesse aqui e=  sinalizar que, quando Marx trata
da terra,  considera a a= gua e os recursos hí=dricos como acesso= rios e naHo
descolados das fontes de exploraçaHo de riquezas como mine=rios, vegetaçaHo
etc. (MARX, 1991, p. 707). Na atualidade, esses recursos naturais te5m sido
objeto de intervençoH es pu= blicas de interesses capitalistas, nacional e multi-
nacional, fruto das alteraçoH es na regulaçaHo das relaçoH es de produçaHo, ex-
ploraçaHo e monopo= lio do territo= rio. Nesse a5mbito se insere a concepçaHo ju-
rí=dica nas relaçoH es de propriedade privada da terra no Brasil e de fontes
naturais aN  produçaHo de riquezas e interca5mbio de mercadorias.  Assim, e=
mister a discussaHo do papel do Estado como estrutura polí=tica e institucio-
nal, cujas relaçoH es de controle ao desenvolvimento da produçaHo capitalista
e aN  produçaHo de mercadorias conformam a estrutura inerente aN  totalidade
das relaçoH es sociais e de produçaHo. Jinkings sinaliza que, “sem examinar o
Estado moderno, naHo se examina o capitalismo, [...] compreendendo o Esta-
do como [...] expressaHo polí=tica do capital” (JÍNKÍNGS , 2015, p. 10).

Esta ana= lise se estrutura aN  luz de um breve exame sobre as refor-
mas estruturais, com foco mais especí=fico aN  contrarreforma do Estado em
suas relaçoH es com o sistema, face ao papel deste, enquanto base polí=tica, ju-
rí=dica e forma social e estrutural em suas interconexoH es com o capitalismo
multinacionalizado – em especial, a reestruturaçaHo territorial da proprieda-
de agra= ria. Um segundo eixo trata da ana= lise sobre a concepçaHo da forma
polí=tica do capitalismo e do Estado e seus elos com as relaçoH es sociais e de
propriedade entre as classes sociais, face aos efeitos negativos de acesso
aos direitos sociais aos que vivem e te5m a terra como terra de trabalho, for-
ma de produçaHo e de reproduçaHo nesse setor. Neste sentido, embora os di-
reitos sociais naHo se originem no Estado, estes decorrem dos antagonismos
gestados nas relaçoH es sociais de classes, em especial, nas formas de produ-
çaHo social capitalista, cujas bases jurí=dica e social do Estado envolvidas em
formas polí=ticas de conciliaçaHo de interesses contradito= rios constituem “es-
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feras insepara=veis” aN  ana= lise da totalidade da estrutura do capital. Portanto,
a racionalidade dos direitos nessas relaçoH es, se naturalizadas, torna–se im-
possí=vel desvelar a esse5ncia da sociabilidade capitalista. A ressignificaçaHo
do papel do Estado e as evide5ncias de primazia dos interesses do mercado
mascaram os direitos de trabalhadores da terra colocando desafios teo= ri-
co–pra= ticos e e= ticos e polí=ticos ao conhecimento social, em especial, ao Ser-
viço Social. 

A contrarreforma do Estado,  relações de produção e
exploração do território agrário: interfaces aos direi-
tos à terra

A crise  econo5 mica  desencadeada pelas economias no capitalismo
avançado desde os anos de 1970 – e em paí=ses da Ame=rica Latina nas de=ca-
das seguintes, no caso do Brasil, a partir dos anos de 1990 –, resultaram em
reformas neoliberais as quais colocaram em questaHo o papel do Estado na-
cional e o acesso aos direitos de segmentos da classe trabalhadora – em es-
pecial, as que vivem e trabalham na agricultura. Esses fatos se explicam nas
relaçoH es sociais e de produçaHo e circulaçaHo de mercadorias, naHo so=  agrí=co-
las, mas, na lo= gica de reproduçaHo dos interesses de acumulaçaHo do sistema
do capital. Tais metamorfoses imbricam–se nessas relaçoH es cujas contradi-
çoH es e impactos sociais, econo5 micos e polí=ticos resultam em agravos nos ní=-
veis de desigualdades sociais e de pobreza desses segmentos diante das
formas de distribuiçaHo e apropriaçaHo privada da terra e meios de produçaHo.

A ampliaçaHo  da privatizaçaHo  da propriedade privada da terra  no
Brasil e=  acompanhada de processos de exploraçaHo do trabalho e da viole5n-
cia nas relaçoH es de propriedade da terra, tornando imperiosa a ana= lise do
papel do Estado em vista da forma desigual na distribuiçaHo e apropriaçaHo
da terra, especialmente aos que nela vivem e trabalham. No campo da pro-
duçaHo capitalista, esse setor exerce papel peculiar; tendo na renda fundia= -
ria4 uma das fontes estrate=gicas aN  extraçaHo e exploraçaHo de riquezas. Pes-

4 Aqui concebida nos termos de Marx. Refere–se ao desenvolvimento do modo de produçaH o
capitalista na agricultura, em que “a renda fundia= ria so=  pode desenvolver–se como renda
moneta= ria no sistema de produçaH o de mercadorias, “[...] na produçaH o capitalista [...] em que
a produçaH o agrí=cola se desenvolve na mesma medida em que a produçaHo agrí=cola se torna
produçaH o de mercadorias; [...] o produto agrí=cola se torna mercadoria, valor de troca e valor.
A produçaH o de mais–valia e de produto excedente aumenta [...], com a produçaH o capitalista,
a produçaH o de mercadorias acresce e por conseguinte a produçaH o de valor”. (MARX, 1971, p.
731–732)
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quisas mostram avanços na formaçaHo de monopo= lios aN  extraçaHo de rendas
e geraçaHo de mais–valia e valores que exultam em multiplicidades de explo-
raçaHo e equivalentes, com significados aN  produçaHo e circulaçaHo das merca-
dorias voltadas aN  criaçaHo de riquezas, cre=ditos outorgados pelo Estado e li-
beraçaHo de fundos pu= blicos em favor do mercado5. O Brasil historicamente
se destaca como um paí=s de economia – classificada em pesquisas afins –
como  modelo  “prima= rio–exportador”  de  mate=rias–primas,  cujo  padraHo
mostra–se hegemo5 nico na detençaHo de  commodities e na expansaHo da ca-
deia de agronego= cios, impe=rio expressivo de megacorporaçoH es de produçaHo
em setores de produçaHo sulcroalcooleira, energe= tica, dentre outros6. Neste
debate ganha destaque a intensa disputa entre paí=ses capitalistas que in-
vestem fortemente no domí=nio dos espaços e dos territo= rios, em defesa de
seus fins econo5 micos e financeiros, na busca de exploraçaHo de recursos na-
turais, como ja=  citado. O discurso aparente de integraçaHo de economias cha-
madas desenvolvidas e as em desenvolvimento impoH e ana= lises capazes de
avançar aN  crí=tica aos desafios dessa contrarreforma do Estado,  no papel
que atribui “[...] fortes direitos aN  propriedade privada” (HARVEY, 2005, p.
75), aN  garantia expressiva dos interesses e direitos das classes dominantes.

Esses feno5 menos instigam atençaHo especial ao exame do papel do
Estado, esfera de sustentaçaHo dos elos entre este e o mercado, cuja expan-
saHo da “[...] estrate=gia estatal–privada” tem como uma de suas funçoH es a ex-
traçaHo da “renda da terra”, daí= a corrida pela exploraçaHo e a produçaHo de ri-
quezas. Mas, atençaHo! Esses interesses naHo se reduzem a estes nexos. O se-
gredo destas relaçoH es esta=  no pro= prio propo= sito da “[...] produçaHo capitalis-
ta em que a produçaHo agrí=cola se torna mercadorias, e acresce a produçaHo
de valor”, como o fundamento da acumulaçaHo capitalista (MARX, 1991, p.
731). Como destaca Delgado, “os recursos naturais saHo o vetor principal de
competitividade externa baseado em estoques de finitos recursos naturais”.
(DELGADO, 2010, p. 122–123). Uma reengenharia econo5 mica em que a cri-
açaHo de polí=ticas pu= blicas recupera interesses do capital, com a interfere5n-
5 Muitas saHo as pesquisas sobre o crescimento expressivo da participaçaH o de capitais finan-
ceiros externos na produçaH o de commodities de diferentes ramos, cana de açu= car, etanol, Bi-
oenergia, etc. Cruz explicita a participaçaH o do Estado, Banco BNDES, tanto em relaçaH o aN  con-
cessaH o de propriedade, produçaH o, fusoH es de grandes monopo= lios de paí=ses da Europa, Esta-
dos Unidos, China etc. SaH o muitos os exemplos de usos de recursos pu= blicos como do Fundo
de Amparo ao Trabalhador, BNDES, destinados a financiar a produçaH o da cana–de–açu= car.
(CRUZ, 2017, p. 124–143).
6 Grandes extensoH es de terras saHo ocupadas no Brasil com a produçaH o agrí=cola, a exemplo da
soja, cultura que ocupa a= rea mais extensa. Segundo Cruz, conforme dados do ÍBGE, saH o “[...]
23.339.094  mil  hectares  de  terras  cultivados,  similar  ao  territo= rio  de  Portugal”.  (CRUZ,
2017, p. 108)
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cia do Estado. Sobre estas questoH es, Delgado mostra que a relaçaHo entre re-
alidade fundia= ria e acumulaçaHo capitalista se faz numa combinaçaHo entre a
concentraçaHo da propriedade e a exploraçaHo dos recursos naturais, onde a
distribuiçaHo  desigual  da terra  forma o ama= lgama de um modelo agra= rio
apoiado na apropriaçaHo da renda fundia= ria, com graves impactos sociais,
ale=m de ambientais e a “equidade social” (Íbidem, p. 120–121). Nesse a5mbi-
to de competitividade, operam os subsí=dios e recursos financeiros, cuja di-
mensaHo confere o estatuto de “Estado como produto da divisaHo do traba-
lho”. (LUSTOSA, 2012, p. 202). Acentuam–se os interesses capitalistas es-
trangeiros na busca de domí=nio e controle das principais fontes de riquezas
naturais do paí=s destinadas aN  transformaçaHo das mate=rias–primas em mer-
cadorias,  expressivas fontes de riqueza, em ganhos de produtividade, lu-
cros e extraçaHo de mais–valia aN  formaçaHo da “renda de monopo= lio” (DELGA-
DO, 2010, p. 120). 

Sob o a5ngulo teo= rico e histo= rico essa lo= gica capitalista resulta da açaHo
dos homens na capacidade que te5m em “[...] controlar socialmente uma for-
ça natural, de utiliza= -la, de apropriar-se dela ou doma= -la por meio de obras
feitas pelo homem [...]”. (MARX,  1971,  p.  589).  Entretanto,  cabe destacar
que a transformaçaHo em mercadorias integra a produçaHo na agricultura e
na indu= stria, incita a polí=tica de privatizaçaHo da propriedade da terra, su-
pervaloriza os interesses de capitais estrangeiros e a corrida pelo domí=nio
do mercado de terras, territo= rio e a exploraçaHo de recursos naturais. Trata–
se de uma multinacionalizaçaHo cuja origem, de acordo com as afirmaçoH es
de Oliveira (2012, p. 5), foi derivada 

[...] do processo de transformaçaHo das empresas nacionais em empre-
sas internacionais e multinacionais atrave=s da expansaHo por diferen-
tes paí=ses via abertura de filiais, aquisiçoH es, fusoH es, associaçoH es [...],
feno5 menos integralmente interconectados.

As complexidades da agricultura mundializada, os rearranjos insti-
tucionais nela inseridos, ganham um novo significado: “[...] e=  muito mais do
que a pura e simples internacionalizaçaHo ou multinacionalizaçaHo da econo-
mia” (OLÍVEÍRA, 2012, p. 5). No atual contexto, acentua–se o protagonismo
do Estado brasileiro nas relaçoH es de propriedade, insta5ncia na qual se efe-
tuam os interesses de classes, esfera polí=tica e jurí=dica de legalizaçaHo do di-
reito de propriedade privada,  melhor dizendo,  dissimulada como direito
geral (LUSTOSA, 2012, p. 201), cabendo aí= a crí=tica a essa economia polí=tica
das desigualdades, em suas novas nuances nessas relaçoH es entre o Estado,
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o mercado e as classes agra= rias. O papel do Estado e o lugar do direito a ter-
ra, a concepçaHo abstrata e jurí=dica na regulaçaHo da vida social e os funda-
mentos ontolo= gicos e so= cio–polí=ticos dos direitos de classe nessa sociabili-
dade em tempos de crise capitalista po= s–neoliberal  acirram os mecanis-
mos, na mesma proporçaHo em que mascaram, fortemente, os efeitos das re-
laçoH es de dominaçaHo e exploraçaHo do trabalho. Tais relaçoH es denotam que
naHo e=  so=  a terra o atrativo maior dos interesses de acumulaçaHo do modo ca-
pitalista de produçaHo no Brasil, mas inclui outras riquezas naturais envol-
vendo estruturas econo5 micas, so= cio–polí=ticas e jurí=dicas. 

Considera–se importante apreender que a concepçaHo crí=tica em re-
laçaHo aN  luta por direitos nas relaçoH es de propriedade no capitalismo exigem
examinar a origem das formas sociais dessa sociabilidade, as quais ema-
nam das relaçoH es sociais e de produçaHo, precisamente, nas formas sociais,
econo5 micas, ale=m de jurí=dica e polí=tica intrí=nsecas aN  esfera estatal nas cone-
xoH es capitalistas cujas formas sociais – ale=m das relaçoH es de propriedade,
trabalho, a troca de mercadorias – tambe=m se inserem os direitos, bases
inerentes aN  visaHo da totalidade. (MASCARO, 2013, p. 21–22). Como sinaliza
Wood, “para Marx, o segredo u= ltimo da produçaHo capitalista e=  polí=tico”; em
sua crí=tica, o mecanismo mais eficiente de defesa do capital e=  “separar a
economia de polí=tica” (WOOD, 2003, p. 28). O Estado, como forma polí=tica
cujas dimensoH es jurí=dica e institucional servem aN  sustentaçaHo das estrutu-
ras e relaçoH es sociais e de produçaHo, em resumo, exerce o controle aN  repro-
duçaHo do sistema do capital; isto e= , na sociedade da mundializaçaHo das mer-
cadorias atua cada vez mais como esfera de “[...] articulaçaHo e manutençaHo
[...] do sistema global” (PANÍAGO, 2012, p. 82). 

A ana= lise sobre a correlaçaHo desses aparatos naHo se limita aN  forma
polí=tica do Estado, exige enfatizar os elos entre a polí=tica e a economia, es-
feras indissocia= veis da sociabilidade capitalista. O Estado, nos artifí=cios e
discursos da neutralidade em suas relaçoH es com a sociedade civil, faz uso
de recursos,  inclusive,  desumanos,  como a repressaHo/coerçaHo.  Embutido
em suas contradiçoH es, o direito conforma o elo institucional e base aN  media-
çaHo e amenizaçaHo dos antagonismos sociais; enquanto dimensaHo jurí=dica e
polí=tica, baliza a concepçaHo burguesa de homem como cidadaHo. De forma
du= bia, opera numa tende5ncia trivial na negaçaHo de direitos ao trabalho ou
ao trabalhador. Neste sentido, nessa sociedade o direito e=  dissimulado no
idea= rio de direito geral, definido como igual para todos. A pole5mica se ins-
taura mediante as contradiçoH es e antagonismos que permeiam essas rela-
çoH es,  cujas  raí=zes  te5m lugar  na lo= gica  do modo de produçaHo  capitalista.
Como vimos, o Estado tem na forma jurí=dica e na regulaçaHo dos direitos as
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bases polí=tica e institucional imanentes aN  estrutura de reproduçaHo do capi-
tal. Essas te5m origem na economia polí=tica cla= ssica, onde os idea= rios de li-
berdade e igualdade, naHo apenas dos direitos ao trabalho, incluem a propri-
edade privada etc. (MARX; ENGELS, 1991, p. 96 –100). Nessa sociabilidade,
as concepçoH es de igualdade e de liberdade – vistas na apare5ncia de açoH es
polí=ticas, escolhas, livre autonomia, originadas na ideia de vontade dos ci-
dadaHos – saHo incapazes de desvelar a esse5ncia das engrenagens das rela-
çoH es sociais nelas impregnadas. Ou seja, descoladas das contradiçoH es das
relaçoH es entre o Estado, capital e o trabalho, engendradas nas lutas de clas-
ses manifestas em ilusoH es, dificultam a percepçaHo crí=tica sobre os graves
conflitos sociais, em especial,  no setor agra= rio. As histo= ricas açoH es de re-
pressaHo e autoritarismos do Estado brasileiro com os movimentos sociais
agem aN  despolitizaçaHo das lutas dos trabalhadores quanto aos direitos de-
mocra= ticos previstos constitucionalmente, como a terra de trabalho. Expli-
car o papel do Estado na totalidade dessas relaçoH es naHo se restringe aos
elos de poder, incluem dimensoH es polí=tica e jurí=dica no enfrentamento das
contradiçoH es capital–trabalho. Nessas intervençoH es, o uso de meios buro-
cra= ticos, como Leis, Regulamentos, advindas do poder instituí=do, cujas nor-
mas jurí=dicas “[...] estatais conformam o sujeito de direitos” na ideologia do
capital, o sistema cria o sujeito de direitos, mas, a institucionalizaçaHo jurí=di-
ca prove=m da açaHo do Estado (MASCARO, 2013, p. 19–43). Mas, atençaHo!!! O
direito, na visaHo burguesa, naturalizada, acrí=tica, desprovida das relaçoH es
sociais, de produçaHo e de classes, perde a razaHo de ser. Daí= a e5nfase nas ba-
ses teo= ricas acenadas como indissocia= veis aN  apreensaHo crí=tica e histo= rico–
diale= tica da realidade estrutural capitalista, como totalidade em suas com-
plexidades. 

Cristina Paniago (2012) e Me=sza= ros (2015) tambe=m contribuem a
elucidar a lo= gica  dessas relaçoH es,  e  mostram a  necessidade de acirrar  a
crí=tica marxista ao direito e ao papel do Estado, apreendido, aqui, naHo ape-
nas como restrito aN  base material ou econo5 mica do capital, mas como uma
“[...] estrutura de comando abrangente”, melhor dizendo, uma “[...] superes-
trutura legal e polí=tica [...] como as estruturas reprodutivas materiais, dire-
tas, que te5m suas pro= prias dimensoH es superestruturais”. (PANÍAGO, 2012,
p. 83–84). Conforme destaca Paniago, naHo pode haver autonomia entre o
Estado moderno e o capital, porque ambos “saHo um so=  e insepara=veis” (PA-
NÍAGO 2012, p. 85). Essas relaçoH es entre o Estado e as classes te5m como
maior expressaHo a destruiçaHo de direitos sociais e humanos, em especial,
aos trabalhadores pobres, da cidade e do campo. Curiosamente, ocorre que,
no lugar do Estado reafirmar os direitos como a lo= gica pro= pria do capital e
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disfarçar suas ofensivas em tempos de crise, ao contra= rio, escancara açoH es
de devastaçaHo do trabalho e de direitos, resultado de contradiçoH es e anta-
gonismos dessa crise estrutural. 

Portanto,  pensar  a  funcionalidade  dos  direitos  nessa  perspectiva
impoH e considerar os paradoxos aN s relaçoH es sociais face aN s tende5ncias de
acirramento da negaçaHo de direitos, ainda que assegurados constitucional-
mente, condiçaHo essa que naHo o desonera das ocorre5ncias das reformas es-
truturais, institucionais e burocra= ticas que viabilizam as polí=ticas, serviços
sociais e jurí=dicos. Os protestos e contestaçoH es sobre acesso aos direitos –
como os que ocorrem no a5mbito da sau= de pu= blica no Brasil –, ao priorizar a
individualizaçaHo da luta por direitos sociais, fragilizam o trato das expres-
soH es da questaHo social, quando tentam confundi–la com expansaHo de direi-
tos sociais. No capitalismo monopolista multinacionalizado7 essas interco-
nexoH es econo5 micas e polí=ticas entre economias nacionais e internacionais
interferem na proemine5ncia da forma jurí=dica e social dos direitos. 

A forma política do capitalismo e do Estado: interfaces
às relações sociais e de propriedade 

No atual contexto de desenvolvimento do sistema do capital, o cres-
cimento de demandas por afirmaçaHo de direitos evidencia a importa5ncia de
ana= lises crí=ticas com foco na ressignificaçaHo do papel do Estado brasileiro.
As reformas estruturais, no contexto da contrarreforma do Estado em suas
relaçoH es com a sociedade, formam a base de racionalidade e regulaçaHo dos
direitos sociais do trabalho, onde as contradiçoH es e paradoxos e intercone-
xoH es  se  explicam  na  “forma  polí=tica  do  capitalismo”  (MASCARO,  2013,
p.63). Ísso porque, a e5nfase aN  concessaHo de direitos na sociedade burguesa
na esfera do Estado supoH e que este “[...] esta=  estruturalmente mergulhado
na totalidade das relaçoH es sociais capitalistas”. (MASCARO, 2013, p. 35). Ou
seja, o sistema do capital cria as formas sociais aN  sua reproduçaHo, no forma-
to do Estado, cuja “forma polí=tica” revela–se como insta5ncia burocra= tica in-
dissocia= vel dessas relaçoH es. O Estado integra diferentes setores da produ-
çaHo, industrial, agrí=cola e de serviços etc., e constitui a totalidade, onde o
capital encontra sua base e estruturas polí=tica e jurí=dica de efetuaçaHo de
7 A concepçaH o de multinacionalizaçaH o de capitais e=  aqui entendida, nos termos de Oliveira,
como um ciclo capitalista que deu origem “[...] ao processo de transformaçaHo das empresas
nacionais em empresas internacionais e multinacionais atrave=s da expansaH o por diferentes
paí=ses via abertura de filiais, aquisiçoH es, fusoH es, associaçoH es [...] feno5 menos integralmente
interconectados”. (OLÍVEÍRA, 2012, p. 5)
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seus interesses. Sob o a5ngulo polí=tico, Mascaro nos alerta que, no capitalis-
mo, o feno5 meno polí=tico naHo se limita ao Estado, mas,  nele se condensa.
“[...] O Estado e=  o nu= cleo material da forma polí=tica capitalista. O governo e=
o nu= cleo poderoso e dirigente do Estado e a administraçaHo pu= blica e=  seu
corpo burocra= tico”. (MASCARO, 2013, p. 38). 

O Estado, no setor agra= rio, se constitui parte da totalidade onde o
capital encontra sua base e estrutura polí=tica e jurí=dica destinada a efetuar
seus interesses. Contudo, e=  mister esclarecer a razaHo mais especí=fica dessas
esferas, como o lugar dos direitos sociais e, no co5 mputo particular, como se
coloca o direito aN  propriedade. 

 Sob o a5ngulo teo= rico, concepçoH es abstratas sobre o papel do Estado
foram objetos da crí=tica de Marx aN  Hegel, quanto aos limites do pensamento
abstrato  descolado  da  realidade  histo= rica  concreta.  Ou  seja,  a  visaHo
naturalizada dos direitos e das desigualdades na sociedade de classes exige
considerar a importa5ncia da teoria como força material,  mas,  sobretudo,
apreender  os  limites  desta,  como  via  incapaz  de,  por  si,  transformar  a
realidade. Por essa razaHo, Marx propo5 s inverter a concepçaHo idealizada de
Hegel para o qual todas essas esferas se resumiam no Estado. Para Marx, a
filosofia especulativa do direito naHo era capaz de resolver os problemas da
realidade polí=tica  alemaH ,  na  medida em que o u= nico meio  de superaçaHo
daquelas dificuldades era “a atividade pra= tica” (MARX, 1964, p. 86). Para
Marx, a concepçaHo neo–hegeliana sobre o Estado era equivocada ao negar a
atividade  pra= tica  e  a  capacidade  pra= tica  do  humano  na  superaçaHo  da
realidade histo= rica,  como u= nico instrumento capaz dessa ultrapassagem,
em sua afirmaçaHo:

Sem du= vida, a arma da crí=tica naHo pode substituir a crí=tica das armas:
a força material so=  sera=  derrubada pela força material; mas a teoria
em si torna–se tambe=m uma força material quando se apodera das
massas. A teoria e=  capaz de se apoderar das massas ao demonstrar–se
ad hominem, e demonstra–se ad–hominem logo que se torna radical.
Ser radical e=  agarrar as coisas pela raiz. Mas, para o homem a raiz e=  o
pro= prio homem (MARX, 1964, p. 86).

Estas premissas indicam a releva5ncia da crí=tica teo= rica quanto aN  lo= -
gica do capital.  Somam–se, a esta,  a dimensaHo pra= tica objetiva,  cujo vie=s
analí=tico permite afirmar que os direitos nas relaçoH es sociais de proprieda-
de integram a estrutura, e sua ge5nese enigma= tica e=  dissimulada nessa socia-
bilidade, para ale=m da concepçaHo abstrata da realidade. Essa ultrapassagem
implica desvelar os paradoxos que permeiam as relaçoH es sociais e de pro-
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duçaHo, terreno de onde emanam as relaçoH es de exploraçaHo e de dominaçaHo
na sociedade capitalista. Pore=m, e=  mais precisamente na esfera da circula-
çaHo de mercadorias o lugar onde se explicitam as configuraçoH es dos sujei-
tos de direito (NAVES, 2000, p. 54). Dessa forma, o Estado possui autono-
mia na totalidade da ordem capitalista onde a forma polí=tica do capitalismo
pode ser auto5 noma em relaçaHo aos indiví=duos e as classes, bem como a au-
tonomia  do  Estado  na  forma  e  mecanismos  de  reproduçaHo  capitalista.
(MASCARO, 2013, p. 45). Contudo, e=  na forma valor que se encontra a defi-
niçaHo da forma polí=tica do Estado: 

[...] e=  porque a produçaHo capitalista se movimenta, na igualdade for-
mal entre capital e trabalho e na liberdade de liames de exploraçaHo da
vontade  manifesta  uma insta5ncia  polí=tica  separada a princí=pio  das
partes [...] garantindo o ví=nculo imparcial (MASCARO, 2013, p. 45). 

Ígualmente, no a5mbito da reproduçaHo do capital, pode–se apreen-
der a distinçaHo das classes, proprieta= rias e trabalhadoras. No atual cena= rio
de capitalismo multinacionalizado, essas mudanças atingem diversos seto-
res da vida social, econo5 mica, polí=tica, bem como na produçaHo, no papel do
Estado, base de origem dos interesses gerais (NAVES, 2000, p. 82). Mas, o
papel deste vai ale=m dessa base material, pois se insere a polí=tica como lu-
gar de açaHo de cidadania e os direitos sociais, culturais, como: sau= de, mora-
dia, terra, trabalho, liberdade, lazer etc. 

Assim, o capitalismo dos monopo= lios tem por esse5ncia a ampliaçaHo
e dominaçaHo de monopo= lios financeiros, onde a fusaHo de capitais no padraHo
econo5 mico transnacionalizado se associa em busca da acumulaçaHo e com-
petitividade intercapitalista (LE� NÍN, 1987, p. 87–91), pois os impactos so-
bre o mundo do trabalho resultam na reduçaHo do emprego, na precarizaçaHo
e terceirizaçaHo da força de trabalho. Conforme os dados recentes do ÍPEA
(2019),  “3,3  milhoH es  de  brasileiros  naHo  te5m  emprego  ha=  mais  de  dois
anos”8. Daí= o papel do Estado nesse contexto se materializa, sobremodo en-
raizado e insepara=vel da materialidade do capital e do trabalho. (ME� SZA� -
ROS, 2015, p. 29). Para Me=sza= ros, a crise estrutural do capitalismo contem-
pora5neo “[...] demanda por um envolvimento cada vez mais direto do Esta-
do, na sobrevive5ncia contí=nua do sistema [...]” (ME� SZA� ROS, 2015, p. 27). 

8 Disponí=vel em: 
<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=34817&catid=3&Ítemid=3>.  Acesso  em:  19  jun.
2019. 
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Mas, e=  preciso adensar o pensamento crí=tico a esse padraHo capitalis-
ta no qual o mercado, em suas premissas sociais e econo5 micas, ja=  separa,
por si so= , os sujeitos sociais; contudo, predominam aí= diferenças econo5 mi-
cas e sociais importantes (THERBORN, 1999, p. 84–85). EntaHo, o significado
das contradiçoH es entre a prevale5ncia hegemo5 nica do mercado e o feitio da
democracia no paí=s exige sinalizar as diferenças entre essas duas esferas: a
democracia e o mercado. Como afirma Boro= n, “se na democracia o que con-
ta e=  a base sobre a qual repousa”, – e, de outro modo, isso implica na maio-
ria –, “nos mercados os atores saHo os que se concentram na cu= pula” (BO-
RO� N, 1999, p. 22). Tem–se um primeiro elemento aN  crí=tica a essas contradi-
çoH es, base das desigualdades dos direitos, os quais indicam as mudanças no
papel do Estado. Conforme sinaliza Atí=lio Boro= n, o mercado “divide estrutu-
ralmente os cidadaHos”; ou seja, no mercado 

[...] o consumo de um significa o naHo consumo do outro. A lo= gica da
democracia e=  a de um jogo de somas positivas. A do mercado e=  a de
um jogo de soma zero: o lucro do capitalista e=  a insuficie5ncia do sala= -
rio (BORO� N, 1999, p. 22–24). 

Aprofundando um pouco essa discussaHo com Luka=cs, este nos diz
que o nu= cleo teo= rico da crí=tica de Marx aN  economia polí=tica cla= ssica mostra
que os antagonismos da ordem capitalista comumente saHo vistos numa di-
mensaHo naturalizada e formal da histo= ria: “[...] tomam o movimento da so-
ciedade como [...] um movimento das coisas cujo controle se submete, em
vez de as controlarem” (LUKA� CS,  1989, p.  62).  Os limites deste trabalho
dispensam alongarmos esta discussaHo. No entanto, cabe destacar a impor-
ta5ncia teo= rica dessas determinaçoH es das relaçoH es entre o Estado e as clas-
ses agra= rias no que se refere a coerçaHo aN s lutas pela democracia e direitos
ou dificuldades e negaçaHo de direitos e da cidadania, esferas cujos pape= is
entre  o Estado e  a  sociedade civil  naHo  se  confundem9.  Nesta  direçaHo  de
apreensaHo das contradiçoH es impostas pelo mercado na realizaçaHo de seus
interesses no trato da propriedade privada da terra, apreende–se que “[...]
o monopo= lio da propriedade da terra e=  pressuposto histo= rico e fica sendo
base constante do modo de produçaHo capitalista”. (MARX, 1991, p. 708). 

