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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

25



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.

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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	Em seguida, no capítulo 9, temos a discussão sobre “A relação entre o Estado e os povos indígenas no Brasil”, de autoria de Miguel Anacleto da Silva Júnior e Yuri Vasconcelos da Silva. O capítulo suscita um debate sobre a chamada questão indígena, apontando a necessidade dos militantes políticos manterem como pauta a solidariedade com os povos indígenas nas suas lutas cotidianas, a começar pela garantia do acesso e controle de suas terras ancestrais e o seu direito à autodeterminação. Analisando as consequências das políticas neoliberais para os povos indígenas e a intensificação do conservadorismo no Brasil atual em relação à política indigenista oficial, os autores reforçam a existência de mobilização, luta e resistência dos movimentos indígenas, indigenistas e de todas as forças progressistas contra todo esse cenário, indicando ser imprescindível tanto direcionar as mesmas no sentido de frear os ataques contra os direitos indígenas, quanto avançar na construção de uma política indigenista que tenha como princípio os indígenas como protagonistas nas tomadas de decisões.
	Na Terceira Parte dessa coletânea – “Questão Agrária, luta pela terra e formas de organização e resistência” –, o décimo capítulo é de autoria de Paulo Alentejano e reflete sobre “A questão agrária no Brasil”, reconstruindo a sua história a partir de quatro aspectos: a legislação; a ação governamental; o debate político; e a luta pela terra. Demonstrando que os principais traços históricos da questão agrária brasileira são o monopólio da terra pelos latifundiários, a expropriação e exploração dos povos do campo e destruição da natureza, o capítulo resgata a discussão sobre as suas origens, a nacionalização da luta pela terra e o debate sobre a reforma agrária, a modernização conservadora da agricultura brasileira e a retomada das lutas e dos debates sobre a reforma agrária nos anos 1980 e 1990. Finaliza explicitando a reconfiguração da luta pela terra num cenário de construção da hegemonia do agronegócio, com alterações na dinâmica da luta pela terra e incorporação de novos elementos ao debate da reforma agrária, como os temas da soberania alimentar e da agroecologia.
	Maria Das Graças Osório P. Lustosa é autora do décimo primeiro capítulo, intitulado “Estado, capitalismo e questão agrária: uma introdução à análise dos direitos à terra de trabalho, relações sociais e de produção no Brasil contemporâneo”. Propõe, na análise, discutir os impactos das reformas estruturais e as estratégias no tratamento das relações de propriedade da terra no Brasil no contexto do capitalismo multinacionalizado, num cenário em que o forte desprestígio da política pública de reforma agrária coloca em questão o acesso às formas de produção e de reprodução de parcelas expressivas de Trabalhadores Sem Terra, Populações Nativas do País, Povos Indígenas, quilombolas dentre outros. A autora argumenta que a forte expansão de interesses capitalistas, internacional e nacional, pela propriedade privada da terra no Brasil nas últimas décadas, têm constituído aparatos de comando e controle, cujas controvérsias de um capitalismo subserviente mascaram as graves desigualdades sociais nas relações entre as classes, além da obliteração de acesso aos direitos a trabalhadores pobres.

