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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
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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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