Dessa forma, a apropriaçaHo e a distribuiçaHo desigual de bens e ri-
quezas entre as classes sociais tendem aN  negaçaHo de direitos sociais e hu-

9 Ver Frederico (1995, p. 68), ao explicar o papel da burocracia aN  qual o Estado pretende se
transformar e se confundir com a sociedade civil. Ver tambe=m, a este respeito, as discussoH es
de Boro= n (1999, p. 193) e Harvey (2005, p. 91–95).
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manos nessas relaçoH es de propriedade no paí=s, inclusive o direito aN  terra10

aos que vivem e trabalham na agricultura11. Segundo a ComissaHo Pastoral
da Terra (CPT, 2018), existem no Brasil 4,8 milhoH es e oitocentas mil famí=-
lias aguardando o direito de acesso aN  terra, a ser obtida atrave=s da polí=tica
de Reforma Agra= ria brasileira, a qual, no ano de 2017, nenhuma famí=lia foi
assentada12.

Sendo assim, atrave=s desta esfera, pode–se avaliar a forma em que
se efetivam os direitos no a5mbito da propriedade da terra na sociedade
brasileira. Para Mascaro, o Estado tem uma autonomia na totalidade da or-
dem capitalista e que esta existe na reproduçaHo do sistema. Em outras pala-
vras, a forma polí=tica do capitalismo pode ser auto5 noma em relaçaHo aos in-
diví=duos e as classes, bem como “a autonomia do Estado decorre da forma
e dos mecanismos de reproduçaHo capitalista” (MASCARO, 2013, p. 45). 

Estado, direitos sociais e humanos: análise crítica à so-
ciabilidade do capital

Como explicitado no iní=cio deste ensaio, ao longo da histo= ria da civi-
lizaçaHo brasileira o avanço das forças produtivas e a consequente superex-
ploraçaHo13 da força de trabalho geraram contradiçoH es, frutos da divisaHo do
trabalho nas distintas esferas, nas relaçoH es sociais, de produçaHo e de pro-
priedade da terra. Apreender a lo= gica da constituiçaHo social do Estado e no
co5 mputo deste,  desvelar  os  paradoxos  e  antagonismos  que  permeiam  a

10 De acordo com Oliveira, baseado em dados do ÍNCRA, desde os anos 2003 ate=  2014, houve
uma diminuiçaH o expressiva na realizaçaHo de assentamentos rurais. O governo Lula da Silva
afirmou ter assentado “[...] um total de 381 mil famí=lias”, mas, na verdade, assentou apenas
“[...] 150 mil famí=lias”. Ígualmente, a presidente Dilma disse ter assentado “[...]150 mil famí=-
lias”, no entanto assentou “[...] apenas 31 mil famí=lias em assentamentos novos” (OLÍVEÍRA,
2012, p. 29).
11 No Brasil, ainda existem “200 mil famí=lias em acampamentos aN  espera da reforma agra= ria,
[...] ale=m de 3,5 milhoH es” que vivem e produzem em terras de outros. “A meta do Íncra ate=
2018 era assentar 120 mil famí=lias”. (MADEÍRO, 2015). Cf. < https://noticias.uol.com.br/co-
tidiano/ultimas–noticias/2015/04/15/novo–modelo–freia–reforma–agraria–e–aumenta–
fila–de–sem–terra–no–pais.htm >. Acesso em 05 out. 2020.
12 Disponí=vel  em  <https://mst.org.br/2018/03/16/nenhuma–familia–foi–assentada–no–
brasil–em–2017–afirma–cpt/>. Acesso em: 26 ago. 2020.
13 Os limites deste trabalho impedem ampliar esta concepçaH o, mas o emprego desta catego-
ria se baseia nas reflexoH es de Filho (2013, p.51), em uma Ca= tedra a Ruy Mauro Marini, o qual
a compreende como uma forma particular de exploraçaH o fí=sica e violaçaH o do valor do traba-
lho.  Disponí=vel:  <https://www.conjur.com.br.2018–nov–10/opiniao–numeros–judicializa-
çao–saude>. Acesso em 27 jun. 2019.
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atribuiçaHo de direitos na sociedade de classes e suas contradiçoH es requer
examinar a emergente “divisaHo do trabalho” como um marco teo= rico essen-
cial,  como ensinaram Marx e Engels, esfera segundo os quais constituem
“[...] um dos momentos capitais do desenvolvimento histo= rico”. E�  no a5mbito
dessas “[...] contradiçoH es entre o interesse particular e o interesse coletivo
que o Estado toma [...] a forma auto5 noma, separada dos reais interesses
particulares e gerais [...]” (MARX; ENGELS, 1991, p. 47–48).

Sobre essa lo= gica, cabe destacar o papel do Estado como forma po-
lí=tica, mas naHo restrito a esta, cuja atuaçaHo deste na sociedade implica en-
tender sob o a5ngulo teo= rico que, a “[...] ilusaHo jurí=dica [...] reduz o direito aN
vontade”, nesse caso, o direito e=  reduzido aN  lei descolada das fases ulterio-
res ao progresso material das coisas (MARX; ENGELS, 1991, p. 96–100). E�
importante lembrar aqui uma observaçaHo crí=tica feita por Marx sobre essa
assertiva,  segundo o qual  “[...]  o direito privado na sociedade capitalista
emana da propriedade privada” (MARX, ENGELS, 1991, p. 98).

A apreensaHo crí=tica destes fundamentos teo= ricos nos permite afir-
mar que, no capitalismo multinacionalizado, as relaçoH es entre o Estado, o
mercado e o capital saHo cada vez mais estreitas e interconectadas, donde a
ressignificaçaHo do papel do Estado e a garantia de reproduçaHo da sociedade
nessa racionalidade requer identificar os meios e instrumentos avançados
– tecnolo= gicos, burocra= ticos – cujo exame possibilita a desmistificaçaHo da
funcionalidade dessas estruturas aN  reproduçaHo dos interesses de acumula-
çaHo e esfera polí=tica de comando aN  regulaçaHo e reproduçaHo da sociedade.
Aqui se percebe uma via de açaHo e o papel harmonizador ou conciliador
que  exercem  as  instituiçoH es  estruturantes  da  sociedade  capitalista,  com
destaque aN s esferas jurí=dicas do Estado, como espaços de preme5ncia e in-
flue5ncias, donde suas “[...] teorizaçoH es ideolo= gicas e polí=ticas mais mediadas
aN  sua  raison d’être e de sua proclamada legitimidade” (PANÍAGO, 2012, p.
85). Nessa esfera, o significado dos direitos, seus objetivos e funçoH es na or-
dem capitalista, estaHo implí=citos na relaçaHo entre a “universalidade” a qual
obstrui a esfera da “particularidade”. O sistema lança maHo de artifí=cios que
operam na mistificaçaHo da realidade, obstaculizam ou oprimem as chances
aN  luta pela autonomia e a liberdade. Contudo, essas engrenagens tendem a
confundir os pape= is e compete5ncias entre o Estado e a sociedade civil, cujas
amarras e os antagonismos se evidenciam nas relaçoH es entre o pu= blico e o
privado. Estes aspectos remetem adensar a crí=tica aN  funcionalidade das po-
lí=ticas  pu= blicas  de  Estado,  enquanto  instrumentos  burocra= ticos  de  sua
constituiçaHo social, naHo na forma reificada e equivocada de objeto dos capi-
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talistas, mas o Estado como “a forma polí=tica do capitalismo”. (MASCARO,
2013, p. 63). 

Destaca–se que tais polí=ticas englobam a discussaHo sobre a liberda-
de e os direitos sociais e humanos no capitalismo. Mascaro destaca leituras
aN  definiçaHo normativa dos direitos humanos em concepçoH es teo= ricas con-
servadoras ou juspositivistas e marxistas. Esta u= ltima vertente ganha des-
taque no pensamento de Pachukanis sobre a relaçaHo entre direito e capita-
lismo, o qual define como “forma social especí=fica do capitalismo”, base re-
levante aN  concepçaHo dos direitos humanos no a5mbito das contradiçoH es e
ambiguidades da sociabilidade do capital. (MASCARO, 2017, p. 116–117). 

Para esse autor, o sistema de classes da=  origem aos sujeitos de di-
reitos subjetivos, esferas de liberdade e os ví=nculos formais e relaçoH es con-
tradito= rias na sociedade. Assim, o conjunto de direitos subjetivos forma a
base polí=tica aN  afirmaçaHo dos direitos humanos, resultando nas determina-
çoH es sociais no campo jurí=dico e na forma mais ampla dos direitos no capi-
talismo. Conforme sí=ntese desse autor, “no capitalismo esta=  a chave do fe-
no5 meno histo= rico do sujeito de direito, dos direitos subjetivos e dos direi-
tos humanos”. (MASCARO, 2017, p. 120). Neste sentido, encontram–se os
fundamentos que nos permite reconhecer que o direito na sociedade bur-
guesa, da mesma forma que promove o homem em cidadaHo, torna os traba-
lhadores desprovidos de sua condiçaHo de classe de direitos. Tal afirmaçaHo
pode ilustrar a exemplo da pra= tica de criminalizaçaHo das lutas sociais de
trabalhadores em nossa sociedade. Por sua vez, a representaçaHo jurí=dica da
polí=tica mais favorece o Estado, o qual tende a tornar a classe trabalhadora
prisioneira da “ideologia jurí=dica e polí=tica” da classe dominante (NAVES,
2000, p. 85). Ou seja, esse modelo desfavorece, ou melhor, nega ou oblitera
os conflitos e lutas sociais dessa classe.

Nessa  trilha  teo= rica,  observa–se  que  as  investidas  do capital  em
tempos de crises acenam ao uso de novas arbitragens ou fetiches que dissi-
mulam a concepçaHo real da relaçaHo do Estado como “[...] esfera onde os in-
teresses particulares de uma classe se impoH em a todos como se fossem os
verdadeiros ‘interesses universais’” (FREDERÍCO, 1995, p. 81). Este feno5 -
meno e=  acrescido ao papel da burocracia de Estado, que “[...] nada mais e=  do
que a expressaHo disfarçada dos antagonismos entre sociedade civil e Esta-
do”  (FREDERÍCO,  1995,  p.  69).  A  afirmaçaHo  de  Frederico,  amparada em
Marx, diz que a burocracia se constitui num 

[...] artifí=cio lo= gico para tentar juntar o que, na realidade, encontra–se
separado [...], a burocracia e=  apenas mais uma corporaçaHo: e= , portan-
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to, ‘a sociedade civil do Estado’, e=  o Estado querendo transformar–se
em sociedade civil (Íbidem). 

Assim sendo, a representaçaHo jurí=dica do Estado burgue5s se insere
na visaHo abstrata de separaçaHo entre este e a sociedade civil, cuja dissocia-
çaHo se traduz “[...] na distinçaHo jurí=dica entre o pu= blico e o privado” (NA-
VES, 2000, p. 81–85). Os antagonismos nos interesses dessas duas esferas,
na ideologia jurí=dica burguesa, formam os elos que subordinam os interes-
ses particulares e os gerais, advindo daí= a ilusaHo na concepçaHo dos “[...] inte-
resses coletivos, [...][que] torna necessa= rio o controle e a intervençaHo pra= ti-
ca  atrave=s  do  iluso= rio  interesse  ‘geral’  como  Estado”,  (MARX;  ENGELS,
1991, p. 49)14. Cabendo a este, na condiçaHo de representante dos interesses
gerais, a compete5ncia e o papel de intervir nas contradiçoH es das relaçoH es de
classes na sociedade.

Essas novas ofensivas do capitalismo em meio aN  crise estrutural no
Brasil, a partir de 2008, acirram as relaçoH es com o mercado onde as formas
de dominaçaHo exigem maior controle e açaHo polí=tica do Estado. Este revolu-
ciona serviços, e recursos tecnolo= gicos, financeiros, ideo–polí=ticos etc., com
impactos graves aos trabalhadores, tal como, acirramento da superexplora-
çaHo e fragilizaçaHo da força de trabalho, gerando efeitos como açoH es judici-
ais, resultando em forte prestí=gio ao setor judicia= rio. O Estado tambe=m am-
plia sua atuaçaHo no atendimento de direitos sociais ao tempo em que ex-
pande a privatizaçaHo de empresas e serviços pu= blicos. Portanto, as relaçoH es
entre o Estado e o capital saHo cada vez mais estreitas. Mas, suas atribuiçoH es
naHo se reduzem aN  dimensaHo polí=tica, como ja=  explicitada neste trabalho, o
que leva a concepçaHo da ambiguidade de seu papel: de um lado, busca har-
monizar interesses que favoreçam sua reproduçaHo atribuindo primazia e
lugar aos direitos; do outro, numa sociedade onde o trabalho sofre trans-
formaçoH es, igualmente mudam–se o comando dessa lo= gica e racionalidade
e amplia o lugar ao mercado. O aprimoramento de meios avançados, tecno-
lo= gicos e burocra= ticos compoH em as estruturas de reproduçaHo dos interes-
ses de acumulaçaHo,  e igualmente soma–se ao controle e a “[...]  expansaHo
para a extraçaHo de trabalho excedente [...]” (PANÍAGO, 2012, p. 83). O Esta-
do no comando polí=tico aN  reproduçaHo da sociedade favorece essas estrate= -
gias, usa meios que tendem a mascarar o fetiche embutido nas tecnologias
e com influe5ncias aN s relaçoH es sociais. Ou seja, a forma polí=tica do Estado se
sobressai aN  manipulaçaHo e no idea= rio da soluçaHo dos problemas e interes-
ses de todos, num discurso voltado aN  garantia dos direitos, da liberdade e

14 Os Grifos saH o do original.

266



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

da igualdade, onde as funçoH es de articular e proteger a propriedade priva-
da constituem os fundamentos da sociedade burguesa na funcionalidade
desses meios, afora a constituiçaHo social e forma polí=tica do Estado capita-
lista. 

Naves, em sua crí=tica aN  Pachukanis15, identifica na forma do direito a
negaçaHo do conteu= do de classes na sociedade burguesa, mas percebe o es-
forço daquele ao destacar o “[...] cara= ter de classe do Estado e do Direito”,
embora, com destaque a propriedade. (NAVES, 2000, p.129–131). Essa tese
incita desafiar percepçoH es atomizadas desprovidas de noçoH es sobre proces-
sos de exploraçaHo de classes, onde se inserem enigmas do idea= rio dominan-
te. Ainda com Pachukanis, Naves (Íbidem, p. 129) afirma que o direito e=  o
direito da classe dominante, 

[...]  e seu fundamento deve ser buscado na relaçaHo de propriedade
dos meios de produçaHo, que, em sociedades baseadas na exploraçaHo,
permite que uma classe possa se apropriar do trabalho naHo–pago de
outra classe. 

No a5mbito do conhecimento social, essa reflexaHo de Naves mostra,
ale=m da base material, os elementos jurí=dicos sobre a origem e o lugar do
direito na sociabilidade do capital.  Ísto e= ,  se o direito e=  considerado “[...]
como um feno5 meno ligado aN  existe5ncia das classes sociais originadas da di-
visaHo da sociedade em classes” (NAVES 2000, p. 130), somente sua extinçaHo
permite acenar que um outro mundo e=  possí=vel. 

Tais fundamentos circunscrevem–se nos processos de produçaHo e
reproduçaHo da vida social, onde a produçaHo social dos homens, as formas e
as condiçoH es de produçaHo que dispoH em, ajudam a explicar a ge5nese das de-
sigualdades, naHo so=  da propriedade da terra e dos meios de produçaHo, mas,
tambe=m, dos direitos. Essas contradiçoH es acenam aN s evide5ncias acerca das
açoH es judiciais sobre a desproteçaHo de direitos do trabalho resultante, em
parte, no aumento expressivo do desemprego, do trabalho precarizado e
dos processos de exploraçaHo da força de trabalho. Pesquisa recente do ÍPEA
sobre as desigualdades no Brasil revelam que a renda dos domicí=lios mais
ricos e=  30 vezes maior que dos mais pobres. Com base na PNAD (2019),
identifica–se que, no 1º trimestre de 2019, 22,7% dos domicí=lios brasilei-
15Ver Naves (2000). O autor analisa o pensamento de Evgeni Pachukanis, que foi um jurista
sovie= tico, marxista nos anos de 1920/30 na UniaH o Sovie= tica. Considerado como pensador
mais representativo da Teoria do Direito na perspectiva crí=tica de Marx, um crí=tico aN  forma
mercantil e jurí=dica do direito na sociedade burguesa, e reconhece a natureza burguesa do
direito.  
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ros naHo possuí=am nenhum tipo de renda do trabalho. Tambe=m conforme si-
naliza Antunes (2019), o desemprego no Brasil atinge 13 milhoH es de traba-
lhadores, aos quais se somam os mais de 5 milhoH es que estaHo no desempre-
go por desalento16. Em relaçaHo aN s desigualdades de classes e ní=veis de po-
breza no paí=s, as estatí=sticas mostram que o Brasil e=  um paí=s com pior dis-
tribuiçaHo de renda do mundo. Segundo o ÍBGE/PNAD (2019), os 10% da
populaçaHo com os maiores rendimentos eram 42,9% da massa de rendi-
mentos do Paí=s, enquanto os 10% com menores sala= rios detinham apenas
0,8% da massa, ale=m do í=ndice de Gini, do rendimento domiciliar per capta,
que foi de 0,54317. 

Tais  relaçoH es  acenam  aN  superestrutura  jurí=dica  do  Estado,  cujas
normas e leis jurí=dicas de regulaçaHo das relaçoH es sociais naHo se restringem
a essa esfera, apesar de sua funçaHo no comando dos interesses do sistema.
Como diz Mascaro,  o Estado pode ser auto5 nomo perante as classes, mas
naHo e=  neutro em relaçaHo aos interesses de classes, e nem tem o domí=nio por
parte destas (MASCARO, 2013, p. 45). Pore=m, “naHo e=  o domí=nio por uma
classe que revela sua razaHo estrutural de ser: e=  a forma que revela a nature-
za da reproduçaHo social”. No entanto, a forma polí=tica estatal “e=  necessaria-
mente distinta de todos os indiví=duos ou classes e, [...] somente assim a re-
produçaHo capitalista pode ser estabelecida” (MASCARO, 2013, p. 45–46). 

Ísso denota  averiguar que,  de acordo com as afirmaçoH es  de  Karl
Marx (1991, p. 706), o modo capitalista de produçaHo desapropria o traba-
lhador das condiçoH es de produçaHo, 

[...] e do mesmo modo na agricultura subtrai a propriedade [...] ao tra-
balhador e os demais segmentos que vivem em a= reas rurais, subordi-
na o trabalhador a [...] um capitalista que explora a agricultura para
conseguir lucro. 

Em sí=ntese, para usar as palavras de Mascaro (2013, p. 45), 

16 Disponí=vel em: <https://www.brasildefato.com.br/2019/04/29/trabalho–precario–inter-
mitente–e–a–antessala–do–desemprego–diz–ricardo–antunes/> . Acesso em 10 jun. 2019.
Entrevista de Antunes ao “Brasil de fato”. Para ele, o desemprego por desalento naH o se reduz
aN  falta de vontade, mas ao esgotamento e o cansaço do trabalhador na busca de trabalho
pela falta de condiçoH es exigidas: passagens, alimentaçaH o etc.
17 PNAD Contí=nua 2019. Rendimento do 1% que ganha mais equivale a 33,7 vezes o da meta-
de da populaçaHo que ganha menos. Age5ncia ÍBGE Notí=cias. Disponí=vel em <https://agencia-
denoticias.ibge.gov.br/agencia–sala–de–imprensa/2013>. Acesso em: 05 out. 2020 
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[…] e=  na valorizaçaHo do valor que se deve buscar a raiz da forma po-
lí=tica, e daí=, em sua separaçaHo em face do ní=vel econo5 mico, [...] engen-
dra–se o motor da existe5ncia auto5 noma do Estado.   

Tal lo= gica tende a agravar as disputas e os conflitos pelos espaços
territoriais e regionais. Neste sentido, o Estado opera rearranjos institucio-
nais de forma a garantir sua posiçaHo competitiva como entidade pu= blica, di-
ante de outros Estados no mercado mundial (ME� SZA� ROS, 2015, p. 76–77).
No Brasil, tais premissas parecem confusas, diante de desmontes ou insufi-
cie5ncia no funcionamento de instituiçoH es pu= blicas. A naHo realizaçaHo da re-
forma agra= ria em a= reas de conflito e de domí=nio do agronego= cio, ou faze5–la
onde possa ajudar na expansaHo dos interesses desse setor, resulta em con-
trove= rsias. 

Portanto,  falar  em direitos  aN  propriedade da terra  impoH e  pensar
essa esfera polí=tica como lugar de construçaHo da cidadania e direitos soci-
ais, como moradia, terra para trabalho, liberdade. Pore=m, parece sombrio
atribuir  sentido  ao  idea= rio  de  Estado  de  direito,  democracia  e  usufruto
igual destes. No contexto atual, o Estado e o setor privado estreitam suas
relaçoH es econo5 micas, se associam em grandes corporaçoH es, assumindo par-
ticularidades histo= ricas com novas determinaçoH es aN  realidade. Ísso lembra
uma tese de Le5nin (1987, p. 87–91) segundo o qual o capitalismo nessa fase
tem por esse5ncia a ampliaçaHo do monopo= lio, hoje, uma fusaHo de capitais no
padraHo transnacionalizado. Os capitais nacionais e internacionais se associ-
am em busca da acumulaçaHo e o aumento da competitividade intercapita-
lista, com graves impactos ao mundo do trabalho, tais como, reduçaHo do
emprego, precarizaçaHo e terceirizaçaHo da força de trabalho etc. 

 Por fim, esses fundamentos teo= ricos sobre os direitos na sociedade
capitalista te5m raizes nas relaçoH es de produçaHo capitalistas. A troca, como
processo decorrente do trabalho aN  obtençaHo da mais–valia, e=  transformada
em fontes de geraçaHo de renda e riqueza obtida na e pela superexploraçaHo
da força de trabalho nos diversos campos da produçaHo. A forma econo5 mica
dessas relaçoH es nos remete ao pensamento de Marx (1991, p. 733) para o
qual, “toda mercadoria so=  pode realizar seu valor no processo da circula-
çaHo, e a circunsta5ncia e a extensaHo em que o realiza dependem das condi-
çoH es eventuais do mercado”. Se a origem dos direitos e sua forma jurí=dica
se encontram na relaçaHo econo5 mica de troca entre os produtores e na cir-
culaçaHo de mercadorias, essas engrenagens da economia polí=tica acenam a
novos desafios teo= ricos (NAVES, 2000, p.  54).  Neste sentido, desvelar os
enigmas dos direitos na sociabilidade do capital, e suas expressoH es no a5m-
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bito das polí=ticas pu= blicas no setor agra= rio, do trabalho e da vida das clas-
ses que se reproduzem nesse setor produtivo, torna–se uma via “por exce-
le5ncia” aN  confrontaçaHo dessas ofensivas nessa contrarreforma do Estado. 

Conclusões

Esta ana= lise enfatiza a concepçaHo do papel do Estado e as determi-
naçoH es que afetam as relaçoH es de propriedade, os direitos sociais, humanos
e o trabalho fruto das relaçoH es sociais. Considera–se que, no atual contexto
de interconexoH es intercapitalistas multinacionalizadas, os agravos sobre o
trabalho resultam das contradiçoH es nas relaçoH es efetivadas entre a demo-
cracia e o capitalismo no que afeta as relaçoH es sociais e de produçaHo e as
formas desiguais no tratamento e atribuiçaHo dos direitos entre as classes
na sociedade. A naturalizaçaHo das relaçoH es sociais e de produçaHo, frutos das
formas desiguais de direitos para homens desiguais, disfarçam ou oblite-
ram o acesso aos direitos elementares aos trabalhadores pobres, como jus-
tiça, moradia, sau= de, saneamento ba= sico, meio ambiente, lazer etc. Tais fe-
no5 menos resultam de desmontes do Estado e de polí=ticas pu= blicas e sociais,
da intensificaçaHo das relaçoH es entre Estado e o mercado, cujas tende5ncias
exigem avançar no projeto social e polí=tico da classe trabalhadora diante
das ofensivas devastadoras do capital contra o trabalho. O Estado naHo e=  um
poder neutro, nem uma estrutura separada da ordem capitalista, ao contra= -
rio, em sua “forma polí=tica”, e=  uma esfera indissocia= vel das relaçoH es capita-
listas, pois e=  nas entranhas desse pro= prio sistema que se justifica sua exis-
te5ncia. (MASCARO, 2013, p. 19)

Por fim, discutir o direito desprovido do conteu= do de classes perde
a razaHo da crí=tica e a possibilidade de pensar outra ordem para ale=m do ca-
pital e sem necessidade do direito. O capitalismo neoliberal, em seus impe-
rativos nessa versaHo neoconservadora, arregimenta suas ofensivas, moder-
niza seus artifí=cios burocra= ticos, cientí=ficos e tecnolo= gicos, naHo obstante os
antagonismos e contradiçoH es que lhe saHo pro= prias. As ta= ticas de “convenci-
mento” contribuem para que, mesmo os que se imaginam preparados – afo-
ra os desavisados – caiam, conscientes ou naHo, nas armadilhas do capital,
em sua ofensiva de vencer a batalha contra o trabalho. O uso de meios bu-
rocra= ticos dissimula o fetiche do real significado dos direitos, seus objeti-
vos e funçoH es aN  relaçaHo entre a “universalidade” a qual obstrui a esfera da
“particularidade”. Esse modelo dominante usa artifí=cios para a mistificaçaHo
da realidade,  adiam chances de  conquista  da autonomia e da liberdade.
Tendem a confundir os pape= is e compete5ncias entre o Estado e a sociedade
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civil, numa lo= gica que mais contribui para obstruir as amarras entre o pu= -
blico e o privado – uma questaHo histo= rica,  embora pouco expressiva em
ana= lises afins. Em contrapartida, ha=  indí=cios de obstruçaHo de relaçoH es de-
mocra= ticas no trato do mundo do trabalho, ale=m do agravo das contradi-
çoH es aí= embutidas, cuja escala planeta= ria e gravitaçaHo social os tornam ato-
res polí=ticos de primeirí=ssima ordem. Um dos efeitos dessas contrarrefor-
mas foi “[...] o surgimento de conglomerados de gigantes empresas transna-
cionais, os chamados ‘Novos LeviataH s’” (BORON, 1999, p. 7).

Assim, fragiliza, precariza, terceiriza, desmonta direitos, apesar da
impossibilidade de se destituir do trabalho. Discernir a funcionalidade dos
direitos na sociedade de classes como instrumento da legalidade do Estado
– o que impoH e adensar a crí=tica marxista aN s formas jurí=dicas e polí=ticas do
Estado e do mercado em tempos de capitalismo financeiro multinacionali-
zado – torna–se urgente. Nesse contexto, a justiça parece se tornar refu= gio
social central aos trabalhadores destituí=dos de direitos sociais e humanos,
o que torna imperioso avançar em ana= lises sociais opostas aN  naturalizaçaHo
dessa realidade. As formas desiguais no acesso aos direitos aN  propriedade
da terra exigem reforçar que discutir o direito desprovido do conteu= do de
classe perde a razaHo da crí=tica, enquanto fundamento do Estado na inter-
vençaHo nos interesses de classe. Ou seja, as desigualdades de direitos, liber-
dade polí=tica, distribuiçaHo de terras a quem dela necessita, requerem apro-
fundar discussoH es sobre as dimensoH es jurí=dicas, econo5 micas e polí=ticas que
estruturam os elos entre o Estado, o capital e o trabalho. Em resumo, se a
divisaHo da propriedade e=  parte da açaHo pu= blica burocra= tica e jurí=dica do Es-
tado, de que forma este atribui o direito aN  terra para os que nela vivem e
trabalham? A intensa mercadorizaçaHo/privatizaçaHo de terras pu= blicas, o re-
cuo da reforma agra= ria, os desmontes e a demoliçaHo de direitos dos traba-
lhadores da terra  delineiam um expressivo regresso da reforma  agra= ria
como polí=tica social, fato que contribui para a avaliaçaHo negativa do Brasil
como um dos paí=ses de pior distribuiçaHo de renda do mundo. 
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12
ECONOMÍA POPULAR E ESTRATE� GÍAS DE RECÍPROCÍDADE EM
AGROECOLOGÍA CAMPONESA: PRODUÇA
 O E DÍSTRÍBUÍÇA
 O DE
ALÍMENTOS ENTRE O COLETÍVO TERRA E O MOVÍMENTO DOS

PEQUENOS AGRÍCULTORES NO RÍO DE JANEÍRO* 

Bruna Távora 
Cosme Henrique G. Miranda

Débora Lins Batista 

Introdução

Apesar da hegemonia das pra= ticas econo5 micas no setor agroalimen-
tar, que logrou impor a lo= gica da monocultura e da pra= tica ambiental pre-
dato= ria para todo o mundo e transformar bens comuns – como a a= gua, o
solo e as sementes – em bens mercantiliza= veis e apropria= veis, este relato
busca sintetizar uma estrate=gia de reciprocidade desenvolvida pelo Coleti-
vo Terra e pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, com e5nfase em uma
experie5ncia que ocorre no estado do Rio de Janeiro. 

A experie5ncia histo= rica de luta pela terra no Brasil tem desenvolvi-
do, ao longo das de=cadas, formas de organizaçaHo e resiste5ncia, legando aN
questaHo agra= ria uma centralidade nas lutas brasileiras. Acesso e permane5n-
cia na terra, recursos para produçaHo de subsiste5ncia e, por fim, o direito de
produzir e comercializar alimentos, te5m sido pautas pelas quais lutam os
povos das florestas, dos rios e das matas, ao mesmo tempo em que enfren-
tam a viole5ncia e o genocí=dio de seus ecossistemas – que combina assassi-
natos de lideranças, extinçaHo de polí=ticas pu= blicas e devastaçaHo ambiental.

Apesar disso, a agroecologia camponesa resiste e se mante=m orga-
nizando redes de apoio e solidariedade, organizando–se atrave=s  de uma
economia popular (QUÍJANO, 2007) que permite o controle do processo to-
tal – desde a produçaHo ate=  a distribuiçaHo e o escoamento dos alimentos. He-
gemonizada por cooperativas e associaçoH es dirigidas pelos pro= prios cam-
poneses (as), a agroecologia camponesa representa uma diferença em rela-
çaHo aN s pra= ticas do agronego= cio, comandadas por transnacionais e pelo em-
presariado rural.

*DOÍ- 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.275-392
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Nesse sentido, nesse relato,  apresentamos duas iniciativas desen-
volvidas em conjunto pelo Coletivo Terra e pelo Movimento dos Pequenos
Agricultores. Uma, ligada ao processo de escoamento para a comercializa-
çaHo desenvolvido pelo MPA atrave=s do Sistema de Abastecimento Alimen-
tar Popular (SAAP) do movimento, que escoa semanalmente alimentos da
base camponesa vinculada ao Coletivo Terra; e outra, ligada ao escoamento
para doaçaHo, impulsionada pelo Coletivo Terra, e que permitiu aN  base cam-
ponesa vinculada ao MPA fortalecer a campanha MutiraHo contra a Fome e
distribuir alimentos agroecolo= gicos para mais de 26 territo= rios em vulnera-
bilidade social. 

Economias populares e abastecimento alimentar

A estrate=gia de reciprocidade desenvolvida pelo coletivo de produ-
tores  e  movimento  social  aqui  implicados  situa–se  no contexto  de  uma
pra= tica popular de economia, em que os agentes sociais demandam o de-
senvolvimento de pra= ticas de ajuda mu= tua e recí=proca no campo da produ-
çaHo e comercializaçaHo do sistema agroalimentar, assim garantindo a venda
e o escoamento dos alimentos. 

Os empreendimentos de economia popular se originaram nas lutas
organizadas dos grupos sociais que enfrentam as problema= ticas da cares-
tia, organizando formas econo5 micas para garantir sua sobrevive5ncia e re-
produçaHo social.  Trata–se de um conhecimento acumulado,  expresso em
um acervo de reflexoH es e experie5ncias institucionais, que se desenvolveram
tanto em experie5ncias de cara= ter socialista quanto como alternativa aN s di-
na5micas de exclusaHo do capitalismo no campo.

Dentre  as  estrate=gias  de  organizaçaHo  que  saHo  observadas  nessas
economias ditas populares, Anibal Quijano (2007) destaca as pra= ticas de
associativismo e auto–gestaHo.  Orlando NunH ez  (2007) e  Gonzalo  Va= zques
(2017) analisam, contudo, que essas formas econo5 micas naHo adve5m à priori
da existe5ncia de valores solida= rios ou humanistas. Trata–se de uma estrate= -
gia de sobrevive5ncia diante da natureza do capitalismo, que impoH e uma ne-
cessidade de organizaçaHo e vinculaçaHo para garantir as diversas etapas que
envolvem a produçaHo e a circulaçaHo das mercadorias que produzem.

Os sujeitos que operam sua realizaçaHo saHo marginalizados dos pro-
cessos hegemo5 nicos da economia, e, portanto, 

[...] saH o as necessidades materiais produzidas pelas tende5ncias atuais
do capitalismo e, por conseguinte, o comportamento da realidade, o

276



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

que leva os trabalhadores a compreender que, so=  na medida que sai-
am e se liberem das regras do jogo do capitalismo, e exercitem pra= ti-
cas sociais sera=  possí=vel reapropriar–se do controle de seu trabalho,
recursos e produtos [...] (QUÍJANO, 2007, p.154, traduçaHo nossa)1.

O autor explica que, com o contexto de crise do capital, amplos seto-
res de trabalhadores exercitam pra= ticas sociais marcadas pela apropriaçaHo
do controle sobre o trabalho e em estrate=gias de reciprocidade para mane-
jar – com menos desvantagem – as relaçoH es econo5 micas do sistema capita-
lista. Com isso, garantem o acesso aN s necessidades materiais necessa= rias
para sua existe5ncia, em um processo produtivo que naHo se ancora na acu-
mulaçaHo de excedentes, mas na reproduçaHo social da vida dos envolvidos.

Nesse aspecto, as condiçoH es materiais e contingenciais da economia
popular culminam em uma organizaçaHo produtiva que resulta em recur-
sos/processos para o benefí=cio comum de seus participantes, e coexiste em
uma contradiçaHo com as dina5micas da economia hegemo5 nica (VA� SQUEZ,
2017). 

Deste  modo,  observa–se  que  os  atores  se  organizam,  ao  mesmo
tempo, esquivando–se das lo= gicas da economia capitalista e desenvolvendo
formas cooperadas, arranjos institucionais pro= prios e diversos, e açoH es po-
lí=ticas aderentes aN  resoluçaHo de seus problemas, gerando, assim, uma racio-
nalidade associativa, de reciprocidade, e reprodutiva, em que a solidarieda-
de e a noçaHo de cooperaçaHo (em oposiçaHo ao individualismo) saHo estrutu-
rantes desse modo de fazer (VA� ZQUES, 2017; QUÍJANO, 2007). 

No caso da articulaçaHo aqui relatada, tem na base produtiva/para-
digma= tica a agroecologia camponesa, uma lo= gica produtiva em oposiçaHo ao
agribusines.  Por um lado, ha=  um trabalho de organizaçaHo da produçaHo, e,
por outro, ha=  um trabalho de organizaçaHo da distribuiçaHo do consumo, de
modo que, no caso analisado, e=  possí=vel observar uma articulaçaHo da totali-
dade do processo de produçaHo, distribuiçaHo, escoamento e comercializaçaHo
dos  alimentos  agroecolo= gicos  produzidos  pelo  campesinato  fluminense,
tornado possí=vel por estrate=gias de cooperaçaHo e reciprocidade. 

1 “[...] son las necesidades materiales producidas por las tendencias actuales del capitalismo
y el consiguiente comportamiento de la realidad, lo que lleva a los trabajadores a encontrar
que so= lo en la medida en que salgan y se liberen de las reglas de juego del capitalismo y
ejerciten pra= cticas sociales que les lleven a reapropiarse del control de su trabajo, de sus
recursos y de sus produtos [...]”.
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Construção do Coletivo Terra

O Coletivo Terra e=  um nu= cleo de base situado no Projeto de Assen-
tamento Conjunto (PAC) ÍNCRA/ÍTERJ, denominado Assentamento de Re-
forma Agra= ria Terra Prometida, oriundo da luta pela Reforma Agra= ria na
RegiaHo da Baixada Fluminense – RJ. Atualmente este coletivo reu= ne produ-
tores no Assentamento Terra Prometida, e pequenos agricultores da regiaHo
de Xere=m e Tingua=  (Duque de Caxias e Nova Íguaçu – RJ). 

 A construçaHo do coletivo se iniciou atrave=s de um trabalho de co-
mercializaçaHo que se desenvolvia ha=  quatro anos em conjunto com um nu= c-
leo de base do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em
parceria com o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

 O objetivo central desta aliança pautou–se na articulaçaHo entre os
trabalhadores para a construçaHo de uma reflexaHo coletiva sobre a realidade
agra= ria a que estaHo inseridos, e na busca de açoH es conjuntas para interven-
çaHo nesta realidade, identificando–se como sujeitos no processo de trans-
formaçaHo da realidade. 

A sí=ntese produzida ate=  aqui pontuou desafios em comum aos as-
sentados e pequenos agricultores desta regiaHo, resultando em 2019 num
coletivo para ale=m do Assentamento Terra Prometida e assim se denomi-
nando Coletivo Terra.

Pequenos  Agricultores  e  Assentados  do  Terra  Prometida.
Como assim desafios em comum?

O movimento de envolver os agricultores do entorno ao Assenta-
mento Terra Prometida no processo de reflexaHo da realidade agra= ria e na
comercializaçaHo junto ao Movimento dos Pequenos Agricultores, se deu nas
Comunidades de SaHo Lourenço, Piranema, Penha CaixaHo, Capivary e Mato
Grosso, que fica no municí=pio de Duque de Caxias. 

Ídentificamos que  esses “pequenos  agricultores”  –  que em outro
tempo histo= rico eram “posseiros” – saHo herdeiros de um processo de luta
pela terra contra fazendeiros “grileiros”, resultando em conflitos agra= rios
que se desenvolveram na de=cada de 1950 e 1960.

Em meados de 1952, na Fazenda SaHo Lourenço, ocorreu o mais vio-
lento despejo de lavradores de que se teve notí=cia ate=  entaHo em todo
Estado do Rio de Janeiro. Um AlemaHo portando um mandado judicial
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e protegido por um grupo de 50 policiais armados de fuzis e metra-
lhadoras despejou cerca de 150 famí=lias de agricultores que ali mora-
vam a mais de 20 anos (SÍLVA, 199–, p. 8)

Esta açaHo violenta e parcialmente vitoriosa estimulou outros fazen-
deiros “grileiros” da regiaHo a requerer na justiça a reintegraçaHo de posse
das fazendas Piranema, Penha CaixaHo, Capivary e Mato Grosso, resultando
em 11 anos de conflitos. 

Aproximadamente mais de 2000 mil famí=lias perderam ali todos seus
bens. Os despejos que duraram de 1952 a 1963 so=  cessaram quando
os posseiros, cansados de apelar para o judicia= rio, resolveram apelar
para o Executivo atrave=s da SUPRA (SÍLVA, 199–, p. 9)

Na de=cada de 1960 a sociedade trazia bandeiras de luta por refor-
mas de base, e os conflitos agra= rios eram realidade em todo paí=s, deman-
dando açoH es de Reforma Agra= ria por parte do Governo Federal, o que resul-
tou na criaçaHo da Superintende5ncia de Polí=tica Agra= ria, SUPRA.

Os posseiros passaram aN  condiçaHo de assentados nos anos seguintes
e, em 1983, apresentaram diversas pautas de reivindicaçoH es junto ao poder
pu= blico. Dentre as reivindicaçoH es, destacamos estradas vicinais, concessaHo
de cre=ditos agrí=colas, eletrificaçaHo rural, construçaHo de escolas, construçaHo
de Posto Me=dico, drenagem de rios, assiste5ncia te=cnica estadual e federal, e
mercado produtor isento de impostos, por serem as pautas semelhantes ao
que tem sido apresentado pelos assentados do Assentamento Terra Prome-
tida, desde 2007.

As  reivindicaçoH es  seguem  as  mesmas,  com  pouco  avanço.  Ainda
permanece o abandono e descaso do poder pu= blico para com a agricultura
nesta regiaHo. E�  em meio a essa realidade que foram se construindo açoH es
coletivas para viabilizar a vida na agricultura.

A relação com a Agroecologia

As 60 famí=lias da comunidade Terra Prometida chegaram a essa re-
giaHo em 2006, sendo instalada como Assentamento Terra Prometida atra-
ve=s do Ínstituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro – ÍTERJ
em 2008, e reconhecida pelo Ínstituto Nacional de ColonizaçaHo e Reforma
Agra= ria – ÍNCRA no ano de 2010.
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No mesmo ano foi criado nesta regiaHo a A� rea de ProteçaHo Ambiental
do Alto Íguaçu, o que restringe açoH es econo5 micas e de transformaçaHo estru-
tural visando a preservaçaHo do bioma. 

Mas,  como e=  um princí=pio das organizaçoH es  de  trabalhadores  do
campo, a formaçaHo e debate sobre as pra= ticas e te=cnicas produtivas funda-
mentadas na agroecologia, “que e=  definida como a aplicaçaHo dos conceitos e
princí=pios ecolo= gicos para desenhar agroecossistemas sustenta=veis” (ALTÍ-
ERÍ, 2012, p. 104), e a definiçaHo do Governo do Estado em demarcar essa
regiaHo  com uma APA  (A� rea  de  ProteçaHo  Ambiental),  naHo  prejudicou em
nada as atividades agrí=colas desenvolvidas pelos assentados, uma vez que
apenas dois produtores usam algum tipo de veneno na atividade agrí=cola e
de forma muito pontual.

A agroecologia se apresenta como um acu= mulo e uma articulaçaHo
entre cie5ncia e saberes tradicionais em meados dos anos 1970 e fornece
um conjunto holí=stico, que envolve tecnologia, cie5ncia, produtividade e co-
munitarismos,  culminando  em  uma  estrutura  metodolo= gica  de  trabalho
que, ao mesmo tempo, se opoH e ao sistema do agronego= cio, e investiga no-
vas te=cnicas produtivas e de cooperaçaHo.

Trata–se de uma nova abordagem que integra os princí=pios agrono5 -
micos,  ecolo= gicos e socioecono5 micos aN  compreensaHo e avaliaçaHo do
efeito das tecnologias sobre os sistemas agrí=colas e a sociedade como
um todo. Ela utiliza os agroecossistemas como unidade de estudo, ul-
trapassando a visaHo unidimensional – gene= tica, agronomia, edafologia
– incluindo dimensoH es ecolo= gicas, sociais e culturais. Uma abordagem
agroecolo= gica incentiva os pesquisadores a penetrar no conhecimen-
to e nas te=cnicas dos agricultores e a desenvolver agroecossistemas
com uma depende5ncia mí=nima de insumos agroquí=micos e energe= ti-
cos externos (ALTÍERÍ, 2004, p. 90)

 As famí=lias do Assentamento Terra Prometida iniciaram as ativida-
des agrí=colas nesta regiaHo, em meio aN s dificuldades estruturais, ja=  conside-
rando na pra= tica a rotaçaHo de culturas,  policultivos/conso= rcios,  sistemas
agroflorestais, cultivo de cobertura e integraçaHo animal no agroecossistema
(ALTÍERÍ, 2012).

Esta pra= tica agrí=cola desenvolvida pelas famí=lias proporcionou uma
interaçaHo social Campo e Cidade.

No campo, ale=m da percepçaHo coletiva ja=  citadas, frente aN  realidade
em que estamos inseridos, possibilitou aos agricultores do entorno verem
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que e=  possí=vel uma atividade agrí=cola produtiva e renta=vel, respeitando as
caracterí=sticas do ecossistema, alterando e recuperando bioma. 

E na cidade, intensificou–se o interesse de conhecer esta realidade e
participar como defensores e ativistas das açoH es que reforçam um projeto
de sociedade que perpassa pela reforma agra= ria, agricultura familiar cam-
ponesa e alimentos salda=veis.

Coletivos urbanos começaram a demandar a produçaHo para atender
a regiaHo de Nova Íguaçu e Duque de Caxias, haja vista que ja=  ocorriam pro-
cessos  de  abastecimento  da  produçaHo  para  grupos  de  consumidores  no
centro do Rio de Janeiro desde 2011.

Inserção na comercialização do Coletivo Terra

Foram va= rias as formas e experie5ncias de comercializaçaHo desen-
volvida coletivamente no assentamento Terra Prometida, mas vamos nos
ater na iniciativa do ano de 2017, por considerar que e=  neste momento que
as açoH es coletivas de comercializaçaHo se inclinam de forma siste5mica para o
municí=pio de Duque de Caxias. 

Um coletivo de assentados da Terra Prometida iniciou uma Feira no
Centro de Duque de Caxias, denominada Feira Regional da Reforma Agra= ria
Padre Geraldo Lima. Esta iniciativa contou com o apoio do Sindicato dos
Petroleiros de Duque de Caxias (Sindipetro Caxias), Sindicato Estadual dos
Profissionais de EducaçaHo (SEPE) Nova Íguaçu e teve a participaçaHo Movi-
mento dos Pequenos Agricultores.

As feiras aconteciam quinzenalmente aos sa=bados, levando os pro-
dutos agroecolo= gicos a um preço popular, e como forma de garantir a ativi-
dade, desenvolveu com os consumidores a compra de alguns produtos de
forma antecipada, chamando de Cesta da Reforma Agrária, oferecendo nove
produtos oriundos da base produtiva da regiaHo.

A  compra  desta  cesta  tinha  por  objetivo  viabilizar  os  custos  de
transporte para a realizaçaHo da Feira Padre Geraldo Lima. Esta forma se de-
senvolveu por dois anos consecutivos e,  em 2019, um companheiro que
permitia o uso do espaço de forma gratuita aos agricultores para a realiza-
çaHo da feira naHo conseguiu mais viabilizar os custos de aluguel do espaço.

O ano de 2019 terminou com um movimento coletivo de articulaçaHo
para encontrar um espaço visando possibilitar o retorno da feira. Mas as
demandas pelas cestas da reforma agra= ria seguiam e muitos apoiadores/
consumidores vinham buscar, possibilitando, assim, a continuidade e exis-
te5ncia do processo coletivo de comercializaçaHo regional.
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Este  movimento  de  comercializaçaHo  contí=nuo  aproximou  ainda
mais pequenos agricultores do entorno, reforçando que as soluçoH es para os
problemas da comercializaçaHo estaHo nas estrate=gias de reciprocidade e for-
mas coletivas de organizaçaHo, e demandando um aprofundamento organi-
zativo para atender a procura, com uma diversidade de produtos existentes
na regiaHo para ale=m de 9 produtos que antes eram oferecidos na Cesta da
Reforma Agra= ria. A Feira Regional Padre Geraldo Lima seguiu por aplicati-
vo de celular e, desta forma, continua ate=  hoje.

Frente aos desafios, a cooperaçaHo no trabalho passou da posiçaHo de
uma ideia trazida externamente, a uma condiçaHo de exige5ncia para o funci-
onamento do coletivo, e assim foi se acomodando no percurso, como um
movimento natural outrora produzido historicamente pela humanidade.

O processo de cooperaçaHo no trabalho emerge desde os primo= rdios
da organizaçaHo da humanidade, ha=  milhoH es de anos, na e=poca em que
os nossos antepassados se organizavam para a caça e colheita coleti-
va, a fim de fazer frente aos desafios e ameaças da natureza (CHRÍS-
TOFFOLÍ; AZERE� DO, 2016, p. 61).

Outro desafio a ser considerado, que deve ser trabalhado em outra
oportunidade, e=  a gestaHo coletiva e auto–gestaHo. O princí=pio da cooperaçaHo
possibilitou um salto organizativo e facilitou a execuçaHo das tarefas, permi-
tindo uma melhor organizaçaHo do tempo, haja vista que estamos falando de
um coletivo de produtores que se organizaram inicialmente atrave=s da de-
manda de comercializar a produçaHo agroecolo= gica de forma coletiva, plane-
jada e continuada. O principal reflexo deste movimento foi o inevita= vel sur-
gimento de uma maior quantidade de produtos em uma maior diversidade,
coincidindo com o momento de iní=cio da pandemia.

Na Pandemia, Periferia e Nós por Nós.

Quando as notí=cias apontaram a situaçaHo de Pandemia de COVÍD–
19, naHo parecia que afetaria o momento organizativo que o coletivo estava
vivendo, e seguiu–se fazendo as articulaçoH es visando a busca por um espa-
ço  para  retomada  da  Feira  Regional  da  Reforma  Agra= ria  Padre  Geraldo
Lima. Mas, contraditoriamente aN  aglomeraçaHo que ocorre em um espaço de
Feira, as açoH es apontadas pela sociedade indicaram a necessidade de um
movimento de isolamento social. 
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O isolamento social colocou o coletivo em uma posiçaHo fra= gil, com
excesso de produçaHo e sem local para escoar, uma vez que a estrate=gia en-
taHo desenhada estava nas bases da retomada da feira. E, piorando a situa-
çaHo, coletivos que adquiriam os produtos do Coletivo Terra tiveram tam-
be=m que se adequar a nova realidade posta, diminuindo os pedidos por naHo
estarem mais realizando suas feiras em funçaHo do isolamento social.

As primeiras respostas ao contexto da pandemia, paralelo ao exces-
so de produçaHo e organizaçaHo coletiva, veio das periferias. Ana Santos, re-
presentante do Centro de ÍntegraçaHo na Serra da Miserico= rdia (CEM), que
realiza um trabalho de organizaçaHo com famí=lias no Complexo da Penha,
voltado para agricultura urbana entre outros, iniciou contato em abril, atra-
ve=s de uma indicaçaHo da Rede Ecolo= gica, com o objetivo de adquirir os pro-
dutos do Coletivo Terra para atender as famí=lias em situaçaHo de vulnerabi-
lidade alimentar e nutricional. Nesta açaHo, o Coletivo Terra conseguiu abas-
tecer a demanda do CEM com 700 kg de alimentos, numa diversidade de 11
produtos, sendo aipim amarelo, aipim branco, laranja lima, laranja seleta,
laranja bahia, laranja pera, banana prata, banana prata mel, banana d`a= gua,
banana maçaH , banana figo.

Nas pro= ximas sessoH es, demonstraremos as estrate=gias de reciproci-
dade entre os movimentos aqui descritos.

Sistema de Abastecimento Alimentar Popular do Movi-
mento dos Pequenos Agricultores (SAAP)

Como pode ser observado neste relato, as resiste5ncias e os enfren-
tamentos protagonizados pelo campesinato brasileiro, na luta pela manu-
tençaHo de seu territo= rio e soberania, saHo uma constante. A experie5ncia do
Coletivo Terra expressa a luta dos mais de 30 milhoH es de brasileiros que re-
sidem em zonas rurais e estaHo divididos em cerca de 4 milhoH es de territo= -
rios em todo o paí=s (BOZA ; VÍNHA, 2020).

Apesar disso, as polí=ticas pu= blicas de infraestrutura de estradas e
transporte,  o cre=dito para a produçaHo agrí=cola e as compras pu= blicas da
agricultura camponesa e familiar  recebem apenas 15% dos cre=ditos,  en-
quanto o agronego= cio fica com a maior parte do fundo pu= blico destinado a
essas polí=ticas (85%). (BOZA ; VÍNHA, 2020). 

Nesse contexto, a demanda por uma articulaçaHo coletiva e perma-
nente entre os movimentos sociais organizados e=  uma premissa para que o
sistema da agroecologia camponesa ocorra, garantindo a soberania e auto-

283



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

nomia dos processos de produçaHo e trabalho. Nessa perspectiva, o Movi-
mento dos Pequenos Agricultores – movimento que surge no ano de 1996,
no bojo da abertura neoliberal dos anos 1990 e passa a atuar no estado do
Rio de janeiro em 2013 – trata do objetivo de lutar pela soberania alimen-
tar, garantindo naHo apenas a permane5ncia na terra, mas tambe=m a organi-
zaçaHo polí=tica do campesinato, articulado atrave=s da produçaHo e do escoa-
mento dos alimentos agroecolo= gicos.

Estes que saHo produzidos pelos Sistemas Camponeses de ProduçaHo,
e, com a consolidaçaHo da luta, passam a constituir um Sistema de Abasteci-
mento Alimentar Popular (SAAP) que busca organizar a totalidade do pro-
cesso produtivo, abarcando as etapas de produçaHo, comunicaçaHo, transpor-
te,  distribuiçaHo  e  comercializaçaHo  de  alimentos  (SÍLVA,  2019).  Ísto,  naHo
apenas na perspectiva econo5 mica, mas sobretudo, na perspectiva da orga-
nicidade do campesinato, no horizonte da construçaHo de uma outra relaçaHo
entre o homem/mulher e a natureza, e na perspectiva do Poder Popular
(SÍLVA, 2019)

Trata–se de um sistema,  ao mesmo tempo,  polí=tico e econo5 mico,
que organiza a produçaHo, distribuiçaHo e escoamento dos Sistemas Campo-
neses de ProduçaHo a ele vinculados. As formas de comercializaçaHo envol-
vem feiras, doaçoH es atrave=s da campanha MutiraHo contra a Fome2, comerci-
alizaçaHo via sistema pro= prio3 e grupos de aplicativo de mensagens no celu-
lar.  Ale=m disso,  incorpora unidades de produçaHo de outros seis estados:
Goia= s, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe e Espí=rito Santo. Em
relaçaHo  aN  biodiversidade  dos  alimentos,  atualmente  esta=  cadastrado  na
base de dados do SAAP/RJ,  uma diversidade de 859 tipos  de  alimentos
ofertados aos consumidores.

Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, a experie5ncia de abasteci-
mento popular de alimentos ocorre escoando a produçaHo camponesa e fa-
miliar de cerca de 21 territo= rios localizados do interior e litoral do Estado,
e realiza a comercializaçaHo  em Quatis,  Porto  Real,  Volta  Redonda,  Barra
Mansa,  Visconde de Maua= ,  Resende,  Campos dos Goytacazes,  Petro= polis,
Mangaratiba e na regiaHo metropolitana do RJ (Rio de Janeiro, Nitero= i e Pa-
queta= ).

2 Campanha nacional idealizada pelo MPA, lançada em 09 de abril, que tem como objetivo a
arrecadaçaH o e distribuiçaH o de alimentos da agroecologí=a camponesa da base do movimento
para apoiar famí=lias em situaçaH o de vulnerabilidade social e econo5 mica. 
3 O  MPA  possui  desde  2017  o  site  <www.cestacamponesa.com.br>,  plataforma  que  foi
cedida pela Rede Ecolo= gica, por meio do qual se realizam os pedidos de comercializaçaHo.
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Tabela 1: Territo= rios de localizaçaHo das famí=lias camponesas que partici-
pam do SAAP (elaboraçaHo pro= pria)

Fonte: Autores

Desde o iní=cio da pandemia da COVÍD-19, as formas de consumo,
comercializaçaHo e escoamento tiveram que ser alteradas, pela restriçaHo da
circulaçaHo de pessoas e mercadorias e pela diminuiçaHo das feiras livres –
fato que aumentou a demanda pelo escoamento dos alimentos produzidos
pelas famí=lias camponesas e promoveu uma articulaçaHo entre categorias de
trabalhadores urbanos do transporte, que passaram a participar do SAAP
(taxistas, mototaxistas e barqueiros).

Na e=poca do isolamento social, o trabalho do SAAP concentrou–se
no espaço Raí=zes do Brasil, localizado no bairro de Santa Tereza, capital do

285



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

RJ.  O espaço, que abarcava outros serviços como restaurante e hospeda-
gem, converteu–se em Centro de Abastecimento Alimentar Popular,  pas-
sando a atuar exclusivamente na estruturaçaHo da logí=stica, organizaçaHo e
distribuiçaHo dos alimentos. Atualmente, sua estrutura de trabalho divide–
se nas seguintes brigadas: brigada de abastecimento externo (sistematiza-
çaHo, finanças e comunicaçaHo) e abastecimento interno (montagem de ces-
tas, logí=stica, estocagem e armazenamento). 

Especificamente na regiaHo metropolitana, o escoamento se manteve
atrave=s da Feira Camponesa, que ocorre sa=bados e quartas–feiras, e atrave=s
da comercializaçaHo de Cestas Camponesas. A comercializaçaHo de cestas e=
organizada atrave=s dos Nu= cleos Territoriais de Consumo, que somam 20
territo= rios, agrupando cerca de 65 bairros nas zonas sul, centro, e zona nor-
te no Rio de Janeiro, e nas cidades de Paqueta=  e Nitero= i. Os grupos saHo orga-
nizados atrave=s de aplicativo de mensagens de celular, e, atualmente, pos-
suem cerca de 3.411 cestantes ativos em todo o sistema de entregas da re-
giaHo metropolitana.

Desde o iní=cio dos decretos de isolamento social (contado a partir
de 22 de março) ate=  o dia 31 de julho, ja=  foram comercializadas cerca de
100 toneladas de alimentos, somando 5.337 pedidos de cestas camponesas.
Os dados representam um aumento de 128% em relaçaHo aN  fase histo= rica
anterior (2017–2020) contendo uma diversidade de 435 tipos de produtos
in natura ou beneficiados.

Neste relato, iremos expor duas açoH es que ocorrem atrave=s de es-
trate=gias de reciprocidade entre o Coletivo Terra e o Movimento dos Pe-
quenos Agricultores. Uma ligada aN  participaçaHo do Coletivo Terra ao SAAP,
por meio da comercializaçaHo dos alimentos produzidos pela base organiza-
da pelo coletivo, e que atende a demanda de comercializaçaHo dos Nu= cleos
Territoriais de Consumidores que ficam em Nitero= i, Paqueta=  e Rio de Janei-
ro. E a outra ligada aN s doaçoH es realizadas pelo Movimenta Caxias, que arti-
culou a doaçaHo de alimentos para um conjunto diversificado de territo= rios,
incluindo ocupaçoH es e quilombos.

Reciprocidade e comercialização entre o Coletivo Ter-
ra e o MPA: escoamento e comercialização pelo SAAP,
escoamento e doação por campanhas de solidariedade

A metodologia de exposiçaHo desse relato consistiu em observar a
experie5ncia analisada a partir da mediaçaHo teo= rica do documento polí=tico
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intitulado  Plano Camponês por Soberania Alimentar e Poder Popular,  que
apresenta  5 eixos para sua construçaHo  e  tem como perspectiva uma via
campesina de organizaçaHo da agricultura (SÍLVA, 2019).

Os cinco eixos presentes no plano consistem em: 1) campesinato,
histo= ria e memo= ria, 2) terra e territo= rio, 3) soberania, 4) nova base produti-
va, 5) nova geraçaHo camponesa e feminismo campone5s popular. O relato de
experie5ncia aqui analisado concentra–se no eixo 3 e 4 – soberania e nova
base produtiva, especificamente no item “abastecimento popular e agroe-
cologia”. 

Embora possamos afirmar que, pela natureza totalizante e holí=stica
das experie5ncias em agroecologia, todos os eixos perpassam o relato, en-
tendemos que a e5nfase do trabalho esteve em consolidar uma estrutura de
produçaHo de abastecimento alimentar ligada ao processo de comercializa-
çaHo, por um lado, e, por outro, ao aspecto da soberania entre os movimen-
tos sociais que atuam – soberania entendida, de acordo com os argumentos
de Silva (2019, p.53),  como aNquela ligada aN  “[...]  de poder popular [que]
conduz a experie5ncias no a5mbito territorial: enfrentamento aos projetos do
capital e produçaHo e reproduçaHo de autonomia relativa”.

a) diversidade produtiva e alimentar – Desde o iní=cio do isolamento
social, ja=  foram escoados pelo SAAP cerca de 3 toneladas e 170 quilos de 17
variedades de alimentos de 27 famí=lias da base camponesa vinculada ao
Coletivo Terra, dentre eles: banana prata, banana ouro, banana d’a= gua, la-
ranja bahia, limaHo galego, limaHo taiti, tangerina pokan, laranja pera, melado,
abo= bora, chuchu, abobrinha, queijo e ovos.

b) valorizaçaHo do campesinato, sua histo= ria e memo= ria; pelo SAAP
desenvolvemos duas experie5ncias comunicativas em articulaçaHo com o Co-
letivo Terra. Foram as experie5ncias  “Deu na Roça tem na Cesta”  e “Deu na
Cesta foi pra Horta”. 
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Figura 1 - Panfleto digital de comunicaçaHo que divulga o trabalho do cam-
pone5s Seu Ísmael (in memorian), produtor de limaHo galego e membro do
Coletivo Terra. 

A açaHo e=  parte  de  uma campanha internacional,  puxada pela Via
Campesina, intitulada  Fique em Casa, Produziremos seu Alimento,  e tem o
objetivo de demonstrar o papel da produçaHo familiar camponesa e agroeco-
lo= gica no momento da crise. Na articulaçaHo entre MPA e Coletivo Terra, foi
realizada uma comunicaçaHo com o campone5s Ísamel Silva, produtor de li-
maHo da variedade limaHo galego. 

A peça de comunicaçaHo4 foi distribuí=da nas redes sociais estadual e
nacional do MPA, e circulou nos 20 grupos de aplicativos de mensagem de
celular do sistema.

c) Fortalecimento dos vínculos sociais e políticos através da organiza-
ção de produção e abastecimento alimentar popular entre o campesinato e

4 A postagem pode ser acessada em:
 <https://www.facebook.com/barracacamponesa/posts/1710936425721680>
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as populaçoH es urbanas atrave=s da necessidade de implementar estrate=gias
de reciprocidade para garantir a distribuiçaHo e o acesso aos alimentos.

Vamos  nos  deter  nesse  ponto,  pois  essa  estrate=gia  aproximou  e
aprofundou os ví=nculos entre as organizaçoH es polí=ticas participantes, tendo
gerado  como  fruto  uma  importante  açaHo  de  solidariedade  desenvolvida
pelo Movimenta Caxias em aliança com MPA, atrave=s da campanha do Muti-
raHo contra a Fome, e que ocorreu atrave=s da articulaçaHo e mediaçaHo do Co-
letivo Terra. 

No me5s de maio, um integrante do coletivo Movimenta Caxias, Wes-
ley Teixeira, fez contato para acionar o Coletivo Terra com a demanda de
fornecimento de cestas para as famí=lias, tambe=m em condiçaHo de vulnerabi-
lidade, na cidade de Duque de Caxias. Ínicialmente, a disponibilidade do Co-
letivo Terra em atender a demanda garantiu o fornecimento de 400 cestas,
considerando o tempo de aprendizagem coletiva para um pedido de mais
de 20 mil cestas em um projeto que durou 3 meses. As 400 cestas ofereci-
das contemplavam nove produtos, pesando entre 7 a 9 kg de alimentos por
bolsa, com liberdade em disponibilizar os produtos da safra.
 Cada cesta recebeu 2 tipos de legumes, 2 tipos de frutas, 3 tipos de
verduras e 2 produtos minimamente processados. Serviram de ensaio e re-
flexaHo coletiva do potencial produtivo da regiaHo de Xere=m, Duque de Caxias
e Tingua=  e Nova Íguaçu.

Como resultado organizativo, estimulou a criaçaHo de diferentes gru-
pos de trabalho internos ao Coletivo Terra, permitindo uma maior seguran-
ça para atender um maior volume de cestas no me5s seguinte. Ao mesmo
tempo, mostrou a necessidade de uma articulaçaHo maior, para ale=m do po-
tencial produtivo do coletivo. E, assim, iniciou–se a busca por parceria tam-
be=m na perspectiva da solidariedade de classe, com o Movimento dos Pe-
quenos Agricultores – MPA,  que ja=  vinha desenvolvendo a campanha do
MutiraHo contra a Fome

Deste modo, o Coletivo Terra ampliou a articulaçaHo que ja=  existia
com o Movimento dos Pequenos Agricultores,  atrave=s  da entrega de ali-
mentos de 27 famí=lias para o sistema de distribuiçaHo do MPA, o SAAP, e
passou a organizar o abastecimento de cestas que seriam destinadas aN  doa-
çaHo. Ao juntarmos as forças coletivas, foi possí=vel a realizaçaHo de um forne-
cimento maior de cestas ao Movimenta Caxias. 

No me5s de junho realizou–se o fornecimento de 4 mil cestas e, em
seguida, no me5s julho, foram entregues mais de 6 mil cestas. O abasteci-
mento popular de alimentos garantiu a distribuiçaHo das cestas de alimentos
agroecolo= gicos livres de venenos para 28 territo= rios de periferia e insegu-
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rança  alimentar,  envolvendo  6  cidades  (Duque  de  Caxias5,  Bu= zios,  Cabo
Frio, Rio de Janeiro6, Queimados e Belford Roxo) e 4 territo= rios quilombo-
las7.  O saldo total de fornecimento de cestas ao Movimenta Caxias foi de
10.400 cestas, contabilizando um abastecimento alimentar e popular de 80
toneladas  de  produtos  agroecolo= gicos  oriundos  da  agricultura  familiar
camponesa. 

Atrave=s dessa articulaçaHo, a base camponesa vinculada ao MPA ga-
rantiu o escoamento de cerca de 8 toneladas de folhosas, oriundas da Asso-
ciaçaHo de Produtores do Vale do Lu= cios (Aproluc) em Tereso= polis, conten-
do cerca de 10 variedades de hortaliças: repolho, chico= ria, alface crespa,
lisa ou roxa, bro= colis, espinafre, coentro, ru= cula e cheiro verde. A açaHo teve
importa5ncia naHo somente econo5 mica, mas tambe=m polí=tica, pois permitiu
ao MPA ampliar e fortalecer a campanha do MutiraHo contra a Fome, e tam-
be=m realizar atividades de formaçaHo polí=tica e de estí=mulo aN  solidariedade
de classe com os camponeses envolvidos nas entregas dos alimentos para a
cesta do Movimenta Caxias.

A articulaçaHo recí=proca entre o MPA, o Movimenta Caxias e o Coleti-
vo Terra garantiu o abastecimento alimentar e popular para cerca de 10
mil famí=lias mais necessitadas, em um momento de emerge5ncia diante da
crise produzida no contexto da Pandemia de Covid–19. 

Considerações finais 

Este relato de experie5ncia buscou sintetizar as formas organizativas
desenvolvidas atrave=s de relaçoH es de reciprocidades e solidariedade, pro= -
prias  das  economias  populares  organizadas  pelas  classes  trabalhadoras,
entre o Movimento dos Pequenos Agricultores e o Coletivo Terra. Pelo ex-
posto, foi observado que, graças a essa aliança, ambas as organizaçoH es au-
mentaram sua capacidade de produçaHo,  abastecimento e escoamento de
alimentos agroecolo= gicos. Fato que naHo seria possí=vel isoladamente, e que
possibilitou um aumento da escala e da distribuiçaHo de alimentos.

5 Nas regioH es do Parque Centena= rio, Vila Opera= ria, Parque das MissoH es, CD–VÍDA (atendi-
mento psicolo= gico aN s ví=timas de viole5ncia dome=sticas) que fica na igreja Sto. Anto5 nio (Centro
de Caxias); Saracuruna, Parque Paulista, Comunidade Beira Mar, Bairro de SaH o Bento, Jardim
Gramacho, Bairro de Laureano, Parque Fluminense, Comunidade Pantanal, Morro de SaH o Pe-
dro, Parque Vila Nova (mais conhecido como “LixaH o”).
6 Nos seguintes territo= rios: Complexo do Lins, Parada de Lucas, Vila Ísabel, SaHo Bento (Ta-
quara), Acari, Campo Grande, OrganizaçaH o Casa das Pretas, Centro e Rocha Miranda.
7 Quilombo da Raza (Bu= zios), Quilombo do Espí=rito Santo (Cabo Frio), Quilombo de Maria Jo-
aquina (Cabo Frio) e Quilombo de Botafogo (Cabo Frio).
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Ale=m disso, o relato expressa o desenvolvimento de estrate=gias de
cooperaçaHo e reciprocidade que se diferenciam da pra= tica predato= ria e ex-
plorato= ria gerida pelo sistema agroalimentar hegemo5 nico. 

A experie5ncia,  ainda que organizada em pequena escala,  permite
naHo apenas concretizar a produçaHo e distribuiçaHo alimentar dessas organi-
zaçoH es, mas permite tambe=m desenvolver aprendizagens e conhecimentos
pro= prios de uma economia popular do sistema agroalimentar, englobando
desde os aspectos produtivos, ate=  os aspectos de estocagem, transporte e
armazenamento, comunicaçaHo e distribuiçaHo. Tambe=m permite a vive5ncia
cotidiana de outras racionalidades produtivas, que privilegiam a reprodu-
çaHo social e o ser humano em detrimento da apropriaçaHo privada dos lu-
cros, e, deste modo, se direciona a uma estrate=gia que incorpora a perspec-
tiva da soberania, da auto–organizaçaHo e do poder popular dos grupos em
luta.

Essas estrate=gias passam a organizar a forma social da vida e da
cultura desses grupos, mediando novas aprendizagens, formas de conheci-
mento e novos ví=nculos. Um importante fato a ser destacado e=  sua potenci-
alidade para constituir uma racionalidade alternativa que irradia das pra= ti-
cas concretas, construindo formas de conhecimento, açoH es e reflexoH es que
estimulem novas relaçoH es entre o homem e a natureza. 

E�  importante destacar, contudo, que esse processo e=  contradito= rio e
permeado por constrangimentos pro= prios da economia do capital,  e que
sua ocorre5ncia naHo depende de “boa vontade” apenas, mas sim da potencia-
lidade em construir  experie5ncias  concretas que produzam respostas aos
problemas enfrentados pelo campesinato fluminense. 

Deste modo, e=  preciso considerar suas limitaçoH es – em termos de es-
cala comparativa com os monopo= lios do agronego= cio, e tambe=m em termos
culturais – e desafios para auto–organizaçaHo coletiva, num cena= rio onde vi-
goram valores como competitividade e individualidade pro= prias do sistema
do capital. Deste modo, afirmamos seu cara= ter limitado em razaHo de seu al-
cance reduzido, representando um aspecto minorita= rio dentro do sistema
agroalimentar, caracterizado pela lo= gica predato= ria e genocida de explora-
çaHo dos bens comuns e do meio ambiente.
 Apesar disso, o que sugerimos e=  que saHo as experie5ncias concretas
realizadas  pelos  movimentos  sociais  que  impulsionam  estrate=gias  de
reciprocidade  no  interior  de  uma  economia  popular  que  resiste,  o  que
permite  convocar  uma  imaginaçaHo  polí=tica,  que,  por  sua  vez,  gere
descontinuidades  estruturais  para  a  alcançarmos  novas  formas
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institucionais de relacionamento entre o homem e a natureza em toda a sua
dimensaHo social, ambiental, e= tica e polí=tica.
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PARTE IV
ESTADO, LUTAS SOCÍAÍS E A AMPLÍAÇA
 O DO PODER 

COERCÍTÍVO EM TEMPOS DE CRÍSE

Cavalaria avança sobre populares apo= s manifestaçaHo contra o aumento das
passagens no RJ, em 08 de Janeiro de 2016

Fotografia de Luiz Fernando Nabuco de Araújo
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 13
AS PARTÍCULARÍDADES DO ESTADO NA FORMAÇA
 O SOCÍAL

BRASÍLEÍRA: A REÍTERAÇA
 O DA VÍA REPRESSÍVA DE CONTENÇA
 O
DAS REÍVÍNDÍCAÇO
 ES POPULARES*

Douglas Ribeiro Barboza
Caio C. Andrade 

Introdução

O desfecho polí=tico derivado da complexa conjuntura que envolve a
experie5ncia petista de governos de conciliaçaHo de classe, o golpe de 2016 e
a  ascensaHo  do  governo  Bolsonaro,  cimentou  um  conjunto  de
transformaçoH es estruturais que fez emergir significativas determinaçoH es na
composiçaHo  das  forças  sociais  em  luta  no  cena= rio  brasileiro.  O  novo
momento de renovaçaHo/restauraçaHo possui um ní=vel de eficie5ncia no plano
polí=tico e ideolo= gico que foi capaz de conformar importantes mecanismos
norteadores  de subalternidade polí=tica,  os  quais,  a  partir  de  uma forma
particular de articulaçaHo entre coerçaHo e consenso,  inseriram o conjunto
das classes subalternas no processo de instauraçaHo de uma nova fase de
hegemonia do capital. 

“Modernizando”  e  reestruturando o  modus operandi dos  regimes
repressivos e inconstitucionais, a contrapartida aN  atual acentuaçaHo da supe-
rexploraçaHo da força de trabalho e agudizaçaHo das expressoH es da questaHo
social e=  o bloqueio ou a eliminaçaHo de toda a luta polí=tica, onde qualquer
medida das age5ncias da sociedade que expressem as vontades coletivas e
projetos societa= rios alternativos passa a ser acusada de antiquada, inefici-
ente, subversiva e comunista. Os traços elitistas e antipopulares da trans-
formaçaHo polí=tica e da modernizaçaHo econo5 mica, e a necessidade de restri-
çaHo da participaçaHo do poder polí=tico aN s forças populares saHo elementos
que (em maior ou menor grau) sempre estiveram presentes na constituiçaHo
da nossa formaçaHo histo= rica, como parte constituinte das diferentes formas
de expressaHo dos processos que nos conduziram aN s especificidades da nos-
sa “via naHo cla= ssica” de revoluçaHo burguesa1.

*DOÍ- 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.395-332
1 Ou seja,  processos que naH o seguiram as formas de transiçaH o ocorridas nas revoluçoH es in-
glesas do se= culo XVÍÍ ou da Grande RevoluçaH o Francesa do se=culo XVÍÍÍ.
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No a5mbito da tradiçaHo marxista, Lenin e Gramsci nos forneceram
importantes  elementos  para  a  compreensaHo  dos  processos  de  transiçaHo
“naHo cla= ssica” para o capitalismo. A noçaHo lenineana de “via prussiana” (LE-
NÍN, 1980) serve sobretudo para definir, nos processos de transiçaHo para o
capitalismo, o modo de adequar a estrutura agra= ria aN s necessidades do ca-
pital. Na nova ordem fundada pela via prussiana, a antiga grande proprie-
dade rural pre=–capitalista naHo e=  aniquilada, mas sim vai se transformando
gradativamente em empresa capitalista agra= ria,  conservando sua grande
dimensaHo, e mantendo formas de trabalho fundadas na coerçaHo extra–eco-
no5 mica de extraçaHo do excedente produzido, atrave=s de ví=nculos de depen-
de5ncia e subordinaçaHo, que se realizam desde a viole5ncia aberta ate=  a intro-
missaHo na vida privada do trabalhador rural.  Coutinho (2005) ressalta a
evide5ncia de que esse processo 

[...] permite a conservaçaHo (ou mesmo o fortalecimento) do poder po-
lí=tico do velho tipo de proprieta= rio rural, que continua a ocupar pos-
tos privilegiados  no aparelho de Estado da nova ordem capitalista
(Íbidem, p. 45).

A noçaHo de “revoluçaHo passiva” e=  utilizada por Gramsci (2002) com
a perspectiva de determinar processos sociais e polí=ticos de transformaçaHo
para a “modernidade capitalista” promovidos "pelo alto", em que a concilia-
çaHo entre diferentes fraçoH es das classes dominantes consegue garantir a fir-
me manutençaHo do poder em suas maHos mantendo assim as classes traba-
lhadoras em sua condiçaHo de subalternidade. Esse processo implica sempre
dois momentos: o da “restauraçaHo” (pois se trata sempre de uma reaçaHo aN
possibilidade de uma transformaçaHo efetiva e radical proveniente “de baixo
para cima”, conservando assim importantes elementos sociais, polí=ticos e
econo5 micos da velha ordem); e o da “renovaçaHo” (pois, na medida em que
necessita realizar modificaçoH es efetivas e operar mudanças necessa= rias aN
modernizaçaHo,  muitas demandas populares saHo assimiladas “pelo alto”  e
postas em pra= tica pelas velhas camadas dominantes). Gramsci indica duas
causas–efeitos da “revoluçaHo passiva”: 1) o principal instrumento de trans-
formaçaHo “pelo alto” e=  o Estado, e o seu fortalecimento em detrimento da
sociedade civil revela, de forma concreta, o predomí=nio das formas ditatori-
ais de supremacia em detrimento das formas hegemo5 nicas; 2) a pra= tica do
transformismo como modalidade de desenvolvimento histo= rico que implica
a cooptaçaHo ou assimilaçaHo pelo bloco de poder das fraçoH es rivais das pro= -
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prias classes dominantes ou ate=  mesmo de setores das classes subalternas.
(COUTÍNHO, 1999, p. 198).

Tais noçoH es e conceitos se revelaram de utilidade inestima=vel para
contribuir na especificaçaHo e ana= lise do caminho brasileiro para o capitalis-
mo e sua consolidaçaHo.  Nosso passado colonial – de um paí=s exportador
fundado no latifu= ndio de monocultura extensiva, assentado no compromis-
so entre o instituto da escravidaHo, o liberalismo econo5 mico e um forte con-
servantismo sociocultural e polí=tico, traduzido no mandonismo oliga= rquico
(PRADO JR., 2000; ÍANNÍ, 2004; SCHWARZ, 2000) – e a condiçaHo subordi-
nada e dependente de nossa inserçaHo no modo de produçaHo capitalista e aN
ordem imperialista (FERNANDES, 1976, 1981a) teriam imposto uma forma
polí=tica que implicaria a determinaçaHo “pelo alto” das condiçoH es fundamen-
tais de desenvolvimento e garantia das relaçoH es sociais de produçaHo bur-
guesas (ÍASÍ, 2019a ; COUTÍNHO, 2005). 

A possibilidade de ruptura radical com o passado foi anulada pe-
rante a efetivaçaHo da opçaHo de conservaçaHo dos traços essenciais das rela-
çoH es sociais “arcaicas” e a depende5ncia ampliada do capital internacional.
Assim, em vez de ser resultado de movimentos populares, a modalidade an-
tijacobina de transiçaHo ao capitalismo no Brasil foi um processo realizado
graças ao deslocamento da funçaHo hegemo5 nica entre as diferentes fraçoH es
das classes dominantes, aN  utilizaçaHo permanente dos aparelhos repressivos
e de intervençaHo econo5 mica do Estado para garantir os interesses destas, e
aN  eliminaçaHo das forças populares da possibilidade de participaçaHo no dire-
cionamento da vida social e nos processos e centros polí=ticos deciso= rios.

A questaHo agra= ria e=  decisiva para a compreensaHo das formas his-
to= ricas assumidas pelo Estado ante a permanente presença dos interesses
vinculados aN  propriedade territorial na composiçaHo polí=tica do poder, inter-
ferindo nas grandes transformaçoH es operadas na vida da naçaHo. Nossa “via
naHo cla= ssica” de transformaçaHo capitalista teve como uma de suas protago-
nistas a velha oligarquia agra= ria – dos proprieta= rios de terras e de escravos
– a qual se modernizou e se recompo5 s economicamente e reconstruiu alian-
ças para garantir a sua manutençaHo no bloco de poder, influenciando de
forma decisiva os pilares conservadores da dominaçaHo burguesa. A debili-
dade histo= rica dos poucos momentos de construçaHo democra= tica (mesmo
que “dentro  da ordem”) teve como complemento a constante  vito= ria  ou
predomí=nio do Estado forte, do cara= ter autocra= tico, do regime de exceçaHo e
da ditadura civil ou militar (ÍANNÍ, 1984). Conforme nos esclarece Íamamo-
to (2006), a constante dessa trajeto= ria tem sido a permanente exclusaHo dos
trabalhadores urbanos e rurais das decisoH es do Estado e do bloco do poder,
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sujeitos a repressaHo centralizadora do Estado e ao arbí=trio do poder priva-
do dos chefes polí=ticos locais e regionais. Ou seja, na histo= ria da sociedade
brasileira,  a  socializaçaHo  da  polí=tica  sempre  foi  um  processo  inconcluso
(NETTO, 2005).

Considerando todos estes aspectos, mostra–se a necessidade urgen-
te de recuperarmos as caracterí=sticas e elementos estruturantes de nosso
passado como forma de ampliar a capacidade de ana= lise do presente, obje-
tivando melhor explica= –lo. E e=  justamente a partir dessa necessidade que se
constro= i  o presente  capí=tulo, no qual buscaremos fazer algumas ana= lises
acerca do cara= ter do Estado e sua relaçaHo com as classes e as lutas sociais
na particularidade da formaçaHo social brasileira, explicitando a constante
utilizaçaHo das formas autocra= ticas de resoluçaHo dos antagonismos de classe
e como estas formas ganham novas  mediaçoH es  no atual  cena= rio  polí=tico
brasileiro do se=culo XXÍ, a partir da ascensaHo de um governo que demons-
tra, de forma cada vez mais potencial, os seus traços neofascistas.
 
A formação do Estado Nacional e a recorrente exclusão
das forças populares da cena política. 

Caio Prado Jr. (2000; 2012) nos revelou que os eventos constituin-
tes do processo da Índepende5ncia e da formaçaHo do Estado nacional brasi-
leiro representaram o fato de que a superestrutura polí=tica do Brasil Colo5 -
nia naHo mais correspondia ao estado das forças produtivas e aN  infra–estru-
tura do paí=s, rompendo–se para dar lugar a outras formas mais adequadas
aN s novas condiçoH es econo5 micas e capazes de conter a sua evoluçaHo. Toda-
via, ao contra= rio de uma transiçaHo via revoluçaHo popular “ativa”, desenvol-
vida quando uma classe ou bloco de classes hegemoniza a mobilizaçaHo efe-
tiva das massas populares, conduzindo–as a um rompimento radical com a
velha ordem polí=tica e social (tal como se desenvolveu no processo jacobi-
no), o processo aqui foi resultante de um “ambiente de manobras de basti-
dores”. 

Em outras palavras, diferente da experie5ncia da Ame=rica Hispa5nica
ou inglesa – onde a histo= ria de ruptura com o pacto colonial, do processo da
independe5ncia e da formaçaHo de um novo Estado–naçaHo se revestiu, pelo
menos em seu inicial impulso, das caracterí=sticas de um tí=pico processo re-
voluciona= rio nacional–libertador –, a forma pela qual se construiu a eman-
cipaçaHo no Brasil foi atrave=s de uma seque5ncia de manobras “pelo alto”, de
conciliaçoH es “de cu= pula” entre diferentes segmentos das elites dominantes,
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sob a qual a “luta se desenrola exclusivamente em torno do prí=ncipe regen-
te”, e o poder e=  absorvido por completo por essas elites dominantes da ex–
colo5 nia, haja vista que tal processo foi acompanhado pela exclusaHo comple-
ta do protagonismo das camadas populares. (PRADO JR., 2012, p. 50–51).

Analisando os eventos que se abrem a partir de 1822, Octavio Íanni
(2004) afirma que a DeclaraçaHo da Índepende5ncia, a construçaHo da Assem-
bleia Constituinte, os conflitos com os “portugueses” e as revoltas e revolu-
çoH es populares ocorridas em diversas partes do paí=s, naHo conseguiram lan-
çar o Brasil em um patamar mais avançado da histo= ria, pois naHo desagua-
ram de imediato na aboliçaHo do regime de trabalho escravo, na Proclama-
çaHo da Repu= blica, no estabelecimento de garantias democra= ticas. O que se
presenciou foi a derrota, o controle ou simplesmente a supressaHo dos movi-
mentos e das ideias comprometidas com a repu= blica e com a democracia,
ale=m do paulatino – mas efetivo – encobrimento pelo manto mona= rquico
das inquietaçoH es e das desigualdades presentes no paí=s. Criou–se a ilusaHo
de que a maioria dos problemas gerados com o escravismo, as naçoH es indí=-
genas, a questaHo agra= ria e as diversidades regionais poderia ser soluciona-
da de forma benigna pelo poder moderador. 

Com a neutralizaçaHo de muitas inquietaçoH es, criava–se a oportuni-
dade aos arranjos da conciliaçaHo pelo alto, fazendo prevalecer, assim, a con-
tinuidade colonial. O modo pelo qual se organizou o Estado nacional garan-
tiu a continuidade das estruturas sociais herdadas do colonialismo. O equi-
lí=brio “renovador–restaurador” germina–se para que se pudesse alcançar a
Índepende5ncia de modo cauteloso e sem a temera= ria participaçaHo “jacobi-
na”. Afinal, o temor aN  revoluçaHo era um dos esteios do movimento pela Ín-
depende5ncia,  e  todos  acordariam tanto  com a forma de arranjo  polí=tico
quanto com ause5ncia de participaçaHo popular, sob as quais se operaria o
movimento. 

A escolha da soluçaHo mona= rquica em detrimento da soluçaHo repu-
blicana deveu–se aN  convicçaHo das elites no poder de que somente a figura
do rei seria capaz de manter a uniaHo das proví=ncias que constituí=am a anti-
ga colo5 nia e sustentar a ordem social, em meio ao temor que a agitaçaHo e a
viole5ncia traziam caso a opçaHo fosse  pela repu= blica.  Mais ainda, o entaHo
chamado “haitianismo”,  com a proclamaçaHo da independe5ncia atrave=s  da
rebeliaHo dos escravos e a expulsaHo da populaçaHo branca, era um pesadelo
pro= ximo e temeroso para os proprieta= rios rurais de um paí=s dependente da
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maHo de obra escrava e cuja populaçaHo compunha–se de mestiços em dois
terços do seu total2. 

Exemplifica–se, aqui, o que Gramsci tratou como a principal preocu-
paçaHo do moderantismo conservador da revoluçaHo passiva:  “[...]  o temor
pa5nico dos movimentos jacobinos, de qualquer intervençaHo ativa das gran-
des massas populares como fator de progresso histo= rico”, o qual, por tra= s
de “rutilantes ourope= is reto= ricos”, esconde–se a

[…] inquietaçaHo do ‘aprendiz de feiticeiro’ e a intençaHo de abdicar e
capitular diante da primeira ameaça se=ria de uma revoluçaHo [...] pro-
fundamente popular, isto e= ,  radicalmente nacional (GRAMSCÍ, 2001,
p. 291–292).

Exemplifica–se, aqui, o que Gramsci tratou como a principal preocu-
paçaHo do moderantismo conservador da revoluçaHo passiva: 

[...] o temor pânico dos movimentos jacobinos, de qualquer interven-
çaH o ativa das grandes massas populares como fator de progresso his-
to= rico”, o qual, por tra= s de “rutilantes ourope= is reto= ricos”, esconde–se
a “inquietaçaHo do ‘aprendiz de feiticeiro’ e a intençaHo de abdicar e ca-
pitular diante da primeira ameaça se=ria de uma revoluçaHo [...] profun-
damente popular,  isto e= ,  radicalmente nacional (GRAMSCÍ,  2001,  p.
291–292).

O horror aN s sublevaçoH es populares e=  marca registrada das elites de
todos os tempos. Apesar das tentativas de mobilizaçaHo popular, a constitui-
çaHo da Repu= blica na particularidade brasileira se realizaria tal como a Índe-
pende5ncia se realizara: sem a colaboraçaHo de um movimento de raí=zes po-
pulares. Nos meios republicanos, nutria–se a convicçaHo de que os polí=ticos
civis eram corruptos, e de que a missaHo regeneradora, de salvaçaHo nacional,
deveria ficar a encargo dos militares, os quais aparecem como o instrumen-
to ideal para instituir um novo regime que colocasse as novas elites no po-
der. Dessa forma, a estrate=gia conspirato= ria prevaleceu sobre a estrate=gia
revoluciona= ria, e o novo regime que se instaura a partir de 1889 resulta de
um golpe militar que, com a justificativa de solucionar os descontentamen-
tos de setores importantes para a economia e a polí=tica no paí=s, derruba a
monarquia. 

2 Sobre  o  processo  revoluciona= rio  haitiano,  consultar  o  interessante  trabalho  de  James
(2000). 
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 A primeira ConstituiçaHo da Repu= blica incorporou o federalismo do
modelo norte–americano proclamando uma estrutura de divisaHo dos pode-
res “harmo5 nicos e independentes entre si” (o Executivo, o Legislativo e o
Judicia= rio),  como forma  de  tornar  as  instituiçoH es  resistentes  perante  os
“grupos facciosos”, tal como receava os “Federalistas”3. Por outro lado, o li-
beralismo polí=tico dominante na Primeira Repu= blica instituiu a autonomia
dos Estados, o que interessava aN  oligarquia cafeeira e ao particularismo de
seus nego= cios, contribuindo para a formaçaHo de amplos domí=nios fundia= -
rios  onde prevaleceu a ordem latifundia= ria  das elites agra= rias imperiais.
Cada Estado federado foi entregue aN  oligarquia regional como uma fazenda
particular onde prevaleceria seu domí=nio, de forma que, satisfeita em suas
solicitaçoH es, esta oligarquia ficasse com a tarefa de solucionar os problemas
desses Estados, inclusive pela dominaçaHo, com a força, de quaisquer mani-
festaçoH es de resiste5ncia.

Com a sustentaçaHo do poder radicada na propriedade da terra e na
riqueza, o coronelismo conforma–se, assim, como um feno5 meno indicador
da rarefaçaHo do poder pu= blico frente ao poder privado, estendendo aN  repu= -
blica constitucional liberal suas formas de mando e estrate=gias de garantia
de eliminaçaHo dos interesses populares no a5mbito polí=tico. Estruturou–se
uma polí=tica na qual, por sobre (ou aN s custas de) os interesses do povo, o
Presidente da Repu= blica, os governadores estaduais e os corone= is articula-
vam–se como um vasto aparelho estatal de fato, o que garantia a submissaHo
do legislativo ao executivo (em todos os ní=veis), e o afastamento dos inte-
resses populares e urbanos que tentaram se fazer presentes no movimento
republicano. Assim como fez o Ímpe=rio desde 1840, tambe=m a Repu= blica se
descartava do mais perturbador e ana= rquico de seus componentes, o povo.
A vida social brasileira do perí=odo da Primeira Repu= blica foi marcada pelo
profundo traço do uso permanente, ilegal e impune do aparato repressivo
para estancar o protesto dos espoliados, tirar de circulaçaHo a força de tra-
balho desnecessa= ria e restaurar a ordem social nos moldes requeridos pe-
los interesses da classe dominante. 

Percebe–se que esse medo ancestral de povo que tomava de assalto
a classe dominante veio se transmutando desde os tempos da escravidaHo,
quando a desconfiança em relaçaHo aN s camadas populares era taHo generali-
zada quanto o horror a uma sublevaçaHo de escravos, reprimindo–se com vi-
ole5ncia desmedida as reaçoH es de rebeldia tanto nas fazendas como nos qui-
lombos e aldeias, atrave=s de um extermí=nio que mobilizou verdadeiras ope-
raçoH es de guerra. Este “medo ancestral” tanto mais se metamorfoseava e se
3 A esse respeito, cf. Federalista (2005).
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potencializava quanto mais a transiçaHo do trabalho escravo para o trabalho
livre fez aumentar a concentraçaHo no espaço urbano de segmentos de clas-
se privados de meios de existe5ncia. Foi esta a forma atrave=s da qual se con-
firmou, no Brasil, a transmutaçaHo do recurso ideolo= gico que se fez forte-
mente presente na Europa do se=culo XÍX, de justificaçaHo do domí=nio de “ci-
vilizados” sobre “primitivos”, de brancos sobre naHo–brancos entre metro= -
poles e colo5 nias como subsí=dio para a justificaçaHo do domí=nio de ricos so-
bre pobres.

Entre 1930 e 1937, o Brasil viveu uma fase de muitas incertezas e
grande agitaçaHo polí=tica que culminaram na instauraçaHo de um novo tipo
de Estado, marcado por extraordina= ria centralizaçaHo do poder, implemen-
tando, com um discurso nacionalista, um “governo forte” cujo objetivo era
transferir para si as bases de poder arraigadas nos regionalismos. A anteri-
or Carta Magna era esfacelada pela “Aliança Liberal” que chegou ao poder
com a “revoluçaHo de 1930”. 

As fronteiras do curto perí=odo de regime “democra= tico” efetivado
nos  anos  1930  se  revelam  mais  claramente  apo= s  a  “revoluçaHo
constitucionalista” de 1932. Mante=m–se uma concepçaHo de democracia e
cidadania  estreita  e  formal,  que  supoH e  como  manifestaçaHo  polí=tica
adequada aquela que se da=  dentro dos limites previstos no sistema legal,
nas  modalidades  de  participaçaHo  internas  aos  mecanismos  legais  de
representaçaHo, sobretudo a introduçaHo do voto secreto e das mulheres e a
criaçaHo de uma justiça eleitoral. 

A necessidade de se encontrar uma saí=da para os problemas con-
junturais (a eliminaçaHo do poder das elites partida= rias e regionais) somou–
se aN  compreensaHo da necessidade de uma nova maneira de construir uma
representação política considerada mais adequada ao caso nacional (partin-
do–se da premissa da fraqueza da sociedade e consequentemente, da ten-
de5ncia aN  perversaHo da representaçaHo). A resoluçaHo de ambas as tarefas se
efetivava como um reme=dio plausí=vel contra a ameaça do agravamento e da
radicalizaçaHo da luta de classes no paí=s. Conformava–se, assim, uma faceta
da modernizaçaHo da sociedade brasileira, apo= s o fim da Repu= blica Velha. 

O saldo desse cena= rio foi a promulgaçaHo de uma carta constitucio-
nal (1934) que se aproximava fortemente do modelo social–democrata eu-
ropeu, (principalmente, nos capí=tulos referentes aN  ordem econo5 mica e soci-
al, aN  famí=lia, aN  educaçaHo e aN  cultura) ao mesmo tempo em que naHo alterava
as estruturas de propriedade herdadas de quatro se=culos passados nem si-
nalizava alteraçoH es no tocante aN  Reforma Agra= ria. Com o recrudescimento
da luta polí=tica apo= s a constitucionalizaçaHo do paí=s, aprofunda–se o perí=odo
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de “marchas e contramarchas”, atrave=s dos quais o grupo que se acha no
poder recompoH e o aparelho estatal em uma nova estruturaçaHo.

Com a instauraçaHo da ditadura de Vargas em 1937, consolida–se o
processo de transformaçaHo “pelo alto”. Como reaçaHo aos movimentos popu-
lares, reais ou potenciais - os quais apo= s um longo perí=odo de recrudesci-
mento do cara= ter repressivo so=  conseguiram alcançar manifestaçoH es nos li-
mites do subversivismo espora=dico e elementar (GRAMSCÍ, 2001) - as clas-
ses dominantes reagiram e se empenharam em “restauraçoH es” que, em u= lti-
ma insta5ncia, acolheram uma certa parcela das exige5ncias provenientes “de
baixo”. 

Fortaleceu–se o poder da burguesia industrial e financeira, cujo ob-
jetivo imediato era, atrave=s da ativa intervençaHo do Estado, promover a in-
dustrializaçaHo do paí=s sem grandes abalos sociais. A defesa por parte do re-
gime autorita= rio veio acompanhada, nos intelectuais do regime, a classifica-
çoH es do mesmo como “um novo tipo de democracia”, "adequada" aN s neces-
sidades da sociedade brasileira: uma democracia sem povo, sem eleiçoH es e
eleitores, pela via autorita= ria–elitista a partir do Estado centralizado, cuja
“maHo de ferro” saberia guiar os passos da nacionalidade para o engrandeci-
mento do Brasil. 

Um traço importante no tocante a este perí=odo refere–se ao fato de
que a neutralizaçaHo violenta dos “subversivos” como forma de desmobiliza-
çaHo e despolitizaçaHo da classe trabalhadora preparou o terreno para a sus-
tentaçaHo da concepçaHo de “harmonia” e “integraçaHo” entre as classes soci-
ais, mas dessa vez sob a forma de uma legitimaçaHo e reconhecimento da
questaHo social no interior do Estado, cuja “soluçaHo” adotava o disfarce da
“da=diva”, do “favor” de uma elite governante “benevolente” capaz de anteci-
par as soluçoH es necessa= rias para o bem–estar dos trabalhadores sem a ne-
cessidade de grandes confrontos. Traveste–se no discurso apologe= tico da
“outorga” o fato de que a legislaçaHo social na verdade era resultante de todo
um histo= rico de lutas. Passa–se a tratar como “benesses” a um povo cuja
predisposiçaHo ao “espí=rito pací=fico” naHo abria espaço para empreitadas vio-
lentas em longos processos de lutas. 

Tais argumentaçoH es nos trazem importantes chaves analí=ticas para
pensarmos as fases posteriores de consolidaçaHo da “democracia vulgar”  4

no cena= rio brasileiro. No perí=odo entre 1945 e 1964, com o alcance da fase
denominada  de  industrialização  pesada (principalmente  entre  1956  e
1961),  formata–se o cena= rio  onde,  segundo as formulaçoH es  de Florestan
Fernandes (1976) se completara=  a revoluçaHo burguesa e a constituiçaHo do
4 Sobre a construçaH o do conceito de “democracia vulgar”, cf. Barboza (2014).
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capitalismo no Brasil.  Este  processo da industrializaçaHo  brasileira,  ainda
que  retardata= rio,  esta=  na  base  das  pressoH es  democra= ticas  que,  segundo
Weffort (2003), as “classes populares” exercem sob o Estado no Brasil de
1945 a 1964, pressoH es estas referentes aN s possibilidades de ascensaHo socio-
econo5 mica e de consumo,  desencadeadas com a migraçaHo campo–cidade
em face do processo de urbanizaçaHo e das pe=ssimas condiçoH es de vida nas
a= reas rurais. 

Considerado por muitos como o perí=odo “efetivamente democra= ti-
co”, esta democracia realizar–se–a=  sob as bases de um cena= rio considerado
pela historiografia brasileira como o auge do populismo como poder ideo-
lo= gico de Estado, garantindo a transiçaHo da hegemonia da burguesia cafeei-
ra para a burguesia industrial.  Seus componentes fundamentais, segundo
Weffort, podem ser resumidos em tre5s: a “personalizaçaHo do poder”; a ima-
gem (meio real, meio mí=tica) da soberania do Estado sobre o conjunto da
sociedade; e a necessidade de participaçaHo das massas populares urbanas
(WEFFORT, 2003). Ou seja, o ritmo do desenvolvimento econo5 mico e social
que anteriormente propiciou o surgimento das classes populares e que pas-
sou a manter a vige5ncia das alianças populistas deve ser preservado e in-
tensificado (Íbidem, p.183). 

Como a pressaHo popular se dirige sobre a ampliaçaHo do consumo, da
regulaçaHo sobre a exploraçaHo capitalista e da participaçaHo polí=tica, o desafio
imposto  aN  polí=tica  populista  e=  compatibilizar  desenvolvimento econômico
com desenvolvimento democrático, o que, nos marcos da experie5ncia contra-
dito= ria da formaçaHo social dessas classes populares e de consolidaçaHo do
cara= ter vulgar da democracia, impulsiona uma conquista da cidadania (ou
mais especificamente da igualdade de direito) que cria a possibilidade de
que se manifeste a insatisfaçaHo perante a desigualdade, pore=m sem de fato
eliminar esta desigualdade. 

Ao se reportar ao perí=odo correspondente aos governos de Jusceli-
no Kubitschek e Ja5nio Quadros, Mirian Limoeiro Cardoso (1978) afirma que
a  centralidade  conferida  ao  desenvolvimento  estava  indissociavelmente
vinculada aN  ordem capitalista, onde os setores financeiros operaram vul-
tuosos e lucrativos empre=stimos que aprofundaram a condiçaHo capitalista
dependente vis–à–vis ao nu= cleo do capitalismo. E este processo ocorre exa-
tamente  num  contexto  em  que,  segundo  Florestan  Fernandes  (1981b),
ocorrem profundas contradiçoH es,  conflitos e embates advindos do ajuste
das fraçoH es burguesas locais ao capitalismo monopolista, e que a defesa do
desenvolvimento como parte estrate=gica  etapista  preconizada pelos seto-
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res mais influentes da esquerda teve como resultado uma derrota amarga
dos trabalhadores.

Ou seja, o “oco dentro do oco” dessa democracia que se efetiva no
quadro brasileiro e=  taH o revelador que, no momento de um novo recrudesci-
mento das reivindicaçoH es populares, de crise econo5 mica e dissensos no blo-
co de poder sobre o direcionamento da sociedade, ela ja=  havia configurado
novamente o cena= rio propí=cio para que a vulgarizaçaHo democra= tica servis-
se de antessala para o restabelecimento do autocratismo taHo funcional aos
interesses centrais do capitalismo: a acumulaçaHo desenfreada despreocu-
pada em ter que arcar com a tra= gica tarefa democra= tica de incorporaçaHo
das classes populares ao processo polí=tico. Mais ale=m, o cara= ter de simula-
cro do simulacro desta democracia vulgar e=  taH o funcional aos interesses das
classes dominantes que, ao instaurarem a ditadura a partir de 1964 com o
suporte da “doutrina de Segurança Nacional”, os militares a invocam sobre
o pretexto de “purificar a democracia de seus elementos subversivos”.

Um novo ciclo político da dominação burguesa no Bra-
sil: a autocracia burguesa a partir do golpe de 1964

E�  fundamental considerar o contexto internacional no qual foi en-
gendrado o golpe de 1964. O mundo experimentava um grande tensiona-
mento entre as lutas de libertaçaHo nacional e social que explodiam em algu-
mas partes do chamado “Terceiro Mundo” e a contrarrevoluçaHo preventiva
levada a  cabo pelas grandes  pote5ncias  capitalistas  em escala  planeta= ria.
Com efeito, seria impossí=vel compreender a formaçaHo do regime ditatorial–
terrorista que assolou a sociedade brasileira e operou uma reproduçaHo am-
pliada dos seus problemas estruturais sem reconhecer sua ligaçaHo com os
mais reaciona= rios interesses ocidentais. 

Todavia, como argumenta Jose=  Paulo Netto5, importa privilegiar os
vetores endo= genos do movimento que escancarou a autocracia burguesa
no Brasil. De acordo com esse autor – com base em cla= ssicos do pensamen-
to social brasileiro como Prado Jr. (1963), Sodre=  (1964), Fernandes (1976),
GuimaraHes (1963) e Chasin (1978) –, as linhas de força que mais se desta-
caram na constituiçaHo da particularidade histo= rica em questaHo dizem res-
peito,  basicamente,  a  uma estrutura  predominantemente voltada para o
mercado externo; aN  ause5ncia de uma ruptura substantiva com o estatuto

5 “[...]  a significaçaH o do golpe de abril,  sem menosprezo da contextualidade internacional,
deve ser buscada na particularidade histo= rica brasileira” (NETTO, 2005, p. 17). 
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colonial; a uma burguesia incapaz de enfrentar o latifu= ndio e incapaz de re-
alizar tarefas nacionais cla= ssicas; a uma industrializaçaHo tardia combinada
com uma monopolizaçaHo precoce das atividades econo5 micas. 

Daí=  porque o desenvolvimento capitalista e a formaçaHo do Brasil
moderno naHo acarretaram em alteraçoH es efetivas na brutal concentraçaHo de
terras nas maHos de uma oligarquia agra= ria e no cara= ter radicalmente restri-
to do poder e das esferas de decisaHo polí=tica. A crise aberta no iní=cio da de= -
cada de 1960 expressava justamente a possibilidade de uma inflexaHo na
forma  hetero5 noma  e  excludente  das  relaçoH es  econo5 micas  e  polí=ticas  no
Brasil. Embora naHo representasse uma alternativa imediata aN  pro= pria or-
dem capitalista, ao questionar o modelo de desenvolvimento vigente, o am-
plo bloco social que pressionava por reformas de base e participaçaHo popu-
lar colocava em xeque elementos essenciais da formaçaHo social brasileira. 

Diante do impasse, a soluçaHo golpista trouxe, ao mesmo tempo, as-
pectos de conservaçaHo e mudança nos rumos do processo histo= rico. Con-
servaçaHo porque recuperou e consolidou os elementos mais antidemocra= ti-
cos, antinacionais e antipopulares de toda a trajeto= ria polí=tica do paí=s. Mu-
dança porque proporcionou uma imposiçaHo sem precedentes da domina-
çaHo dos monopo= lios imperialistas e da oligarquia financeira global sobre
quase todos os demais setores da sociedade brasileira. Era necessa= rio naHo
apenas institucionalizar, como tambe=m induzir o processo de concentraçaHo
e centralizaçaHo de capitais no Brasil.

Assim, as forças econo5 micas e polí=ticas mais reaciona= rias do Paí=s,
ajustadas aN s exige5ncias do capital monopolista e aliadas ao imperialismo,
organizaram e realizaram o golpe de Estado, instalando uma ditadura da
burguesia, abrangente e poderosa, a serviço do grande capital financeiro e
monopolista, de modo direto, ostensivo e repressivo. Era necessa= rio criar
as condiçoH es polí=ticas e econo5 micas para a retomada do “desenvolvimento”
(cujas bases principais  ja=  tinham sido postas no governo de Juscelino –
1956/1960); criar condiçoH es pra= ticas e ideolo= gicas para garantir a “segu-
rança interna”, o que envolvia o controle e a repressaHo de toda a organiza-
çaHo  e  atividade polí=tica  das classes assalariadas,  para que as  “forças  do
mercado” pudessem se desenvolver amplamente, com o predomí=nio da “li-
vre empresa” no sistema econo5 mico (ÍANNÍ, 2019).

O ciclo dos generais, contudo, naHo se desenrolaria de maneira ho-
moge5nea. A ditadura brasileira começou buscando legitimaçaHo na socieda-
de, mas tal intuito se veria frustrado tanto pela natureza antidemocra= tica e
antipopular de seu projeto de poder e de sua polí=tica econo5 mica quanto
pela açaHo diuturna da resiste5ncia. Foi por isso que, ao final dos anos 1960
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(notadamente a partir de 1968) o regime mudou seu  modus operandi.  E�
nesse momento que a ditadura realiza um verdadeiro ajuste estrutural no
Estado brasileiro, fundindo o aparato dos monopo= lios e o aparado estatal. 

De acordo com Íanni (2019), a ditadura militar passou a criar con-
diçoH es jurí=dico–polí=ticas e econo5 micas sob as quais a taxa de mais–valia po-
tencial passou a se realizar em taxas extraordina= rias de mais–valia. A ma-
neira atrave=s da qual o Estado ditatorial dinamizou a polí=tica econo5 mica
governamental acentuou, sob diversas formas, a exploraçaHo da força de tra-
balho,  agravando  as  condiçoH es  de  pauperizaçaHo  relativa  do conjunto  da
classe opera= ria e a pauperizaçaHo absoluta de amplos setores dessa classe. A
viole5ncia  concentrada e organizada do poder  estatal  e=  transformada em
te=cnica produtiva, e passa a atuar no sentido de garantir e reforçar a subor-
dinaçaHo econo5 mica e polí=tica da classe opera= ria e do campesinato. Em ou-
tras palavras, para que fosse possí=vel a concretizaçaHo da economia polí=tica
governamental, era necessa= rio um amplo aparelhamento estatal. Assim, a
ditadura tomou como herança dos governos anteriores toda a paraferna= lia
burocra= tica e tecnocra= tica do poder pu= blico, em termos de o= rgaHos, pessoal
e recursos materiais, a qual foi rearticulada e dinamizada em funçaHo das
exige5ncias da sistema= tica da polí=tica econo5 mica adotada.

A(  medida que o modelo econo5 mico exclui e o regime polí=tico se fe-
cha, a militarizaçaHo da sociedade avança e o terrorismo de Estado torna–se
o eixo da dominaçaHo do grande capital, varrendo da frente qualquer obsta= -
culo aN  “modernizaçaHo conservadora”6. Por um lado, se intensifica um pro-
cesso singular de militarizaçaHo do Estado e de ÍnstituiçoH es paraestatais e
privadas. Baseada na doutrina de “segurança e desenvolvimento”, instau-
ra–se a regra de suspeiçaHo geral e difusa, sob a qual acusa–se a sociedade
civil de incompetente, amorfa, pore=m potencialmente perigosa e sujeita aN
“subversaHo e corrupçaHo”. Essa imagem fascista da sociedade serviu de justi-
ficativa para a conformaçaHo de um Estado forte, abrangente e repressivo,
capaz de se precaver contra os subalternos e subordinados (ou seja, o con-
junto das categorias sociais que naHo se encontravam dentro do bloco do po-
der). Subordinado totalmente ao Poder Executivo, o conjunto do aparelho
estatal e=  transformado numa ma=quina civil–militar–policial; uma institui-
çaHo autossuficiente e todo–poderosa que, ao mesmo tempo em que oprimia
o trabalhador, paralelamente imputava polí=ticas que atendiam aos interes-
ses particulares do grande capital financeiro e monopolista (ÍANNÍ, 2019).

Por  outro  lado,  desenvolve–se  uma dina5mica de  militarização do
processo de trabalho, das relaçoH es de produçaHo, em amplitude nunca antes
6 Sobre o conceito de “ModernizaçaH o Conservadora”, cf. Moore Jr. (1975).
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enfrentada pela classe opera= ria brasileira. O aumento da taxa de explora-
çaHo da força de trabalho teve como contrapartida o reforço dos mecanis-
mos de organizaçaHo e funcionamento – ou dos princí=pios de hierarquia, dis-
ciplina e desempenho dentro da fa=brica – os quais eram justificados pelos
empresa= rios atrave=s dos princí=pios de “melhoria da produtividade e da efi-
ca= cia”. Assim, em escala ampliada, as condiçoH es de trabalho na fa=brica fo-
ram submetidas aN s exige5ncias da doutrina de “segurança e desenvolvimen-
to” e os mecanismos de “modernizaçaHo” do processo produtivo envolveram
as mais diversas formas de puniçaHo, o que revelava a abrange5ncia da vio-
le5ncia polí=tica, policial e militar para ale=m do aparelho repressivo (Íbidem).

Cada vez mais afastada da noçaHo de democracia, a estrate=gia de le-
gitimaçaHo da ditadura se desloca para a propaganda do “milagre brasilei-
ro”. Sob a ficçaHo perversa de um modelo econo5 mico que transformaria o
Brasil numa “pote5ncia mundial”,  toda força concentrada e organizada da
sociedade foi posta a serviço de uma polí=tica destinada a superar a “estag-
naçaHo econo5 mica” e a “inflaçaHo explosiva”, sob a qual a ditadura organizava
e concentrava a viole5ncia estatal em conformidade com a viole5ncia da acu-
mulaçaHo capitalista (ÍANNÍ, 2019).

A euforia econo5 mica, entretanto, teria vida curta. Em 1973, ja=  era
possí=vel atestar a fale5ncia do modelo de crescimento acelerado. E sua crise
correspondia aN  crise da pro= pria ditadura empresarial militar. O esgotamen-
to do “milagre brasileiro” ja=  revelava que naHo haveria frutos a serem redis-
tribuí=dos: as mesmas forças expansivas do capital que, por um lado, gera-
ram mudanças estruturais engendradas pela industrializaçaHo e a urbaniza-
çaHo no paí=s, por outro lado impulsionaram uma saturaçaHo do espaço social
brasileiro com todas as refraçoH es da “questaHo social” hipertrofiadas (NET-
TO, 2005), cujo aprofundamento resultou num volume significativo de de-
mandas represadas. Massacrado pelo arrocho salarial, o proletariado naHo
demoraria a se rebelar. A exposiçaHo destas fraturas no projeto do grande
capital e a possibilidade de constituiçaHo de uma vontade popular radicali-
zada impulsionou, como contrapartida, a gestaçaHo do autodenominado pro-
cesso de “distensaHo” de regime, abrindo caminho para uma transiçaHo “len-
ta, gradual e segura”; um projeto de abertura “pelo alto”, fortemente seleti-
vo, baseado tanto na cooptaçaHo de alguns elementos moderados da oposi-
çaHo, quanto na exclusaHo e repressaHo de seus segmentos mais radicais – par-
ticularmente aqueles ligados aos setores populares. 

Todavia, a crise da ditadura estava longe de ser uma crise mais am-
pla do Estado. Em meio a diferentes momentos, com nuances e especifici-
dades, pelo menos dois componentes fundamentais se mante5m ao longo de
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todo o processo entre a segunda metade da de=cada de 1960 e o iní=cio da
de=cada de 1980: a doutrina de segurança nacional e a hegemonia burguesa.
Elementos que conectam os “anos de chumbo” ao perí=odo de “abertura”,
ambas perpassam o perí=odo bonapartista, criando dispositivos permanen-
tes junto ao Estado e determinando sua estrutura para ale=m da ditadura.
Nesse sentido, Anto5 nio Carlos Mazzeo demonstrou como o processo de “re-
democratizaçaHo” na verdade atualizou a autocracia burguesa e suas formas
institucionais. Segundo o autor, “a visaHo ideolo= gica de uma sociedade civil
restrita aos que possuem capitais (origina= ria dos tempos coloniais) naHo foi
suplantada” (MAZZEO, 1995, p. 73).

A retomada da mistificação do “Estado democrático de
direito”: as contradições da “Nova República”

A troca da ditadura por um governo de "conciliaçaHo conservadora"
se tornou o desdobramento mais conveniente aN s elites econo5 micas, cultu-
rais e polí=ticas das classes dominantes, traduzindo perfeitamente o que es-
tas saHo capazes de fazer no plano das atividades polí=ticas esterilizadas e
sem risco: a montagem polí=tica e ideolo= gica de um Frankenstein, batizado
de “Nova Repu= blica”. Enquanto todo o seu sistema de poder e de propaga-
çaHo ideolo= gica alardeou essa mistificaçaHo monstruosa como uma “vito= ria do
Povo na luta pela democracia!”, a realidade para ale=m do embuste demons-
trou que a grande vito= ria foi desfrutada pelos militares e civis comprometi-
dos com a “transiçaHo lenta, gradual e segura”, a qual naHo se resumiu aN  sua
capacidade de determinaçaHo do sucessor e das condiçoH es polí=ticas desta
“transiçaHo” – atrave=s da efetivaçaHo do pacto polí=tico pelo qual a escolha da
sucessaHo presidencial foi transferida definitivamente para o cole=gio eleito-
ral. Apesar deste ser o objetivo central, o desí=gnio mais importante e essen-
cial para apaziguar o temor dos militares e dos extratos mais reaciona= rios
da burguesia era a neutralizaçaHo da possibilidade de uma transferência de
poder com uma acelerada acumulaçaHo de forças polí=ticas das classes subal-
ternas (FERNANDES, 1986).

Nestes  marcos,  naHo  e=  exagero  afirmar  que,  mesmo  apo= s  a
“abertura”,  os  militares  continuaram  numa  posiçaHo  politicamente
preeminente  no  primeiro  governo  civil  po= s–ditadura,  exercendo  uma
espe=cie de “tutela” sob o mandato de Jose=  Sarney. Apo= s ver seu plano de
estabilidade econo5 mica fracassar (Plano Cruzado), no final de 1986, Sarney
(um  filhote  da  ditadura  que  ja=  costumava  prestigiar  publicamente  a
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instituiçaHo  e  seus  ministros  militares)  passou  a  buscar  cada  vez  mais
sustentaçaHo nas forças armadas. 

O  saldo dessa revigorada  confiança recí=proca  entre  o  presidente
eleito e os militares naHo foi alentador para o final da de=cada de 1980. Por
um lado, percebe–se um Estado com um enorme de= ficit de controle demo-
cra= tico, vulnera=vel aos interesses dos grandes grupos econo5 micos, privatis-
ta na sua estrutura de benefí=cios e subsí=dios fiscais e com o Executivo re-
forçado em detrimento dos demais poderes. Por outro,  fermenta–se uma
mistura explosiva que forjou uma situaçaHo de crise profunda ate=  o encerrar
daquela de=cada: a economia numa situaçaHo que beirava a hiperinflaçaHo, a
incapacidade de solucionar o problema do endividamento de forma consis-
tente, investimentos pu= blicos e privados em ní=veis pí=fios e a agudizaçaHo das
expressoH es da questaHo social. (BEHRÍNG, 2003). Tal cena= rio impulsionou o
avanço da mobilizaçaHo e da organizaçaHo dos movimentos sociais e popula-
res, tendo sua significativa expressaHo na ascensaHo do movimento grevista
(chegando aN  marca de quatro mil greves em 1989). A reaçaHo do Governo
Sarney foi o reforço da utilizaçaHo dos militares como interventores diretos
no conflito polí=tico e social, como foi o caso da interrupçaHo da greve dos
metalu= rgicos atrave=s da invasaHo das tropas do exe=rcito na Companhia Side-
ru= rgica Nacional, em 1988.

Com este quadro, a tarefa de retomada do “Estado democra= tico de
direito” naHo ficou a encargo de uma Assembleia Nacional livre e soberana,
como era a reivindicaçaHo do conjunto do movimento dos trabalhadores e
dos movimentos sociais, mas sim designada para um Congresso Constituin-
te, num processo duro de mobilizaçoH es e contramobilizaçoH es de projetos
especí=ficos, que o transformou numa grande arena de disputas com campos
de forças bem definidos. 

A conformaçaHo de protagonistas polí=ticos dispostos a enfrentar as
enormes contradiçoH es econo5 micas e o controle financeiro e militar serviu
de alavanca para uma interfere5ncia significativa desses estratos na agenda
polí=tica ao longo dos anos 1980. A ascensaHo do movimento opera= rio e po-
pular – que fora potencializada pelas mudanças estruturais geradas pela in-
dustrializaçaHo e a urbanizaçaHo – ajudou a pautar alguns eixos da Constitu-
inte  como,  por  exemplo,  a  reafirmaçaHo  das  liberdades  democra= ticas,  de
uma vontade nacional e da soberania (contrapondo–se aN s interfere5ncias do
FMÍ) e a afirmaçaHo dos direitos sociais e trabalhistas. Todavia, tambe=m ja=
se encontravam presentes na arena as expectativas de mudança na direçaHo
de uma nova agenda neoliberal. 
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Por sua vez, as assessorias militares, que levavam todas as informa-
çoH es necessa= rias para a discussaHo entre os chefes militares, tiveram os seus
tamanho e status aumentados no Congresso. Íntensificou–se a atuaçaHo dos
ministros militares e de seus assessores parlamentares junto aN s lideranças
da Constituinte,  caracterizando um eficiente  lobby militar articulado naHo
somente pelos ministros das tre5s forças, como tambe=m pelos chefes do Ser-
viço Nacional de ÍnformaçoH es (SNÍ) e do Estado Maior das Forças Armadas
(EMFA).

Este cena= rio de disputa de hegemonia traduziu–se, em 1988, numa
ConstituiçaHo Federal que contemplou significativos avanços no a5mbito dos
direitos  sociais,  mas  reforçou  a  permane5ncia  de  fortes  traços
conservadores,  como  a  manutençaHo  de  prerrogativas  do  Executivo  (a
exemplo  das  medidas  proviso= rias)  e  a  manutençaHo  da  destinaçaHo
constitucional das Forças Armadas como mantenedoras da lei e da ordem,
em  caso  de  convulsoH es  internas.  Pore=m,  a  rearticulaçaHo  das  classes
dominantes foi muito ale=m dos rearranjos polí=ticos e jurí=dicos, avançando
para o terreno da reestruturaçaHo produtiva. Deste modo, a subordinaçaHo do
parque industrial nacional aos para5metros da assim chamada globalizaçaHo
contribuiu para reforçar a subsunçaHo real do trabalho ao capital. De acordo
com Castelo (2013, p. 342), 

[...] produziu–se, assim, uma derrota estrutural no plano econo5 mico
que permaneceu subterra5nea ate=  os anos 1990, quando transforma-
çoH es neoliberais na superestrutura vieram consolidar e aprofundar a
supremacia burguesa. 

As transformaçoH es neoliberais que desenterraram a derrota estru-
tural da classe trabalhadora colocaram a supremacia dos setores burgueses
em outro patamar. Uma vez que a possibilidade de um caminho pela es-
querda para o desenvolvimento capitalista no Brasil  fora  historicamente
sepultada com a ditadura e o campo socialista sofrera uma grave derrota
com a desagregaçaHo da UniaHo Sovie= tica entre 1989 e 1991, estavam dadas
as condiçoH es para o reordenamento econo5 mico, polí=tico e social do Brasil
no sentido de abolir mecanismos protecionistas, privatizar empresas pu= bli-
cas e desmontar os tí=midos direitos sociais e trabalhistas ainda existentes. 

Assim, a transiçaHo entre o final da de=cada de 1980 e o iní=cio da de= -
cada seguinte se formata num amplo processo regressivo pautado nos pos-
tulados do receitua= rio neoliberal. Se as lutas sociais empenhadas na neces-
sidade de profundas transformaçoH es no direcionamento polí=tico–econo5 mi-
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co do paí=s conseguiram alcançar algumas conquistas na Carta Constitucio-
nal de 1988, estas foram violentamente atacadas pelas forças da sociedade
alinhadas aN s diretrizes das age5ncias multilaterais encarregadas de tomar as
decisoH es estrate=gicas do capital. Passa–se a exercer uma pressaHo para a re-
definiçaHo das funçoH es do Estado, abolindo o seu controle sobre o movimen-
to do capital e as condiçoH es de utilizaçaHo da força de trabalho, e retirando
as suas  obrigaçoH es  de  proteçaHo  e  garantia  das  polí=ticas  sociais  pu= blicas
para que as suas atividades no campo econo5 mico e social pudessem ser en-
tregues aos nego= cios privados.

A guinada rumo a esse conjunto de (contra) reformas – centradas
fundamentalmente nas polí=ticas de ajustes, privatizaçaHo, desregulamenta-
çaHo e flexibilizaçaHo das leis trabalhistas – inicia–se a partir de 1990, quando
Fernando Collor de Mello assume a preside5ncia do Paí=s pelo inexpressivo
Partido da ReconstruçaHo Nacional (PRN). Num cena= rio banhado por uma
cultura polí=tica da crise que defendia a retomada do crescimento econo5 mi-
co e a necessidade de redefiniçaHo do papel do Estado devido a sua suposta
ineficie5ncia para a resoluçaHo desta crise (MOTA, 1995), Collor implementa
um plano de estabilizaçaHo da economia por meio da adoçaHo de polí=ticas de-
flaciona= rias e uma se=rie de medidas extremas7, acompanhadas de uma po-
lí=tica moneta= ria restrita e do fortalecimento da abertura comercial, com a
adoçaHo de medidas de liberaçaHo do ca5mbio e outras açoH es direcionadas aN
abertura  da economia brasileira  ao capital  internacional.  Fracassado em
suas polí=ticas de estabilizaçaHo,  e envolvido em esca5ndalos de corrupçaHo,
Collor sofre um impeachment no final de 1992, e seu vice “tapa buraco” Íta-
mar Franco da=  seque5ncia ao programa de reformas liberalizantes e privati-
zantes,  alcançando momentaneamente a estabilizaçaHo econo5 mica atrave=s
do “Plano Real”.

A consolidação da era neoliberal e a necessária rees-
truturação do aparelho de Estado

A consolidaçaHo das polí=ticas neoliberais se intensifica, em forma e
substa5ncia, nas duas gestoH es de Fernando Henrique Cardoso (FHC) na che-
fia do executivo federal (1995–2002).  FHC incrementou a efetivaçaHo das
medidas de ajuste fiscal e moneta= rio, potencializou a abertura da economia
e realizou uma intensa reestruturaçaHo do aparelho de Estado, conforme di-

7 Como, por exemplo, o congelamento de preços e sala= rios, o bloqueio de poupanças, a de-
missaH o de servidores pu= blicos e a introduçaH o de uma nova moeda.
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retrizes estabelecidas pelo  Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE)8,
profundamente alinhado aN s formulaçoH es de Bresser Pereira, entaHo aN  frente
do Ministe=rio da AdministraçaHo e da Reforma do Estado (MARE). O discur-
so se centrava na acusaçaHo do cara= ter “atrasado” e “perdula= rio” da consti-
tuiçaHo de 1988 e na necessidade de ultrapassar a herança tradicional, buro-
cra= tica  e  centralizada  da  administraçaHo  pu= blica,  considerando  o  esgota-
mento da “estrate=gia estatizante”. 

A crescente radicalizaçaHo da questaHo social e a refraçaHo do Estado
no enfrentamento da mesma, a privatizaçaHo no atendimento das necessida-
des sociais das grandes maiorias, o crescimento das organizaçoH es naHo go-
vernamentais e a precarizaçaHo do emprego foram as principais marcas da
“onda neoliberal” que assolou o paí=s.  As ja=  preca= rias condiçoH es sociais da
grande maioria da populaçaHo se agravaram de forma crescente com as irre-
para=veis perdas sofridas pelas polí=ticas sociais universais, como Previde5n-
cia, Sau= de, Assiste5ncia e EducaçaHo Ba= sica. 

Para que o capital pudesse garantir sua reproduçaHo e ampliaçaHo em
tempos de (des)ajustes neoliberais, a ascensaHo de um violento processo de
criminalizaçaHo em direçaHo aN s classes subalternas tornou–se um aspecto or-
ga5nico da sua polí=tica de controle social, reciclando–se a noçaHo de “classes
perigosas” sujeitas aN  repressaHo e extinçaHo. Tratar a luta pelos direitos soci-
ais como “delitos” e os sujeitos sociais envolvidos nessas lutas como “delin-
quentes” ou “va5ndalos” se conformou como a principal açaHo cultural pre-
sente no nu= cleo desse processo de criminalizaçaHo dos movimentos popula-
res/sociais (KOROL, 2008).

Articulam–se diversos planos da estrate=gia de dominaçaHo, que vaHo
desde a criminalizaçaHo da pobreza e a judicializaçaHo do protesto social ate=  a
repressaHo polí=tica aberta e a militarizaçaHo dos territo= rios – modalidades es-
tas que adquirem maior ou menor releva5ncia de acordo com o momento
histo= rico concreto (Íbidem). Conforme explicitado em um documento da
Via Campesina, esta criminalizaçaHo objetiva criar, perante a sociedade, con-
diçoH es legais (e, se possí=vel, legí=timas) para: impedir que a classe trabalha-
dora alcance conquistas econo5 micas e polí=ticas; restringir,  ou diminuir o
acesso destas classes aN s polí=ticas pu= blicas; construir um processo de isola-
mento e desmoralizaçaHo dos movimentos sociais e criar condiçoH es legais
para a repressaHo fí=sica aos movimentos sociais (VÍA CAMPESÍNA BRASÍL,
2010, p. 6). Assumindo novos vieses, tal estrate=gia se formata como um fe-
no5 meno multifaceta= rio onde se entrelaçam, em todas as dimensoH es, aspec-
tos  jurí=dicos,  econo5 micos,  culturais,  sociais e  militares;  isto e= ,  uma açaHo
8 A esse respeito, cf. MARE (1995).
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conjunta dos setores do aparato estatal repressivo, do poder Legislativo e
do Judicia= rio, da mí=dia e do sistema educacional (BUHL; KOROL, 2008).

Um exemplo paradigma= tico deste direcionamento se revela no pro-
grama de governo construí=do por FHC, em 1994. Ao afirmar que a causa da
viole5ncia e da criminalidade naHo seria apenas derivada da mise=ria e das in-
justiças sociais, mas tambe=m da ause5ncia da capacidade do poder pu= blico
em aplicar as leis – ja=  que a ma=quina do Estado brasileiro estaria “quebra-
da” –, FHC deixa claro que o objetivo central do seu primeiro mandato (que
se manteria no segundo) seria ampliar e melhorar a capacidade das age5n-
cias governamentais de aplicar a lei  e a ordem, fortalecendo as age5ncias
pro= prias do sistema de segurança e justiça9.

Os efeitos para o proletariado foram nefastos. O aumento do desem-
prego, bem como a precarizaçaHo das relaçoH es de trabalho e das condiçoH es
de vida da maior parte da populaçaHo criaram um solo fe=rtil para o discurso
contra os “privile=gios” de servidores pu= blicos, intimidando tambe=m opera= -
rios com certa estabilidade no setor privado. Assim, segmentos importan-
tes  do movimento  sindical  foram  colocados  na  defensiva  e  aumentou  a
fragmentaçaHo da classe trabalhadora. Enquanto isso, no andar de cima, am-
pliava–se a coesaHo do bloco burgue5s, beneficiado com o aumento da explo-
raçaHo da força de trabalho, a mercantilizaçaHo de uma gama cada vez mais
vasta de atividades e o assalto ao fundo pu= blico. 

As ana= lises desse processo, no entanto, suscitam enormes pole5mi-
cas. Para alguns, o neoliberalismo corresponde ao processo de desindustri-
alizaçaHo na Ame=rica Latina. Daí= se compreende que o setor mais prejudica-
do seria a burguesia produtiva, em benefí=cio do rentismo, do capital espe-
culativo e do imperialismo.  A conseque5ncia polí=tica desta concepçaHo e=  o
ressurgimento de posiçoH es nacionalistas e (neo)desenvolvimentistas. Para
outros, a eliminaçaHo das fronteiras entre naçoH es e ramos econo5 micos, isto
e= , entre as burguesias local, global, industrial, banca= ria, comercial etc., teria
desencadeado um movimento de homogeneizaçaHo da burguesia. Essa bur-
guesia homoge5nea, portanto, se beneficiaria indistintamente do neolibera-
lismo10. Segundo Boito Jr. (2002, p. 18),

9 "[...] naH o se trata de escolher entre o Estado–polí=cia e o Estado de bem–estar social. Primei-
ro, porque naH o ha=  democracia sem obedie5ncia aN  lei que, em u= ltima ana= lise, depende do po-
der coercitivo do Estado. Segundo, porque a capacidade do Estado de prover bem–estar de-
pende, em larga medida, do seu poder coercitivo [...]." (CARDOSO, 1994, p. 161–162)
10 As consideraçoH es acima, com poucas alteraçoH es, tem como refere5ncia o texto de Boito Jr.
(2002).
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Para compreender essa situaçaHo complexa, precisamos desagregar a
polí=tica neoliberal em cada uma de suas partes componentes e cotejar
cada uma delas com os distintos interesses da burguesia.  Podemos
pensar os pilares da polí=tica neoliberal como uma se=rie de tre5s cí=rcu-
los conce5ntricos: a) o cí=rculo externo e maior representando a polí=ti-
ca de desregulamentaçaHo do mercado de trabalho e de reduçaHo dos
direitos sociais; b) o cí=rculo intermedia= rio, representando a polí=tica
de privatizaçaHo e c) o cí=rculo menor e central da figura, representan-
do a abertura comercial e financeira.

Refutando as vertentes descritas anteriormente, o autor oferece fer-
ramentas para uma ana= lise mais precisa do feno5 meno neoliberal no Brasil.
Toda a burguesia tem interesse na desregulamentaçaHo do mercado de tra-
balho e na retirada de diretos sociais. Ja=  as privatizaçoH es, para ale=m do as-
pecto ideolo= gico, atendem mais diretamente os anseios materiais dos mo-
nopo= lios – pois as regras dos leiloH es excluem pequenos e me=dios acionistas.
Pore=m, mesmo entre os monopo= lios ha=  uma hierarquia. A abertura comer-
cial e financeira beneficia mais diretamente a burguesia financeira e o im-
perialismo, trazendo conseque5ncias no mí=nimo contradito= rias para a bur-
guesia industrial. Contudo, entre enfrentar o setor banca= rio do capital mo-
nopolista e o imperialismo ou transferir os efeitos da concorre5ncia estran-
geira, da reduçaHo dos investimentos produtivos e da polí=tica de juros para a
classe trabalhadora, fica evidente qual tem sido a opçaHo histo= rica dos in-
dustriais. 

As polí=ticas de ajuste fiscal – defendidas como a alternativa para re-
tomar o desenvolvimento econo5 mico, a criaçaHo de empregos e privile=gios
das polí=ticas sociais – deixaram de ser soluçaHo e se tornaram a causa da cri-
se, desequilibrando econo5 mica e financeiramente o paí=s, deixando o Estado
cada vez mais enfraquecido externa e internamente e fragmentando cada
vez mais a sociedade, com altos í=ndices de desigualdade e de retirada dos
seus direitos ba= sicos. Na entrada do se=culo XXÍ, os impactos sociais, polí=ti-
cos e econo5 micos desta crise enfraqueceram a legitimidade polí=tica e ideo-
lo= gica usufruí=da pelo neoliberalismo na u= ltima de=cada do se=culo anterior. A
incapacidade das polí=ticas neoliberais postas em pra= tica aprofundou a crise
social existente, sem conseguir nem retomar o desenvolvimento nem con-
quistar estabilidade polí=tica, gerando ampliaçaHo da desigualdade econo5 mi-
co–social e instabilidade institucional.

Neste cena= rio, pressionados pelo recrudescimento das lutas sociais
antissiste5micas derivadas da crise das polí=ticas neoliberais de primeira ge-
raçaHo, os setores dominantes abertos aN  revisaHo do Consenso de Washington
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conseguiram atrair para o seu bloco de poder importantes setores de seus
antagonistas,  conformando  um  processo  transformista  que  contribuira=
para formatar a chegada do Partido dos Trabalhadores aN  preside5ncia da Re-
pu= blica em 2003.

O Estado sob a hegemonia da pequena política

Parafraseando Marx11, todos os fatos e personagens de grande im-
porta5ncia  na  histo= ria  ocorrem,  por  assim  dizer,  duas  vezes:  a  primeira
como trage=dia e a segunda como farsa. Na de=cada de 1960, a Estrate=gia Na-
cional Democra= tica, preconizada pela principal força polí=tica opera= ria e po-
pular  da  e=poca,  o  Partido  Comunista  Brasileiro  (PCB)  afirmava,  grosso
modo, que o Brasil era um paí=s semifeudal, de modo que a burguesia nacio-
nal poderia cumprir um papel progressista na aliança contra o latifu= ndio e
o imperialismo, criando as condiçoH es para a realizaçaHo da etapa nacional e
democra= tica da revoluçaHo. Apoiado por amplos segmentos empresariais, o
golpe de 1964 eliminou na pra= tica a tese de que haveria uma contradiçaHo
estrutural entre a burguesia, o latifu= ndio e o imperialismo. Cabe ressaltar,
pore=m, que, mesmo equivocada, havia na estrate=gia do PCB um cara= ter re-
voluciona= rio e explicitamente anti–imperialista. 

O Partido dos Trabalhadores (PT),  formado no ocaso da ditadura
empresarial militar, identificava o neoliberalismo nos anos 1990 como um
dos principais entraves, senaHo o principal, para a melhoria das condiçoH es
de vida do povo brasileiro. Para derrotar esse modelo econo5 mico seria ne-
cessa= ria  a  formaçaHo de uma ampla frente  neodesenvolvimentista,  envol-
vendo a burguesia interna, a pequena burguesia e os trabalhadores. Consi-
derando a correlaçaHo de forças desfavora=vel nos planos nacional e interna-
cional, naHo seria possí=vel realizar reformas ou encarar o imperialismo de
frente. NaHo se tratava sequer de reeditar o desenvolvimentismo das de=ca-
das passadas, mas de taHo somente realizar o desenvolvimento possí=vel den-
tro dos marcos neoliberais e reduzir o protagonismo do capital estrangeiro
e da burguesia a ele associada. 

O que foi apresentado como alternativa ao neoliberalismo se con-
verteu em um eficiente instrumento de renovaçaHo da ordem neoliberal no
Brasil, reduzindo, na pra= tica, a disputa polí=tica nacional aN s disputas eleito-
rais entre social–liberalismo e neoliberalismo ortodoxo. Foi assim de 2002

11 “Hegel observou, certa vez, que todos os fatos e personagens de grande importa5 ncia na
histo= ria universal ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu–se de acrescentar: a pri-
meira como trage=dia e a segunda como farsa” (MARX, 2006, p. 15).
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a 2014, perí=odo em que o PT derrotou o PSDB em todas as eleiçoH es presi-
denciais. 

Abre–se uma era de conciliaçaHo de iniciativas aparentemente con-
tradito= rias: as diretrizes do receitua= rio liberal e a pauta desenvolvimentis-
ta, conformando uma apologia a um desenvolvimento fundado no equilí=-
brio entre crescimento econo5 mico e desenvolvimento social, adjetivados de
autossustenta=veis econo5 mica, social e ambientalmente. Atrave=s da media-
çaHo do mercado e do crescimento econo5 mico induzido pelo Estado, o gover-
no atendeu algumas das reivindicaçoH es das classes subalternas, ao mesmo
tempo em que assegurou as exige5ncias das classes dominantes. Na primeira
etapa do governo Lula, por exemplo, enquanto se expandia a assiste5ncia so-
cial e aumentava–se o sala= rio mí=nimo (concomitantemente com a expansaHo
do cre=dito ao consumidor  e dos empre=stimos populares),  realizavam–se
tambe=m as contrarreformas da educaçaHo e da previde5ncia e as sofisticadas
privatizaçoH es indiretas da sau= de, cultura e outras a= reas sociais – atrave=s da
administraçaHo terceirizada por organizaçoH es sociais e fundaçoH es. 

Com ou sem prefixo “neo”, o desenvolvimentismo passou a assumir
uma extraordina= ria centralidade nas narrativas de todos os domí=nios: no
domí=nio econo5 mico, como uma alternativa ao Estado mí=nimo neoliberal; no
domí=nio polí=tico, pois se associava ao novo progressismo dito de cariz po= s–
neoliberal; e no domí=nio social, no sentido de que o seu compromisso mais
profundo era com os  denominados pobres, “[...] assegurando a estes renda
mí=nima e certa socializaçaHo que os levam a serem ‘pessoas com capacidade
para fazer acontecer’ alternativas econo5 micas” (LEHER, 2012, p.18).

Constitui–se, assim, conforme defende Francisco de Oliveira (2010),
um processo de “hegemonia aN s avessas”, um novo movimento constitutivo
da hegemonia das classes dominantes, desenvolvido com as armas da des-
politizaçaHo em prol da conservaçaHo dos seus interesses. Coutinho (2010),
amplia tal formulaçaHo afirmando que este movimento que comporta a con-
vive5ncia com os novos movimentos sociais e com algumas das reivindica-
çoH es de necessidades sociais (como o acesso aN  renda e ao consumo) forma-
ta uma outra pedagogia: a da socialização da sociedade brasileira em que as
demandas dos “de baixo” saHo atendidas no a5mbito da “pequena polí=tica”,
como meio de sitiar a “grande polí=tica”. 

Como forma de justificativa para a continuidade da ortodoxia da po-
lí=tica econo5 mica neoliberal, os governos petistas perpetuaram um discurso
oficial de que esta= vamos aN  beira do abismo, numa espe=cie de “estado de
emerge5ncia permanente”, que implicava (ate=  mesmo para um Partido dos
Trabalhadores) a necessidade de medidas as mais duras possí=veis (PAULA-
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NÍ, 2010, p.123): elevaçaHo do supera=vit prima= rio para ale=m do exigido pelo
FMÍ; aumento potencial da ja=  elevadí=ssima taxa ba= sica de juros; redirecio-
namento de recursos que poderiam ser utilizados em investimentos pu= bli-
cos para o pagamento do serviço da dí=vida; privatizaçoH es de hidrele= tricas,
portos e rodovias; aprovaçaHo de Leis que beneficiaram fundamentalmente
o Agronego= cio (como a Lei de Biossegurança, que autorizou a comercializa-
çaHo  dos transge5nicos);  cortes em investimentos  sociais  e  “equilí=brio das
contas pu= blicas”  atrave=s  do mecanismo de DesvinculaçaHo de Receitas da
UniaHo (DRU); dentre outras estrate=gias 12.

Ale=m dessas aproximaçoH es com as propostas neoliberais anterior-
mente implementadas, os governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, com
suas pequenas diferenças, naHo alteraram significativamente os propo= sitos
do governo FHC no tocante aos programas preocupados com a garantia da
“Lei e da Ordem”. A adaptaçaHo aN  ta= tica eleitoral “a qualquer custo” e a opçaHo
por grandes (e dí=spares) coalizoH es e coligaçoH es (que englobam de setores
da esquerda aN  direita) contribuiu,  por um lado, para a dissimulaçaHo dos
conflitos de classe e, por outro, para a manutençaHo da estrate=gia de crimi-
nalizaçaHo das lutas sociais, dos movimentos sociais e suas lideranças, abrin-
do portas para uma retomada das velhas pra= ticas dos setores mais conser-
vadores no paí=s no tocante aN  neutralizaçaHo das reivindicaçoH es dos diferen-
tes extratos da classe trabalhadora. Dois exemplos saHo paradigma= ticos. 

Sob a justificativa da necessidade de polí=ticas de segurança para a
realizaçaHo dos megaeventos desportivos que ocorreriam no paí=s (Copa do
Mundo e Olimpí=adas) o Governo Dilma Rousseff  implementa medidas de
fortalecimento e maior integraçaHo  das instituiçoH es  de  segurança (Forças
Armadas,  Polí=cia  Federal  e  polí=cias  estaduais).  A  Portaria  Normativa  n.
3461 (BRASÍL, 2013), editada em 2013 pelo Ministe=rio da Defesa, institui a
OperaçaHo Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), a qual autoriza o uso das
Forças Armadas como forças de segurança pu= blica na ocorre5ncia de situa-
çoH es onde haja uma “presunçaHo de perturbaçaHo da ordem”. Tre5s anos de-
pois, o mesmo governo Dilma enviou ao Congresso, trabalhou para aprova-
çaHo e sancionou o projeto de lei 13.260/2016 que tipifica o terrorismo no
paí=s (BRASÍL, 2016a). O conteu= do fascista da denominada Lei Antiterroris-
mo foi denunciado em amplos protestos de entidades de direitos humanos
12 A DesvinculaçaH o de Receitas da UniaH o (DRU), juntamente com a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), foram os dois principais mecanismos para se realizar os cortes em investimen -
tos sociais desde os mandatos de Fernando Henrique Cardoso (e continuam vigentes ate=  os
dias atuais). Durante o Governo de Dilma Rousseff, a DRU naH o somente permaneceu vigente
como tambe=m foi prorrogada ate=  o ano de 2023, com a novidade de que o percentual de re-
tirada de recursos orçamenta= rios foi aumentado de 20% para 30%.
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e da sociedade civil e foi rejeitada por parte da pro= pria bancada do PT, o
que exigiu,  ao entaHo  governo,  fazer alianças com polí=ticos do DEM e do
PSDB para que fosse possí=vel aprovar a mesma tanto na Ca5mara quanto no
Senado.

Em 2015, quando Dilma praticou um estelionato eleitoral e nomeou
Joaquim Levy para comandar seu ajuste fiscal a partir do Ministe=rio da Fa-
zenda, esvaí=ram–se as pequenas diferenças existentes entre os projetos pe-
tista e tucano. A proximidade taHo í=ntima entre estes projetos delimitou ate=
que ponto poderia chegar os avanços dos governos do PT e tambe=m quais
seriam os seus limites claros. Apesar dos governos Lula/Dilma terem alcan-
çado algumas  melhorias  no  a5mbito  social  (atrave=s  de  estrate=gias  –  naHo
isentas de controve=rsias – de adoçaHo de polí=ticas sociais de distribuiçaHo de
renda e de ampliaçaHo do mercado formal de trabalho e de cre=dito), estas
naHo foram acompanhadas de alteraçoH es estruturais nos pilares que alicer-
çavam  as polí=ticas  macroecono5 micas  no  Brasil  desde  a  de=cada  de 1990
(vinculaçaHo das taxas de juros Selic aN s metas de inflaçaHo, manutençaHo do
supera=vit  prima= rio e relativa valorizaçaHo do ca5mbio).  Juntam–se, a esses
elementos,  algumas determinaçoH es conjunturais que moldaram o cena= rio
para o declí=nio da hegemonia petista no poder do Estado.

Enquanto, externamente, intensificava–se a recessaHo global deriva-
da da persiste5ncia da crise econo5 mica internacional po= s–2008 (agravada
com os problemas da Gre=cia em relaçaHo a sua impaga=vel dí=vida pu= blica que
foi o estopim para crise da Zona do Euro), internamente, o Governo Dilma
Rousseff insistia nos equí=vocos das escolhas para a sua polí=tica econo5 mica:
seja pela opçaHo das desoneraçoH es fiscais sem contrapartidas,  no final do
seu primeiro mandato; seja pela capitulaçaHo aN  agenda de seus adversa= rios
eleitorais ao adotar uma forte polí=tica de austeridade fiscal com vie=s reces-
sivo, no iní=cio de seu segundo mandato (reeleiçaHo esta marcada por uma
margem muito pequena na diferença de votos). Ale=m disso, o perí=odo de
2013 a 2016 foi extremamente turbulento: grandes manifestaçoH es de rua
explodiram trazendo uma diversidade de temas e problemas, cujas contra-
diçoH es se expressaram numa multifacetada apariçaHo de elementos de bom
senso contra a ordem ao lado de reapresentaçoH es de conteu= dos conserva-
dores e mesmo preocupantes do senso comum (como o nacionalismo exa-
cerbado, o antipartidarismo, a retomada da extrema direita). 

Íneficiente na construçaHo do crescimento econo5 mico e incapaz de
rearticular sua base de apoio polí=tico e eleitoral, o PT passa a ser identifica-
do como um governo gastador, estelionata= rio eleitoral e defensor estatal.
Mais do que isso, passa a ser associado ao discurso da corrupçaHo. Com a cri-
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açaHo da OperaçaHo Lava Jato, em 2014, o discurso moralista anti–corrupçaHo
ganha forma institucional e a articulaçaHo entre setores da Polí=cia Federal,
do Ministe=rio Pu= blico Federal e do Judicia= rio se fortalece para atacar os pi-
lares de sustentaçaHo polí=tica que ainda restavam ao governo do PT, ale=m de
desestruturar parte importante da economia. Esse conjunto de eventos in-
tensifica a fragilizaçaHo  do governo ate=  desaguar numa crise polí=tica que
ocasionou no impeachment da presidenta, sob a alegaçaHo de crime de res-
ponsabilidade, por sinal, inexistente.

A retomada da ortodoxia liberal e o processo de fascis-
tização do Estado 

Apo= s  o  golpe  institucional–jurí=dico–parlamentar–midia= tico  que
destituiu a presidenta em 2016, abre–se um curto, pore=m intenso, perí=odo
de restauraçaHo do neoliberalismo ortodoxo com Michel Temer (PMDB). A
despeito do seu alto í=ndice de impopularidade registrado nas enquetes (a
mais alta rejeiçaHo desde a instauraçaHo da “Nova Repu= blica”), Temer conse-
guiu aprovar uma se=rie de medidas de cara= ter antipopular, ancorado no ex-
pressivo apoio polí=tico que obteve a partir da construçaHo de uma forte base
parlamentar.

Dentre os ataques mais significativos, instituiu–se o chamado “Novo
Regime Fiscal” a partir da Emenda Constitucional n. 95 (BRASÍL, 2016b), a
qual estabelece limitaçoH es orçamenta= rias para as polí=ticas pu= blicas durante
20 anos, onde as despesas prima= rias do orçamento pu= blico ficam limitadas
aN  variaçaHo  inflaciona= ria.  Outra  ofensiva  deste  governo  se  conformou  na
aprovaçaHo  da  Lei  da  Reforma  Trabalhista,  Lei  n.  13.467/2017  (BRASÍL,
2017), que alterou mais de 200 pontos da CLT. Pautada no discurso da “ne-
cessidade de geraçaHo de novos empregos”, a referida Lei, na verdade, tanto
atacou  fortemente  as  fontes  de  financiamento  das  entidades  sindicais
quanto tambe=m potencializou a precarizaçaHo dos empregos ao facilitar a
criaçaHo de novas modalidades de contrataçaHo, flexibilizar de forma radical
os direitos trabalhistas, reduzir potencialmente os sala= rios e diminuir dras-
ticamente as margens de negociaçaHo.

A  aplicaçaHo  radical  da  plataforma  neoliberal  gerou  a  reaçaHo  do
mundo do trabalho. A resiste5ncia dos movimentos sociais e partidos de es-
querda resultou em grandes mobilizaçoH es de massa e no chamamento de
duas greves gerais. Mediante o crescimento das reivindicaçoH es populares,
Michel Temer reage elevando o patamar autorita= rio da polí=tica de manu-
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tençaHo da “Lei e da Ordem”, reprimindo violentamente as manifestaçoH es e
mobilizando os militares para o controle do conflito polí=tico e para a garan-
tia da segurança pu= blica13.  A intensificaçaHo  da  perspectiva  repressiva  se
formata com a utilizaçaHo do decreto presidencial que determinou a inter-
vençaHo federal na a= rea de segurança pu= blica do estado do Rio de Janeiro,
em fevereiro de 2018 (com validade ate=  final do mesmo ano), quando a se-
gurança pu= blica fluminense deixou de ser coordenada pelo poder estadual
e passou para a gestaHo federal, sob o comando de um interventor militar.

 Apesar da crença dos diferentes setores do capital de que o gover-
no Temer conseguiria alcançar a recuperaçaHo da economia e reestabelecer
a acumulaçaHo – pois seguia a ortodoxia nas polí=ticas econo5 micas e executa-
va algumas (contra)reformas institucionais ditas como necessa= rias (traba-
lhista e teto de gastos) –, tais objetivos de crescimento naHo foram cumpri-
dos conforme almejado. Os ní=veis tra= gicos que afetavam os indicadores so-
ciais fermentaram uma forte crise econo5 mica, polí=tica e institucional que
gerou um cena= rio de altos ní=veis de desemprego, insegurança e instabilida-
de. A economia do paí=s foi paralisada apo= s a greve dos caminhoneiros de-
flagrada em maio de 2018 e que recebeu um significativo apoio popular.
Junta–se a esse cena= rio a instabilidade polí=tica impulsionada pelo avanço
das investigaçoH es da Lava Jato na sua agenda moralista de combate aN  cor-
rupçaHo, cujo objetivo inicial de atingir principalmente a esquerda que esta-
va no poder ate=  2016 acabou sendo extrapolado, gerando reflexos de des-
moralizaçaHo polí=tica e crise de representatividade em outros partidos tra-
dicionais com significativa participaçaHo na vida polí=tica nacional,  como o
PMDB (agora MDB), o PSDB e o DEM (antigo PFL).

A conseque5ncia mais delete=ria dessa crise foi a emersaHo e o reforço
dos traços mais regressistas da nossa herança histo= rica, sob novas roupa-
gens. Num terreno onde o processo polí=tico foi pautado pela necessidade
de restabelecimento das taxas de lucratividade atrave=s da combinaçaHo en-
tre ortodoxia liberal e reforço das intervençoH es antidemocra= ticas e antipo-
pulares, ganha força a crí=tica “antissiste5mica” a partir do vie=s antipolí=tico,
anticomunista  e  conservador–cristaHo.  O terreno estava adubado e arado
para a ascensaHo da candidatura de extrema–direita de Jair Bolsonaro, um
militar reformado que se colocava como representante da “nova polí=tica” e

13 Alguns exemplos dessa escalada autorita= ria se revelam na utilizaçaH o das Forças Armadas
para  reprimir  violentamente  as manifestaçoH es  do “Ocupa Brasí=lia”  (ocorrida  em  maio  de
2017), para desobstruir as estradas e derrotar a greve dos caminhoneiros, com base na lei de
“Garantia da Lei e da Ordem” (em maio de 2018) e na criminalizaçaHo da greve dos petrolei-
ros (junho de 2018).
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como a esperança de mudança necessa= ria para o restabelecimento da or-
dem  econo5 mica,  polí=tica  e  moral,  mas  representava  a  continuidade  das
pra= ticas mais vis dos corredores da pequena polí=tica; um deputado que, du-
rante quase trinta anos, fez parte do chamado “baixo clero” do legislativo,
mudando de sigla de acordo com a convenie5ncia, abrigando–se entaHo num
partido que mudara de nome para se desvencilhar das denu= ncias de cor-
rupçaHo – o PSL (antigo PSC).

Assentada no mantra do combate aN  corrupçaHo e aN  ineficie5ncia do Es-
tado combinado com a defesa da ditadura militar e o ataque odioso ao PT e
todos os setores da esquerda; impulsionando, sob a vestimenta do funda-
mentalismo religioso cristaHo, uma pauta so= cio–cultural–educacional mora-
lista, com a disseminaçaHo de pra= ticas punitivistas, de ataques aos direitos
humanos, de discursos racistas, machistas, miso= ginos e lgbtfo= bicos; e se va-
lendo de uma forte manipulaçaHo da informaçaHo e de um culto ao negacio-
nismo histo= rico e ao desprezo a qualquer pensamento cientí=fico e progres-
sista, a extrema–direita tomou o Planalto para aplicar o programa ultralibe-
ral com Bolsonaro e Paulo Guedes, e elevar a um novo patamar a escalada
autocra= tica aprofundada apo= s o golpe de 2016 e o processo de criminaliza-
çaHo dos movimentos sociais e populares.

Abre–se um perí=odo de reordenamento do Estado Brasileiro, com
claros traços de fascistizaçaHo. Uma reconfiguraçaHo do formato constitucio-
nal e institucional do Executivo – efetivado atrave=s de Emendas Constituci-
onais, Medidas Proviso= rias, Decretos, leis e outros subterfu= gios administra-
tivos – que se molda atrave=s de um aparelhamento do conjunto do Estado,
“onde os o= rgaHos de controle, de informaçaHo, de repressaHo e de viole5ncia es-
tatal estaHo submetidos aN  retomada das pra= ticas de mando ditatoriais”, com
um explí=cito projeto de aniquilaçaHo dos espaços de dissensaHo e de debate e
de  endurecimento  mediante  a  quaisquer  reivindicaçoH es  de  teor  popular
(FONTES, 2019, n/p.).

Os problemas nacionais saHo solucionados atrave=s da viole5ncia po-
lí=tica. Por um lado, o radicalismo neoliberal elimina progressivamente os
controles polí=ticos sobre a movimentaçaHo do capital, destro= i as polí=ticas e
programas  sociais  voltados  para  as  demandas  populares,  retira  direitos
trabalhistas e aniquila as ja=  parcas restriçoH es aN  depredaçaHo do meio ambi-
ente; por outro, os traços fascistas se revelam no reforço da tutela militar
sobre o governo, na eliminaçaHo do espaço polí=tico das organizaçoH es vincu-
ladas ao mundo do trabalho e na perspectiva repressiva baseada no reforço
material, institucional e ideolo= gico da viole5ncia policial como principal me-
canismo de controle dos conflitos polí=tico e social (MACÍEL, 2019).
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Os impactos da lei da liberdade econo5 mica (13.874/19), da reforma
previdencia= ria (EC 103/2019) e das medidas de austeridade que subfinan-
ciaram as polí=ticas universais de sau= de, educaçaHo e assiste5ncia, implemen-
tadas durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, foram devastadores
no tocante aN s demandas sociais. A lei 13.874/19 (BRASÍL, 2019a), que ficou
apelidada  de  “Minirreforma  trabalhista”,  foi  o  instrumento  jurí=dico  de
aprofundamento – de forma mais selvagem – da destruiçaHo dos direitos
efetivada pelo governo anterior (Temer). Sob a camuflagem da “desburo-
cratizaçaHo”, a lei intensifica a precarizaçaHo e os ataques contra a classe tra-
balhadora atuando em tre5s eixos distintos: eliminaçaHo de direitos trabalhis-
tas, reduçaHo da proteçaHo aN  sau= de e segurança do trabalhador e diminuiçaHo
das garantias existentes aos cre=ditos trabalhistas. A Emenda Constitucional
103/2019 (BRASÍL, 2019b) desmantela todo o sistema de proteçaHo social
previsto na ConstituiçaHo Federal de 1988, golpeando radicalmente os prin-
cipais pilares do benefí=cio previdencia= rio: dificulta o acesso aN  aposentado-
ria, aumentando a idade mínima e o tempo de contribuição; enquanto reduz
os ganhos dos trabalhadores, diminuindo o valor do benefício. Os custos so-
ciais desses desajustes naHo tardaram a aparecer, e no final de 2019 a preca-
rizaçaHo do trabalho ja=  apontava ní=veis alarmantes: eram 12,6 milhoH es de
pessoas desempregadas, 27,6 milhoH es subutilizadas e 38,4 milhoH es de tra-
balhadores na informalidade (ÍBGE, 2019).

Com a precariedade do trabalho, a desregularizaçaHo da economia e
a degradaçaHo das condiçoH es mí=nimas de existe5ncia da populaçaHo, intensifi-
cam–se a militarizaçaHo e a fascistizaçaHo do Estado como forma de manuten-
çaHo da “Lei e da Ordem”. O chamado “pacote anticrime”, formatado atrave=s
de  lei  13.964/19 (BRASÍL,  2019c),  faz  alteraçoH es  no Co= digo  Penal  e  no
Co= digo de Processo Penal que legitimam o punitivismo e transgredem fron-
talmente va= rios princí=pios constitucionais. A alteraçaHo do conceito de orga-
nizaçaHo criminosa, a possibilidade de prisaHo apo= s decisaHo em segunda ins-
ta5ncia, o endurecimento das penas, saHo algumas das medidas que esfacelam
direitos  fundamentais  e  abrem  mais  portas  para  o  encarceramento  em
massa dos setores mais explorados e oprimidos da sociedade. Mais ale=m,
incentiva–se o uso da força letal a partir do fortalecimento do excludente
de ilicitude em favor dos agentes de segurança, legitimando a “licença para
matar” como me=todo punitivo contra a classe trabalhadora14.

14 Depois de ter sido retirada do Pacote Anticrime pelo GT da Ca5 mara, o tema do excludente
de ilicitude retorna em proposta encaminhada pelo presidente da repu= blica, em 21 de no-
vembro de 2019. Nesse novo projeto de lei, foram estabelecidas novas regras aos militares
das Forças Armadas e integrantes de forças de segurança em operaçoH es da Garantia da Lei e
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Atrave=s de decretos, portarias e projetos de lei, o presidente Bolso-
naro promove, desde os primeiros dias de seu governo, medidas que visam
facilitar a compra, a posse e o porte de armas. Seja no campo, onde os tra-
balhadores sem–terra, os povos indí=genas e as comunidades quilombolas
veraHo potencializadas contra si a viole5ncia perpetrada ha=  de=cadas pelos se-
tores ruralistas; seja na cidade, onde as populaçoH es dos bairros mais po-
bres e os militantes dos movimentos sociais teraHo amplificados os riscos de
ameaças letais por partes das milí=cias – que ve5m ampliando os seus domí=-
nios nos  territo= rios  urbanos  –,  estas medidas promovidas  pelo Governo
Bolsonaro na verdade abrem um terreno importante para impulsionar as
redes paraestatais de viole5ncia que servem de suporte para consecuçaHo dos
objetivos do capital. 

Quando a pandemia da COVÍD-19 começa a assolar o paí=s com um
ví=rus altamente contagioso e causador de milhares de o= bitos, a real faceta
autocra= tica do Estado burgue5s brasileiro se revela de forma mais brutal na
sua combinaçaHo entre pragmatismo da ortodoxia liberal e miserabilidade
da razaHo neofascista. 

Por um lado, o governo Bolsonaro libera R$ 1,2 trilhaHo em recursos
pu= blicos para ajuda ao sistema financeiro – com a justificativa da necessi-
dade de apoio ao funcionamento da economia e a liberaçaHo de empre=stimos
aN s empresas –, e se utiliza do pretexto de ajuda financeira aos estados e
municí=pios para o combate ao coronaví=rus para promover uma chantagem
atrave=s da sançaHo da lei complementar 173/2020 (BRASÍL, 2020): para li-
berar a ajuda financeira, impoH e–se, como contrapartida, o sacrifí=cio do con-
gelamento dos sala= rios e suspensaHo dos direitos dos servidores e dos inves-
timentos nos serviços pu= blicos, aprofundando o desmonte e a violenta de-
sestruturaçaHo destes serviços ofertados aN  populaçaHo em pleno momento de
crise social e sanita= ria. Por outro, assenta–se sobre um discurso negacionis-
ta em relaçaHo aN  gravidade da doença, boicotando deliberadamente todas as
medidas necessa= rias para a sua mitigaçaHo, enquanto reproduz incansavel-
mente o mantra da impossibilidade de disponibilizaçaHo de recursos fede-
rais suficientes para o combate aN  pandemia devido ao fato de o paí=s estar
supostamente  “quebrado”.  Pautado pela  lo= gica  selvagem do lucro  acima

da Ordem (GLO),  autorizando assassinatos  sem julgamento  a  partir  de crite= rios  vagos  e
frouxos. O presidente Bolsonaro tambe=m cogitou criar uma GLO do campo, para apoio aos
grandes proprieta= rios,  propondo,  assim, “uma verdadeira  legalizaçaH o  da jagunçada e das
equipes altamente tecnolo= gicas de, ‘segurança privada’ que ja=  atuam no campo brasileiro ha=
de=cadas, intimidando, assediando e assassinando pequenos trabalhadores rurais, militantes
sociais, religiosos e outros que se interponham nas arbitrariedades dos grandes proprieta= -
rios” (FONTES, 2019, n/p).

324



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

das vidas, quando questionado sobre o aumento exponencial do nu= mero de
o= bitos decorrentes do ví=rus que se alastrava, o personagem grotesco que
ocupa a cadeira presidencial respondia sem maiores constrangimentos: “E
daí=?!?”15, “NaHo sou coveiro!”16.

Mauro  Íasi  nos  atenta  que  as  feiçoH es  desconcertantes  assumidas
pela forma atual do Estado burgue5s, cuja figura tosca do Presidente contri-
bui de forma decisiva para o seu cara= ter burlesco, naHo deve desviar a aten-
çaHo daquilo que e=  essencial nesse processo: a fu= ria do ultraliberalismo do
Ministro da Economia Paulo Guedes “[...] em desmontar o Estado, aniquilar
direitos, destruir polí=ticas pu= blicas, diria Weber, naHo saHo mais que meios ir-
racionais para atingir fins racionalmente calculados” ( ÍASÍ, 2019b, n/p).

Considerações finais

A monumental  derrota que se impo5 s  sobre a classe trabalhadora
nos  u= ltimos  anos  exige  um rigoroso  processo  de  balanço e  correçaHo  de
rumo. A crença na possibilidade de neutralizar o cara= ter de classe do Esta-
do burgue5s atrave=s do aperfeiçoamento das suas instituiçoH es e do fortaleci-
mento da “sociedade civil” estava combinada com uma expectativa dura-
doura  no chamado “crescimento econo5 mico com distribuiçaHo  de  renda”.
Nessas condiçoH es, o proletariado deveria abrir maHo da perspectiva revolu-
ciona= ria em troca de um suposto compromisso das classes dominantes em
respeitar as regras do jogo democra= tico (ÍASÍ, 2019c). Pore=m, continuava–
se vivendo em uma ordem capitalista que, como ja=  advertia Marx desde o
se=culo XÍX,  passa necessariamente por crises cí=clicas e perio= dicas.  Como
era esperado, o ciclo de crescimento se esgotou e estreitou as margens da
polí=tica de conciliaçaHo de classes. A essa altura, ja=  era inu= til esperar qual-
quer guinada mais brusca no modo democra= tico–popular de fazer polí=tica. 

A pesada seque5ncia de derrotas das classes populares ao longo da
histo= ria do Brasil alimenta a ideia de que e=  impossí=vel transformar de fato
esse paí=s. Entretanto, o genocí=dio promovido pela burguesia e seus funcio-
na= rios  no governo federal em meio aN  pandemia da COVÍD-19 se soma a
uma extensa lista de motivos pelos quais estamos convencidos que o im-
possí=vel e=  continuar vivendo sob o jugo do capital. Quando acabamos de es-
crever essas linhas, em dezembro de 2020, mais de 190.000 brasileiros ja=
tinham morrido por Covid–19. Para a classe trabalhadora, tomar o poder e=
uma questaHo de sobrevive5ncia. Mas para isso e=  necessa= rio reunir um vasto
15 Cf. Garcia, Gomes e Viana (2020)
16 Cf. CNN (2020)
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conjunto de condiçoH es, incluindo a exata caracterizaçaHo do Estado e a com-
preensaHo da inviabilidade de qualquer estrate=gia polí=tica que pretenda re-
solver os problemas estruturais da sociedade brasileira sem destruir a su-
premacia burguesa. 
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14
PANDEMÍA DA COVÍD–19 EM TEMPOS DE FASCÍSTÍZAÇA
 O DO

ESTADO NO BRASÍL* 

Ana Carolina Sampaio Ferreira
Laura Brandão Martins

Introdução

No final de 2019, surgia na cidade de Wuhan, na China, o ví=rus de-
signado atualmente como SARS-CoV-2 (o qual ocasionou um surto de pneu-
monia viral que posteriormente se espalhou rapidamente pelo mundo e de-
monstrou uma alta taxa de transmissaHo).  O ví=rus  da patologia  nomeada
pela OrganizaçaHo Mundial de Sau= de (OMS) de COVÍD-19 (coronavirus dise-
ase 2019) chegou ao Brasil  em um contexto de crescimento exponencial
das desigualdades sociais. Como paí=s capitalista dependente, o Brasil pos-
sui  uma conformaçaHo  so= cio–histo= rica  complexa,  sustentada pelos desdo-
bramentos da escravidaHo que foi formalmente abolida, mantendo pra= ticas
de extermí=nio dos povos negros e indí=genas, assim como a exploraçaHo dos
recursos naturais para uso de outros paí=ses, prejudicando e degradando a
vida. 

Ao longo do ano de 2019, ja=  ocorriam no paí=s diversas manifesta-
çoH es contra o corte de verbas para a educaçaHo e para a cie5ncia & tecnologia,
contra a privatizaçaHo de estatais e serviços pu= blicos essenciais, contra o su-
cateamento da sau= de pu= blica e do Sistema U� nico de Sau= de (SUS), contra as
açoH es policiais nas favelas e o projeto de genocí=dio contra a populaçaHo ne-
gra, contra a criminalizaçaHo de movimentos sociais, dentre outras manifes-
taçoH es que demonstravam o terreno de crise so= cio–econo5 mica em que a
nova crise sanita= ria mundial se instauraria – dentro da crise siste5mica do
capitalismo que se arrasta desde 2008.

 A conjuntura do Brasil e=  marcada por essa crise polí=tica e econo5 mi-
ca, atrelada a um governo que se constro= i  a partir da lo= gica da viole5ncia
para atender aos objetivos do mercado. Cria–se uma lo= gica interna, a partir
do que e=  externo, sem levar em consideraçaHo as particularidades do paí=s.
Baseada em uma inserçaHo tardia no capitalismo e alimentada pela manu-
tençaHo de elementos oliga= rquicos, auta= rquicos e senhoriais em sua confor-
*DOÍ- 10.29388/978-65-86678-42-0-0-f.333-356
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maçaHo, a democracia que se construiu de forma superficial em nosso terre-
no abriu portas para a formataçaHo, no cena= rio atual, de um processo de fas-
cistizaçaHo do Estado brasileiro.

O  fascismo que  se  mistificou  sobre  diversas  ma= scaras  ate=  a  sua
completa efetivaçaHo evidenciou, sob um novo prisma, a fragilidade da de-
mocracia burguesa. Democracia esta que, especialmente no Brasil, revelou–
se superficial desde a sua origem. O fio condutor dessa “democracia vul-
gar”1 foi oriundo do processo de revoluçaHo burguesa “pelo alto”, que possi-
bilitou  a  participaçaHo  do  Brasil  no  capitalismo  mundial.  Dessa  maneira,
para compreender como a dina5mica adotada pela burguesia brasileira im-
pacta ate=  os dias vigentes, e=  substancial considerar a perspectiva cultural e
econo5 mica que a norteia. 

De forma explí=cita, vivemos hoje uma nova faceta dessa “vulgariza-
çaHo” da democracia. A viole5ncia, o preconceito, a desumanizaçaHo, a manipu-
laçaHo das informaçoH es, a deslegitimaçaHo da cie5ncia saHo fatores que nos re-
metem aN s caracterí=sticas fascistas, sob nova vestimenta. Desse modo, o ob-
jetivo deste texto e=  fazer uma reflexaHo sobre como as particularidades do
Governo Jair Bolsonaro, que combina fascistizaçaHo do Estado Brasileiro e
avanço ultraliberal, criam graves obsta= culos para o enfrentamento da pan-
demia que assola o paí=s.

Um breve resgate sobre a caracterização conceitual do
Fascismo

Pensar a influe5ncia do fascismo na atual conjuntura brasileira nos
exige  traçar,  mesmo que brevemente,  alguns  conceitos  e determinaçoH es.
Nesse sentido, como postulado por Konder (2009), o fascismo e=  conceitua-
do como um pendor que tem origem no capitalismo imperialista, e suas po-
lí=ticas  daHo contorno para o contí=nuo acu= mulo de capital.  Camuflado sob
uma ma= scara “modernizadora”, o fascismo e=  um movimento polí=tico de ca-
ra= ter conservador, “[...] guiado pela ideologia de um pragmatismo radical,
servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos
racionalistas-formais  de  tipo  manipulato= rio”.  Ou  seja,  um  movimento
“chauvinista,  antiliberal,  antidemocra= tico,  antissocialista,  antiopera= rio”
(KONDER, 2009, p. 53).

Conforme as proposiçoH es postuladas por Togliatti (1978), e=  impres-
cindí=vel considerar o tempo que se fala e as diferentes formas de organiza-
1 Sobre a construção do conceito de “democracia vulgar”, cf. Barboza (2014).
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çaHo assumidas pelas massas nos va= rios paí=ses, pois “em tempos diferentes,
num  mesmo  paí=s,  o  fascismo  assume  aspectos  diferentes”  (TOGLÍATTÍ,
1978, p. 2). Nesse sentido, e=  importante compreender quais saHo as singula-
ridades do capitalismo que exigem o regime fascista em diferentes paí=ses e
contextos histo= ricos. Destarte, o autor ratifica que o conceito mais comple-
to do fascismo o define como uma “ditadura aberta dos elementos mais re-
aciona= rios,  mais chauvinistas e  mais  imperialistas  do capital  financeiro''
(Íbidem).

Em suas ana= lises sobre o fascismo, Konder (2009, p.  25) salienta
que e=  de suma importa5ncia compreender que naHo e=  todo movimento reaci-
ona= rio que e=  fascista. NaHo se deve reduzir o conceito do fascismo aN  ditadura
ou ao autoritarismo. Atrelado a isso, o autor tem como norte para explicar
o fascismo o conceito de direita: “a direita e=  um ge5nero de que o fascismo e=
uma espe=cie”, e seu teor ideolo= gico consiste na conservaçaHo “de um deter-
minado sistema socioecono5 mico” e,  por conseguinte,  na manutençaHo dos
privile=gios da classe detentora das propriedades privadas (Íbidem, p. 27). 

Para a manutençaHo desse sistema, e=  imprescindí=vel que os conser-
vadores usem das artimanhas ideolo= gicas para se consolidarem. Nesse sen-
tido, Konder (2009, p. 28) nos esclarece que as ideias de cara= ter mais uni-
versal acabam sendo menos funcional para a ideologia de direita, haja vista
que impactaraHo nas “articulaçoH es pragma= ticas”, que saHo obrigatoriamente
individualistas. Para a manutençaHo dos privile=gios, os conservadores preci-
sam adotar pra= ticas sociais democra= ticas e,  assim, a partir de processos
gradativos, vaHo consolidando a sua polí=tica em funçaHo das necessidades do
capital. Desta forma, a valorizaçaHo da pa= tria, no Estado fascista, assume um
cara= ter feroz para dissimular a sua face oca. Cria–se a tende5ncia do menos-
prezo aos valores do outro e difunde–se a iluso= ria imagem de um sistema
modernizador e dina5mico, que obscurece a sua real natureza conservadora.

Em consona5ncia com Konder, Palmiro Togliatti afirma que o fascis-
mo pode assumir polí=ticas variadas de acordo com as suas necessidades de
fortalecimento do Estado. O fascismo torna–se totalita= rio a partir do mo-
mento em que as fraçoH es decisivas da burguesia atingem seu grau culmi-
nante de unificaçaHo polí=tica e econo5 mica (TOGLÍATTÍ, 1978, p. 23). Seja nos
momentos que foi necessa= ria a desorganizaçaHo dos trabalhadores, seja nos
momentos que a centralizaçaHo partida= ria foi fundamental para a manuten-
çaHo do regime, a polí=tica das massas configurou–se como um fator substan-
cial para manter a coesaHo e enfraquecer os movimentos antifascistas. Dessa
forma,
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NaH o se deve considerar o fascismo como algo definitivamente carac-
terizado,  deve  considera= –lo  em  seu  desenvolvimento,  nunca  fixo,
nunca como um esquema, como um modelo, mas sim como uma con-
seque5ncia de uma se=rie de relaçoH es econo5 micas e polí=ticas reais re-
sultante de fatores reais, da situaçaHo econo5 mica, da luta das massas
(TOGLÍATTÍ, 1978, p. 26).

Togliatti alerta que, a partir da fase imperialista do capitalismo, a
tende5ncia fascista esta=  presente em toda a forma de governo. Contudo, “as
probabilidades de instauraçaHo  de uma ditadura fascista estaHo ligadas ao
grau de combatividade da classe opera= ria e a sua capacidade de defender
as instituiçoH es democra= ticas” (Íbidem, p. 4). Ademais, o autor ratifica que o
fascismo se trata de uma luta que tem como alicerce de massa o cara= ter pe-
queno–burgue5s contra a classe trabalhadora. 

Seguindo essa mesma linha teo= rica, Poulantzas (1972) afirma que o
regime fascista e=  marcado pelas contradiçoH es das fases capitalistas (imperi-
alista),  articuladas como pro= prias  contradiçoH es  do perí=odo de transiçaHo.
Esse perí=odo e=  marcado por uma conjuntura de luta de classes, as quais fo-
mentaram as crises polí=ticas que deram origem ao fascismo. Em outras pa-
lavras, esse regime tem origem na crise polí=tica. Poulantzas elabora refle-
xoH es que saHo í=mpares para a compreensaHo do fascismo: este naHo e=  estranho
aN  democracia parlamentar e os germes fascistas estaHo inerentes ao Estado
burgue5s e, consequentemente, ao sistema capitalista. Ou seja, de forma or-
ga5nica, o fascismo se desenvolve a partir da democracia burguesa: “o pro-
cesso de passagem da ditadura burguesa aN s formas abertas de repressaHo
constitui a esse5ncia da democracia burguesa” (POULANTZAS, 1972, p. 64).

Ate=  a consolidaçaHo completa do Estado fascista existe um processo.
Ou seja, ha=  uma mudança na forma do Estado e esta acontece de maneira
gradual. A(  luz de Poulantzas, compreende–se, assim, que da mesma forma
que os ritmos saHo desiguais no desenvolvimento dos paí=ses que compoH e o
sistema capitalista, quando o Estado se encontra no seu formato fascista a
lo= gica permanece a mesma. Entretanto,  a sua articulaçaHo e=  “determinada
pelas formas conjunturais da crise em questaHo” (Íbidem, p. 73).

Por  u= ltimo,  vale  salientar  as  consideraçoH es  de  Konder  (2009,  p.
163), ao afirmar que, nas condiçoH es mais atuais, os possí=veis modelos de
um regime fascista, neofascista ou fascisto= ide precisaraHo ser reinventados.
Ísto significa que naHo sera=  possí=vel fazer uma transposiçaHo dos fascismos
passados para o presente. Em suas ana= lises sobre alguns paí=ses desenvolvi-
dos, Konder postula que o cerne mais prepotente da direita tem apostado
no gradualismo a fim de utilizar de forma mais coesa o Estado. Usam–se
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das contrarreformas, repressoH es e neutralizaçoH es da esquerda. Sendo as-
sim, a radicalizaçaHo dos deslocamentos para a direita e=  oriunda das neces-
sidades  do  capital  financeiro;  de  uma  “polí=tica  tendencialmente  fascista
para  defender  o  capitalismo  monopolista  de  estado”  (KONDER,  2009,
p.165).

O processo de fascistização do governo Bolsonaro

Apesar de usarmos como referenciais teo= ricos autores cla= ssicos que
trazem reflexoH es sobre os fascismos em um perí=odo histo= rico muito parti-
cular, e=  de suma importa5ncia salientar que, para pensar acerca da existe5n-
cia do fascismo nos dias vigentes e=  fundamental reconhecer que naHo vive-
mos mais sobre as conjunturas polí=ticas e econo5 micas do se=culo XX. Logo,
naHo e=  possí=vel transpor o passado para o presente, mas a partir das chaves
de ana= lises do regime fascista e=  possí=vel pensar qual e=  o caminho que nor-
teia o Estado brasileiro. Desde o governo Temer e, principalmente, no go-
verno Bolsonaro, e=  perceptí=vel o avanço da ultradireita. Dessa forma, como
colocado por Mattos (2020) utilizamos como “categoria de ana= lise o fascis-
mo, ou os seus derivados, especialmente neofascismo, para abordar o pro-
blema” (MATTOS, 2020, p. 65).

Segundo Mattos, existem alguns elementos que caracterizam o neo-
fascismo atual.  No que se refere aN  ideologia,  o historiador pontua que o
mito do “no= s x outros” e=  um elemento caracterí=stico do fascismo cla= ssico e
que esta=  presente  na atualidade,  envolvendo,  assim,  sempre  a  esquerda
como um inimigo da manutençaHo da coesaHo social. Somado a isso, o autor
acrescenta o mito da ameaça comunista. Esse mito tem ganhado vasta força
nos u= ltimos dois governos brasileiros atrave=s de um discurso que coloca
professores, militantes e intelectuais de esquerda – pessoas comprometi-
das com a emancipaçaHo humana – como inimigos do Estado e “doutrinado-
res” de crianças e adolescentes (Íbidem, p. 80). 

Em consona5ncia com os cla= ssicos, no tocante aN  definiçaHo do fascis-
mo, Armando Boito Jr. (2019) ratifica que esse “e=  um movimento reaciona= -
rio de massa enraizado em classes intermedia= rias das formaçoH es sociais ca-
pitalistas” (BOÍTO JR., 2019, p. 5). Para o autor, se trata de um regime raso
no que se refere aN  criticidade e de cara= ter extremamente conservador so-
bre  as  questoH es  econo5 micas e  a  manutençaHo  do  status  quo.  Ale=m  disso,
dispoH e de uma “ideologia heteroge5nea”, onde se destaca a esquerda como
uma inimiga que precisa ser aniquilada, “o culto aN  viole5ncia”, “o nacionalis-
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mo autorita= rio e conservador”,  e o culto ao racismo e ao machismo  (Íbi-
dem).

A(  luz de Jason Stanley, Mattos (2020) salienta sobre a importa5ncia
da contribuiçaHo do filo= sofo norte–americano para refletir sobre a atualida-
de do “nacionalismo de extrema direita”  a  partir  dessa lo= gica de  “no= s  x
eles”. De acordo com Stanley, 

[...]  os  perigos da polí=tica  fascista  ve5m da maneira  mais  especí=fica
como ela desumaniza segmentos da populaçaHo. Marcando certos gru-
pos como excluí=dos da comunidade nacional, essa polí=tica limita ca-
pacidade da empatia entre os outros cidadaHos, levando a justificaçaHo
do tratamento desumano, da repressaHo da liberdade,  da prisaHo em
massa e da expulsaHo, ate= , em casos extremos o extermí=nio generaliza-
do (STANLEY, 2019 apud MATTOS, 2020, p. 80). 

Para o estadunidense, o governo passa a reescrever a percepçaHo da
sociedade civil sobre a realidade. Sob esse vie=s, ha=  uma manipulaçaHo dos fa-
tos atrave=s dos meios de comunicaçoH es, onde as pessoas capacitadas para
contestar suas ideias saHo menosprezadas e desmerecidas (universidades e
sistemas educacionais, por exemplo). Com essas te=cnicas, a polí=tica fascista
acaba por criar, apo= s um tempo, “[...] um estado de irrealidade, e que as teo-
rias da conspiraçaHo e as notí=cias falsas tomam lugar do debate fundamen-
tal” (STANLEY, 2019, p. 16 apud MATTOS, 2020, p.81). Destarte, vale sali-
entar o quanto as universidades pu= blicas, espaços de pesquisas cientí=ficas,
te5m sofrido ataques do atual governo, desde cortes de verbas aN  dissemina-
çaHo de  fake News nas grandes mí=dias. Pode-se destacar aqui o Projeto de
Lei  3.076/2020,  denominado como “Future-se”  (BRASÍL,  2019a),  o  qual
afirma ter o objetivo de alcançar o “[...] fortalecimento da autonomia admi-
nistrativa, financeira e da gestaHo das universidades e institutos federais [...]
[atrave=s] de parcerias com organizaçoH es sociais” (AGE� NCÍA SENADO, 2019,
n/p). Somado a isso, temos os intensos ataques de cunho falaciosos coloca-
dos por Weintraub,  ex-Ministro da EducaçaHo,  afirmando constantemente
que as universidades eram espaços de “balbu= rdia” e pareciam a “cracola5n-
dia” (CARTA CAPÍTAL, 2019).

Nesse sentido, da mesma maneira que o Golpe de 1964 – que tam-
be=m dispunha de caracterí=sticas fascistas – se consolidou “sob o signo de
‘Deus, Pa= tria e Famí=lia’, contra o perigo do comunismo”, nos dias atuais, o
governo de Jair Bolsonaro tem seu discurso pautado na “moral, religiaHo e
e= tica da famí=lia”, contra o comunismo, a “ideologia de ge5nero” e o “marxis-
mo cultural”. Dessa forma, segundo Fontes, o presidente “considera todas
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as demais forças sociais diferentes de si como alvos de sua ‘caça aN s bruxas’”
(FONTES, 2019, n/p).

A(  luz de Lazzarato (2019), o neofascismo pode ser compreendido
como uma metamorfose do fascismo histo= rico. Concomitantemente, o mes-
mo explica que “a dimensaHo tí=pica do fascismo histo= rico em mobilizar atra-
ve=s de propostas de cunho social foi completamente substituí=da” (LAZZA-
RATO, 2019, p. 38) e a forma nacional–socialista deu espaço para a nacio-
nal–liberal, nessa nova vertente do fascismo. Sendo assim, o ultraliberalis-
mo do neofascismo o posiciona em prol “do mercado, da empresa, da inicia-
tiva individual, mesmo se quer um Estado forte para ‘reprimir’ as ‘minori-
as’,  os  ‘estrangeiros’,  os  ‘delinquentes’  etc.”  (Íbidem).  Tendo em vista  as
contribuiçoH es do autor, e=  possí=vel identificar como isso vem se constituindo
de forma legalizada no governo Bolsonaro – a exemplo da Medida Proviso= -
ria 881/2019 (BRASÍL, 2019b) – mas tambe=m tem heranças do que foi im-
plementado  ao  longo  do  governo  Temer  –  como  o  caso  da  Lei  Nº
13.467/2017 (BRASÍL, 2017), que altera a ConsolidaçaHo das Leis Trabalhis-
tas (CLT).

As modificaçoH es na CLT, atrave=s da Reforma Trabalhista, tiveram
grande  impacto  no trabalho dos  brasileiros.  Justificada  como necessa= ria
para uma suposta salvaçaHo do paí=s e para a geraçaHo de emprego, esta so=
serviu para precarizar as condiçoH es de trabalho e aumentar a crise econo5 -
mica que paira sobre o Brasil (GUÍMARA
 ES, 2018). O paí=s tem, atualmente,
os maiores nu= meros de desempregados desde o perí=odo da redemocratiza-
çaHo. Logo, as Leis do Mercado ganharam espaços em detrimento das Leis
Trabalhistas. Atrelada a essa contrarreforma, a Medida Proviso= ria 881, de
30 de abril de 2019 (BRASÍL, 2019b), sancionada pelo presidente Jair Bol-
sonaro e denominada como MP da Liberdade Econo5 mica,  dispoH e  de um
conjunto de medidas que colocam por terra os direitos conquistados pelos
trabalhadores ao longo da histo= ria. 

Essa perspectiva produtiva desmonta o mundo do trabalho a partir
da lo= gica de trabalhadores como sujeitos de direitos. No entanto, conforme
ja=  analisado, o Estado fascista manipula a realidade e, por conseguinte, esse
processo  de  desmonte  acontece  transfigurado,  disseminando  que  essas
açoH es saHo para um bem maior, colocando–o da maneira mais humanizada
possí=vel para os trabalhadores. Nesse sentido, quando as inovaçoH es da in-
du= stria 4.0 assumem um papel de protagonista e formulam as tecnologias
do capital, e=  perceptí=vel a ampliaçaHo da precarizaçaHo do trabalho. Conse-
quentemente, ha=  uma nova proporçaHo da informalidade, do subemprego,
aumento expressivo do desemprego e menos acesso aos direitos trabalhis-

339



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

tas. Para suavizar o quadro preca= rio no mundo do trabalho, propaga–se a
ideia do empreendedorismo como a esperança que acalenta os milhares de
desempregados ou as pessoas com remuneraçaHo muito abaixo do que e=  ne-
cessa= rio para a reproduçaHo social capitalista (ANTUNES, 2018, p. 38). 

No item 11 da Medida Proviso= ria 881, esta=  postulado no inciso ÍÍÍ
que “o capitalismo naHo so=  gerou renda para todos, ele tambe=m transformou
bens, antes acessí=veis somente a uma elite, em itens do dia–a–dia, inclusive
dos mais pobres” (BRASÍL, 2019b). Com base na ana= lise marxista, e=  possí=-
vel observar que essa afirmaçaHo e=  erro5 nea, haja vista que o mesmo modo
de produçaHo que gera a riqueza para a classe capitalista e=  responsa= vel pela
pobreza da grande maioria da classe trabalhadora. Atribuir aN s classes su-
balternas o poder de compra naHo faz com que elas tenham acesso a bens de
maneira igual aN  elite da sociedade. Na medida em que uma classe passa a
dominar e determinar todas as vertentes da vida social, em determinados
perí=odos histo= ricos, passam tambe=m a assumir o papel de produtoras e dis-
seminadoras das ideias do seu tempo. Nesse sentido, conforme esclarece-
ram Marx e Engels (1977, p. 74), quando uma nova classe se torna domi-
nante, e=  obrigada, “[...] para alcançar os fins a que se propoH e, a apresentar
seus interesses, como de todos os membros da sociedade”. Ou seja, a lo= gica
interna de se estruturar a partir do que e=  externo naHo e=  uma mera imposi-
çaHo de fora para dentro.

E�  noto= rio que a denominaçaHo do trabalhador e=  alterada, nos docu-
mentos oficiais e nas grandes mí=dias, para empreendedor ou colaborador.
Ísso significa que ha=  um processo de alteraçaHo no campo ideolo= gico no que
se refere aN  identidade dos trabalhadores. Estes precisam se submeter a es-
sas  condiçoH es  precarizadas  que  saHo  impostas  pelo ultraliberalismo,  sem
ví=nculos legais, direitos ou entidades representativas. Nesse prisma, as pes-
soas passam a naHo se reconhecer como membros da classe trabalhadora, o
que potencializa a desarticulaçaHo da luta contra esses processos de avanço
do capital. Destaca–se, assim, o cara= ter individual que e=  semeado nos regi-
mes fascistas.

O processo de desarticulaçaHo da classe trabalhadora marca o gover-
no Bolsonaro, o qual toma medidas pra= ticas que afetam a organizaçaHo desta
classe, que perpassam desde o campo ideolo= gico ate=  a sua efetivaçaHo no
campo real.  Atualmente,  existe  uma Proposta  de  Emenda Constitucional
(PEC), n° 108/2019 (BRASÍL, 2019c), que “dispoH e sobre a natureza jurí=dica
dos conselhos  profissionais”.  Esta  representa  o fim da “equiparaçaHo  dos
conselhos com as autarquias” (RE� GO, 2019), cessando, assim, com a autori-
dade que os conselhos profissionais dispoH em.
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Ratifica–se, desta forma, a importa5ncia da ana= lise sobre o papel do
Estado nesse processo. De acordo com Íasi (2020), assim como o conjunto
das transformaçoH es acontecidas no Brasil podem ser analisadas a partir da
noçaHo de “revoluçaHo passiva”, o fascismo tambe=m se encaixa nesse quadro.
Segundo o autor, o governo Bolsonaro tem como base de apoio as milí=cias,
o fundamentalismo religioso e um segmento das forças armadas. Ha=  uma
articulaçaHo vasta entre a força e a ideologia como forma de domí=nio da po-
pulaçaHo brasileira. Conforme supracitado aN  luz dos autores cla= ssicos, o fas-
cismo evidencia uma mudança substancial da forma do Estado. E�  um proje-
to polí=tico que efetiva os interesses do grande capital atrave=s do pragmatis-
mo, do irracionalismo, do preconceito, do discurso moralista e da cultura.
Assim, a partir dessa breve caracterizaçaHo, podemos identificar de forma
mais clara os elementos fascistas do atual governo e como eles influencia-
ram nas formas de enfrentamento da maior pandemia dos dois u= ltimos se= -
culos.

A  insuficiência  das medidas  de combate à  pandemia
frente às desigualdades: a negligência, a irresponsabi-
lidade e o genocídio como projetos de governo.

A neglige5ncia das autoridades do Brasil  frente a um problema de
sau= de que viria a ocasionar um desastre no Paí=s foi bem ní=tida desde o iní=-
cio. Mesmo com um alerta de que o ví=rus da COVÍD–19 começaria a circular
por aqui, principalmente no carnaval, as autoridades decidiram ignorar a
prevençaHo e as medidas imediatas para evitar um colapso, e liberaram a co-
memoraçaHo da data pelo paí=s devido seu impacto econo5 mico, adiando o en-
frentamento da grave crise sanita= ria que experimentamos. 

Seguindo os passos do Governo Federal, alguns exemplos locais saHo
bem ilustrativos: enquanto Rio de Janeiro e SaHo Paulo comemoravam, em
2020, os resultados positivos do carnaval – com o= timos saldos em receitas
na economia, e o maior nu= mero e tempo de permane5ncia de turistas2 – o ví=-
rus SARS–CoV–2 possivelmente ja=  circulava pelo Paí=s. Pore=m, este so=  veio a

2 A prefeitura do Rio de Janeiro comemorou a circulaçaHo de mais de 2,1 milhoH es de turistas
na cidade, o maior nu= mero de navios internacionais dos u= ltimos 20 anos atracando no Pie= r
Maua= , a ocupaçaH o hoteleira em quase 100%, o fluxo de 10 milhoH es de folioH es, a movimenta-
çaH o econo5 mica de R$ 4 bilhoH es e o nu= mero recorde de dias de folia (PREFEÍTURA DO RÍO DE
JANEÍRO, 2020). SaHo Paulo tambe=m comemorou a que foi a maior festa da histo= ria da cidade,
chegando a movimentar R$ 2,97 bilhoH es na economia – 31% a mais que em 2019, e atraindo
um pu= blico de 15 milhoH es de pessoas (PREFEÍTURA DE SA
 O PAULO, 2020). 
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ser detectado (ou oficializado) apo= s o carnaval, e somente neste momento
algumas medidas para evitar sua propagaçaHo começaram a ser tomadas. E
assim, as cidades que comemoraram os maiores nu= meros de turistas e o
impacto positivo na economia, padeceram com o maior nu= mero de casos e
o= bitos pela COVÍD–19, conseque5ncia de um sistema que coloca o lucro aci-
ma das vidas, e que tambe=m colocou, aN  frente do isolamento, a prioridade
do cumprimento da agenda de contrarreformas ultraliberais e a contí=nua
polí=tica de subservie5ncia aos interesses do capital.

O primeiro caso de COVÍD–19 no Brasil foi diagnosticado e confir-
mado no dia 26 de Fevereiro, em um homem de 61 anos residente da cida-
de de SaHo Paulo, que havia acabado de retornar de uma viagem aN  Íta= lia (G1
SP, 2020). Refletindo a desigualdade de classe–raça–ge5nero,  as primeiras
mortes pelo novo coronaví=rus no Brasil foram em Março: uma diarista de
57 anos em SaHo Paulo, que tinha diabetes e hipertensaHo, suspeita de diag-
no= stico tardio (MARTÍNS; ROXO, 2020); e, no Rio de Janeiro, uma emprega-
da dome=stica de 63 anos, que apresentava as mesmas comorbidades, con-
traiu o ví=rus da patroa que havia retornado da Íta= lia (G1 RJ, 2020). Quadro
este que escancara, por um lado, a classe que tem diagno= stico e recebe tra-
tamento, contabilizando uma parte significativa dos nu= meros de diagnosti-
cados e recuperados; e, por outro, a classe que se infecta trabalhando, que
naHo tem acesso a diagno= stico, nem a tratamento e acaba se somando ao nu= -
mero de o= bitos. 

Enquanto o ví=rus SARS–CoV–2 se espalhava por todo Paí=s, propaga-
va–se tambe=m o “ví=rus” da “fake news” (intencional divulgaçaHo em massa
de notí=cias falsas) – este u= ltimo disseminado principalmente pelo presiden-
te da repu= blica, Jair Bolsonaro, que cumpriu forte papel na deslegitimaçaHo
da cie5ncia e ocasionou grandes prejuí=zos aN  sau= de pu= blica, especialmente no
combate aN  pandemia. Em entrevistas, o presidente diminuí=a a gravidade da
patologia, afirmando tratar–se apenas de uma “gripezinha” (BRÍTO, 2020),
apontava que o uso de ma= scaras naHo tinha efica= cia (RODRÍGUES,  2020),
disseminava  o  uso  da  cloroquina/hidroxicloroquina  (REUTERS,  2020)
como forma de tratamento, mesmo com pesquisas demonstrando sua inefi-
ca= cia e efeitos to= xicos3, e chegou ate=  a apontar que o ví=rus foi criado  em  la-

3 A propagaçaHo de notí=cias falsas e os discursos de apoio do presidente tiveram forte impac -
to no uso desenfreado da cloroquina/hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com
COVÍD–19, mesmo com evide5ncias cientí=ficas apontando a inefica= cia como agente profila= tico
e com a OMS recomendando a suspensaH o do uso, pois poderiam trazer desenrolares tra= gicos
para o Paí=s. 
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borato= rio como plano do governo Chine5s para recuperaçaHo econo5 mica4.
As primeiras medidas anunciadas, a fim de conter a disseminaçaHo

da doença ocasionada pelo novo coronaví=rus, foram medidas de higieniza-
çaHo, antissepsia e desinfecçaHo – como lavar bem as maHos com a= gua e sabaHo,
utilizar a= lcool 70%, limpar e desinfetar superfí=cies5 – encaradas como de
responsabilidade da populaçaHo. Foram adotadas tambe=m algumas orienta-
çoH es para mudanças de ha=bitos como cumprimentar a dista5ncia e evitar
contato fí=sico,  a fim de impedir o conta= gio.  Essas medidas foram ampla-
mente divulgadas pelas mí=dias de comunicaçaHo. Pore=m, estas ja=  apresenta-
vam grandes desafios para serem realizadas em um paí=s com altos í=ndices
de desigualdade e graves deficie5ncias ou ate=  mesmo inexiste5ncias de sanea-
mento ba= sico em va= rias regioH es. O caso do estado do RJ e=  um exemplo para-
digma= tico: em janeiro de 2020, o estado ainda enfrentava problemas com a
qualidade da a= gua fornecida para a populaçaHo. Apesar da especulaçaHo de
que o aspecto turvo, o forte cheiro e gosto da mesma eram derivados da
presença de alga geosmina, pesquisa realizada pelo Laborato= rio de Micro-
biologia da UFRJ localizou uma forte presença de esgoto dome=stico e de po-
luiçaHo industrial na a= gua contaminada (REGUEÍRA, 2020), ale=m de ter al-
guns bairros da zona norte e oeste que sequer tinham o seu suprimento ga-
rantido.

Como  o  Governo  Federal  demorava  a  realizar  a  compra  dos
suprimentos e equipamentos necessa= rios para a proteçaHo contra o ví=rus, o
Ministe=rio da Sau= de indicou que as ma= scaras ciru= rgicas fossem utilizadas
somente  por  profissionais  da  sau= de  e  pelos  infectados  e  iniciou  uma
campanha para  que  os  brasileiros  produzissem  suas  pro= prias  ma= scaras,
orientando o pano, as dimensoH es e os processos de lavagem. Este foi mais

4 A circulaçaHo da argumentaçaH o de que o ví=rus foi criado em laborato= rio pelo governo chine5s
foi uma das fake news mais divulgadas a ní=vel mundial, e que a cie5ncia precisou de muitos
artifí=cios para combater. Em um trabalho publicado pela revista internacional considerada
de alto fator de impacto,  NATURE, foi demonstrado que o SARS–CoV–2 provavelmente foi
fruto do transbordamento de espe=cies (spillover), tendo em vista que os morcegos saH o hos-
pedeiros naturais dos alfa e beta–coronaví=rus, e que foi detectado na espe=cie Rhinolophus af-
finis na proví=ncia de Yunnan, China, um coronaví=rus denominado ‘RaTG13’, o qual apresenta
96,2% da seque5ncia geno5 mica ide5ntica aN  do SARS–CoV–2. Ale=m disso, a ana= lise filogene= tica
confirmou  que  o  ví=rus  da  COVÍD–19  agrupa–se  intimamente  com  o ‘RaTG13’(HU  et  al.,
2020) A deslegitimaçaH o da cie5ncia e=  um dos maiores obsta= culos no combate aN  pandemia,
tendo em vista que as informaçoH es falsas distribuí=das intencionalmente para a populaçaH o le-
vam a um aumento na taxa de transmissaH o, de infecçaH o,  e consequentemente na taxa de
mortalidade. 
5 Tais medidas foram sinalizadas como importantes para prevenir a infecçaH o, considerando
que se trata de um ví=rus envelopado.
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um desafio de cumprimento por parte da populaçaHo, tendo em vista que,
quem  naHo  podia  produzir,  comprar,  ou  ate=  mesmo  naHo  tinha  acesso  aN s
informaçoH es,  acabava  ficando  sem  ma= scaras  para  utilizaçaHo  ou  naHo
conseguiam  fabricar  por  conta  pro= pria  uma  que  conferisse,  de  fato,
segurança.  Campanhas e brigadas de solidariedade foram realizadas nas
favelas pelos pro= prios moradores e militantes dos movimentos sociais e
populares,  distribuindo  cestas  ba= sicas,  kits  de  higiene  e  limpeza,  a= lcool
70% e ma= scaras aos moradores de diversos territo= rios, cumprindo o papel
que deveria ser efetuado pelo Estado. 

No dia 20 de Março, o Ministe=rio da Sau= de declarou a transmissaHo
comunita= ria da COVÍD–19 por todo territo= rio nacional, e neste me5s come-
çaram as medidas de quarentena deflagradas pelos governos estaduais. En-
quanto isso, o presidente da repu= blica editou a Medida Proviso= ria n. 927 de
Março de 2020 (BRASÍL,  2020a),  permitindo que contratos de trabalhos
fossem suspensos por ate=  quatro meses, e pediu o fim do “confinamento em
massa”, contrariando o Ministro da Sau= de, a OrganizaçaHo Pan–Americana
de Sau= de, a OrganizaçaHo Mundial de Sau= de, e toda comunidade cientí=fica. A
ediçaHo da MP 927/20 foi retirada por pressaHo das organizaçoH es dos traba-
lhadores, pore=m, seu golpe na classe trabalhadora para garantir os interes-
ses e o lucro do empresariado foi  consolidado com a Medida Proviso= ria
n.936, de 1 de Abril de 2020 (BRASÍL, 2020b), que estabeleceu o Programa
Emergencial de ManutençaHo do Emprego e da Renda, ironicamente permi-
tindo a suspensaHo completa do contrato de trabalho ou a reduçaHo salarial e
de jornadas. 

 Atrave=s de muita pressaHo popular – que buscava formas de mitigar
os efeitos da pandemia – foi estabelecido o auxí=lio emergencial para traba-
lhadores informais que perderam a renda, e homens e mulheres que en-
frentavam a condiçaHo solita= ria de chefes de famí=lia – implementaçaHo esta
que  foi  ate=  o  limite  obstaculizada  pelo  Presidente  da  Repu= blica,  numa
“guerra” travada com o Congresso. As dificuldades para conseguir o auxí=lio
foram muitas, considerando que, para o processo, naHo levaram em conta as
condiçoH es do Paí=s, que, em 2019, ja=  apresentava 11 milhoH es de analfabetos
e 46 milhoH es de brasileiros sem acesso aN  internet (ÍBGE, 2019). Por outro
lado, para aqueles que conseguiram o auxí=lio, o impacto, mesmo que pe-
queno, foi importante. 

Em Setembro de 2020, foi publicado pelo Ínstituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatí=stica (ÍBGE), a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de
2017–2018 (ÍBGE, 2020), a qual tambe=m analisou a segurança alimentar no
Brasil. Nela foi retratada a gravidade da insegurança alimentar que assola o
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Paí=s,  quando 5% da populaçaHo (10,3 milhoH es de brasileiros) enxergam o
mundo na cor amarela, a cor da fome, como caracterizado por Jesus (1960)
no final dos anos 1950, marcando o retorno do Brasil para o mapa da fome.
Ínfelizmente, no contexto atual de crise econo5 mica e sanita= ria, com aumen-
to na taxa de desemprego, fim do auxí=lio emergencial, e aumento expressi-
vo nos preços dos alimentos6, o nu= mero de lares com insegurança alimen-
tar e de brasileiros no mapa da fome aumentou exorbitantemente. A situa-
çaHo de mise=ria se encontra em um esta= gio ainda mais acirrado. 

As desigualdades de ge5nero, raça e classe fazem com que os impac-
tos da pandemia sejam distintos. Com o isolamento social, trabalho remoto
e fechamento das escolas, as mulheres sofreram com o aumento do nu= mero
de tarefas e jornadas de trabalho a serem cumpridas em 24 horas, intensifi-
cando a sobrecarga. Casos de viole5ncia dome=stica multiplicaram em todo
territo= rio nacional – no Rio de Janeiro, a viole5ncia contra a mulher chegou a
um aumento de quase 50% (CEJUVÍDA, 2020). Segundo dados do Relato= rio
do Ínstituto de Segurança Pu= blica do Rio de Janeiro, 68,2% das ví=timas de
viole5ncia dome=stica no estado saHo mulheres negras (MANSO; CAMPAGNAC,
2019). Cabe explicitar que os nu= meros representam apenas os casos que
foram denunciados, ou seja, naHo levam em consideraçaHo as subnotificaçoH es
deste paí=s, em que as mulheres enfrentam tantos percalços para conseguir
denunciar que acabam desistindo de realizar o procedimento. 

De acordo com a Pesquisa Perfil  da Enfermagem – realizada,  em
2013, pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) em conjunto com a
FundaçaHo Oswaldo Cruz (Fiocruz) – as mulheres saHo maioria (85,5%) na
composiçaHo das equipes de enfermagem no Brasil (COFEN, 2013). Os nu= -
meros apontam que, deste quantitativo,  trezentos e cinquenta e sete mil
saHo enfermeiras, e 1,2 milhaHo saHo auxiliares/te=cnicas de enfermagem (Íbi-
dem). O panorama aponta uma maior presença das mulheres na linha de
frente no combate aN  pandemia e uma maior exposiçaHo ao ví=rus SARS–CoV–
2, levando em conta a intensificaçaHo da precarizaçaHo do trabalho das enfer-
meiras e as diversas condiçoH es adversas que enfrentam no ambiente de tra-
balho diariamente, pois precisam “salvar vidas” ao mesmo tempo em que
contornam a falta de suprimentos e ate=  mesmo de sala= rios, em vista do pro-
jeto de sucateamento dos serviços pu= blicos. As assistentes sociais tambe=m
integram o corpo de trabalhadoras mulheres na linha de frente, realizando
o combate naHo apenas nos hospitais, mas tambe=m nos Centros de Refere5n-
cias de Assiste5ncia Social (CRAS), realizando diversas visitas domiciliares

6 Os produtos mais consumidos, como o arroz e o feijaH o preto, por exemplo, sofreram um au-
mento de, respectivamente, 69,5% e 40,5% (ÍPEA, 2020).
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por dia. Pore=m, trata–se de uma categoria pouco vista como profissionais
da a= rea da sau= de, precisando lutar por acesso aN s medidas profila= ticas, ten-
do em vista que naHo recebem muitas vezes o ba= sico para a garantia da se-
gurança e proteçaHo para realizaçaHo do trabalho na linha de frente.

Analisando a situaçaHo no Rio de Janeiro – local conformado como
laborato= rio  das  polí=ticas  mais  nefastas  implementadas  pelo  Estado  bur-
gue5s, e que ha=  anos sofre com a falta de investimento e fechamentos das
Unidades Ba= sicas de Sau= de, das Unidades de Pronto Atendimento e Clí=nicas
da Famí=lia –, observamos que as mulheres compoH em a maior parte do nu= -
mero das infectadas pela COVÍD–19 (52%)7.  Mulheres que precisam en-
frentar transportes pu= blicos superlotados para trabalhar e que se expoH em
diariamente ao ví=rus na busca de conseguir o ba= sico para o sustento da fa-
mí=lia; mulheres que se arriscam diariamente na linha de frente, que atual-
mente saHo escravas do custo de vida. 

De acordo com um estudo realizado pela FundaçaHo Oswaldo Cruz, o
estado do Rio de Janeiro apresenta distribuiçaHo desigual dos recursos de
sau= de essenciais para o tratamento de pacientes da COVÍD–19, possuindo
grande concentraçaHo na regiaHo da capital do estado (FÍOCRUZ, 2020). Para
ale=m dessa problema= tica, ocorre tambe=m a falta de testes diagno= sticos, sen-
do utilizado como pra= tica comum o racionamento. Ademais, os testes dis-
poní=veis pelo Sistema U� nico de Sau= de, em sua maioria, saHo os testes ra=pi-
dos, os quais deveriam servir apenas para fins de rastreamento e naHo de di-
agno= stico. Muitos brasileiros morreram sem acesso aN  assiste5ncia e ao direi-
to aN  sau= de previstos na ConstituiçaHo Federal. Ínclusive, de acordo com uma
nota te=cnica publicada em Abril de 2020, pelo Nu= cleo de OperaçoH es e Ínteli-
ge5ncia em Sau= de (NOÍS), apenas 8% dos casos de COVÍD–19 eram notifica-
dos (NOÍS,  2020),  refletindo o baixo nu= mero de testagens realizadas e o
alto nu= mero de prova=veis subnotificaçoH es. 

O municí=pio do Rio de Janeiro chegou a apresentar uma das maio-
res taxas de letalidade do mundo (10,7%), dispondo de um nu= mero tre5s ve-
zes maior do que a me=dia brasileira e mundial (NORONHA, 2020). A popu-
laçaHo perife=rica deste municí=pio, que se encontra no “quarto de despejo”
(JESUS, 1960) das cidades – a exemplo das favelas e sua relaçaHo de abando-
no pelo Estado em relaçaHo aN s a= reas centrais e nobres do espaço urbano –,
ale=m de padecer com as problema= ticas da sau= de pu= blica, com a falta de po-
lí=ticas de saneamento ba= sico, com o desemprego e com a fome, padece tam-

7 ÍnformaçaHo retirada do Painel Rio COVÍD–19 (SMS–RJ, 2020), na atualizaçaHo do dia 03 de
Agosto  de  2020.  Painel  disponí=vel  em:  <https://experience.arcgis.com/experience/
38efc69787a346959c931568bd9e2cc4>. Acesso em: 20 nov. 2020.
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be=m com a viole5ncia legitimada pelo Estado, que a utiliza como ferramenta
de controle social. Mesmo durante uma crise sanita= ria mundial, em que foi
deliberada a necessidade de quarentena, o projeto polí=tico de genocí=dio da
populaçaHo negra continua sendo tocado de forma intensificada como uma
atividade essencial, levando a um nu= mero exorbitante de mortes por incur-
soH es policiais8. Escancara–se que o projeto polí=tico de encarceramento em
massa e extermí=nio da populaçaHo preta e=  um dos mecanismos de legitima-
çaHo e reproduçaHo da ordem estabelecida pelo capital, em busca de contro-
lar o exe=rcito de maHo–de–obra excedente. E�  importante ressaltar que, no
Brasil (assim como no restante da Ame=rica Latina), existe um grande con-
tingente de trabalhadores vivendo em situaçaHo de marginalidade e sobrevi-
vendo a partir de estrate=gias alternativas, sendo a subordinaçaHo do negro
um processo que penetra a sociedade capitalista, definindo–o como maHo–
de–obra naturalmente naHo–qualificada e convocada a ocupar os postos de
trabalho mais precarizados (MOURA, 1988, p. 72).

Considerações finais

Atualmente, lidamos com um cena= rio alarmante no Brasil: a intensa
transmissaHo da COVÍD–19, de forma descontrolada. Como resultado de um
projeto genocida de governo, em todo paí=s verifica–se o agravamento si-
multa5neo de diversos indicadores, como o crescimento do nu= mero de ca-
sos, de o= bitos, a manutençaHo de ní=veis altos de incide5ncia de Sí=ndrome Res-
pirato= ria Aguda Grave (SRAG), alta positividade de testes e a sobrecarga de
hospitais. Apresenta–se, assim, um dos maiores problemas do paí=s, que e=  a
sobrecarga do sistema de sau= de pu= blica e o seu sucateamento9.  Em uma
nota te=cnica produzida por pesquisadores da Escola Nacional de Sau= de Pu= -
blica Se=rgio Arouca (Ensp/Fiocruz) e da Universidade do Estado do Rio de

8 Soares (2020) demonstrou o aumento, contabilizando todas as açoH es policiais que ocorre-
ram nas favelas durante o perí=odo de 16 de Março a 9 de Abril de 2020 ( iní=cio da quarente-
na). As informaçoH es foram coletadas atrave=s das postagens nas redes sociais da Polí=cia Mili-
tar. A reportagem apontou que de 16 a 31 de Março, foram realizadas 42 incursoH es nas fave-
las do Rio de Janeiro, duas por dia, batendo o recorde em Abril, chegando a ocorrer nove por
dia. O nu= mero de baleados durante as operaçoH es apresentou um aumento de 60% em rela-
çaH o a 2019, enquanto o nu= mero de apreensaH o de fuzis apresentou uma reduçaHo de 85%. 
9 Problema este que naH o surgiu agora, mas sim no momento em que as instituiçoH es privadas
passaram a participar “de forma complementar” do Sistema U� nico de Sau= de (SUS), como de-
lineado pela Pesquisadora GuimaraH es (2020). Todavia, naH o se pode desconsiderar que a ir-
responsabilidade do Governo Federal no enfrentamento da pandemia naHo somente trouxe aN
tona estes problemas antigos como os intensificou em larga escala.
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Janeiro  (UERJ),  foi  apontado que,  enquanto o SUS apresentava  cerca de
13,6 leitos de UTÍ disponí=veis para cada 100 mil habitantes, as redes priva-
das apresentavam 62,6 (GUÍMARA
 ES, 2020).

Esse cena= rio pode ser um dos efeitos diretos da decretaçaHo do false-
ado “novo normal”, o qual levou ao relaxamento do isolamento fí=sico e soci-
al e aN s medidas de flexibilizaçaHo antes do controle da pandemia. No objeti-
vo de manter a economia capitalista funcionando e colocar a classe traba-
lhadora nas ruas como se nada estivesse acontecendo, a ta= tica abordada
pelo Estado foi de banalizar o nu= mero de mortes provocado pela atual crise
sanita= ria, iludindo a populaçaHo atrave=s da abertura de espaços turí=sticos,
de lazer e recreaçaHo, e atrave=s da comemoraçaHo do desenvolvimento da va-
cina, mesmo ainda naHo tendo uma organizaçaHo de um plano efetivo de com-
pra, distribuiçaHo e produçaHo no Paí=s. 

Nesse  cena= rio  que  nos  encontramos,  as  grandes  mí=dias  tentam
fazer com que a populaçaHo compre o discurso de que a alta no nu= mero de
casos e o= bitos e=  conseque5ncia das “atitudes irresponsa= veis” da populaçaHo,
tirando  da  pauta  todas  as  condiçoH es  de  precarizaçaHo  em  que  estamos
inseridos,  a  baixa  cobertura  vacinal,  a  falta  de  garantias  de  isolamento
social  pelas  autoridades  e,  principalmente,  mascarando  os  verdadeiros
culpados – o Governo Federal (o principal deles),  os governos locais e a
classe empresarial.

Em meio ao caos gerado por essa crise polí=tica e econo5 mica que se
potencializa em um contexto pande5mico, o processo de desmonte dos direi-
tos sociais segue a lo= gica voraz do sistema que o rege – o capitalismo. E�  no-
to= rio que as parcelas burguesas seguem sendo beneficiadas com condiçoH es
í=mpares de seguirem as orientaçoH es sanita= rias dos o= rgaHos competentes. Em
contrapartida,  a classe trabalhadora segue explorada pelos interesses do
capital, gerando lucros. Enquanto produzem e geram acumulaçaHo para o ca-
pital, os seus pares morrem pelos ví=rus em vasta escala. Dessa forma, ja=  nos
alertava Fernandes  (1995,  p.  136):  “[...]  em termos de conjuntura,  estas
classes que ‘servem o banquete’, naHo participam dele”.

 E�  importante ratificar que o processo de fascistizaçaHo do governo
Bolsonaro acontece a passos largos. Como os autores cla= ssicos ja=  alertavam,
o fascismo e=  movido de acordo com a convenie5ncia do robustecimento do
Estado, assumindo, assim, distintas polí=ticas. Logo, e=  fundamental naHo per-
der do horizonte a construçaHo que tem sido fomentada nos u= ltimos dois
anos,  sendo  perceptí=vel  um  Estado  engajado  na  disseminaçaHo  de  ideias
mentirosas (Fake News), preconceituosas, genocidas, negacionistas (no que
tange a cie5ncia) e extremamente violentas. A banalizaçaHo da vida e a desu-
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manizaçaHo do outro, atrelada aN s caracterí=sticas supracitadas, tornam–se as
marcas do governo neofascista que comanda o Brasil.

 Necessitamos no momento, em todo Paí=s, de medidas de restriçaHo
da circulaçaHo e das atividades naHo essenciais, da estruturaçaHo adequada das
unidades  pu= blicas  para  atendimento  da  populaçaHo,  da  reabertura  das
unidades  de  sau= de  que  foram  fechadas  durante  a  pandemia  com  a
recontrataçaHo dos trabalhadores demitidos, da reabertura dos hospitais de
campanha que foram desativados, da manutençaHo de medidas profila= ticas
(isolamento social e distanciamento fí=sico, uso de ma= scaras e higienizaçaHo
das maHos),  de testagem e vacinaçaHo  em massa,  e  de polí=ticas  sociais de
amparo enquanto perdurar a crise sanita= ria.  E�  imprescindí=vel tambe=m a
revogaçaHo da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos o teto
de  gastos  pu= blicos,  atrelada  aN  luta  contra  o  desmonte  da  participaçaHo
popular nos a5mbitos governamentais. No entanto, cabe elucidar que essas
medidas so=  iraHo possivelmente sanar problemas especí=ficos e durante um
curto espaço de tempo.

Outras pandemias poderaHo surgir com a manutençaHo das estrutu-
ras dessa ordem societa= ria, que se apoia no racismo estrutural, nas desi-
gualdades de ge5nero, de classe, na viole5ncia contra a populaçaHo LGBTQÍ+,
na degradaçaHo da sau= de humana, animal e ambiental em busca do lucro, e
da alienaçaHo dos meios e do produto do trabalho. Na busca de erradicar o
problema, e=  necessa= rio pensarmos radicalmente na transformaçaHo das es-
truturas socioecono5 micas e do poder polí=tico, com participaçaHo ampla e po-
pular na definiçaHo das polí=ticas sociais, como estrate=gia para colocar a clas-
se trabalhadora na contraofensiva polí=tica e acumular forças para a supera-
çaHo da sociedade capitalista. Desta forma, ou nos movimentamos pela mo-
dificaçaHo deste sistema, ou o genocí=dio continuara=  ocorrendo pela manu-
tençaHo dele.
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