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Sem teoria revolucionária não há  
movimento revolucionário  

(Lênin, Que fazer?)
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Apresentação

O presente livro conta sinteticamente a história do 
Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (LEMARX), 
que completa em 2019 doze anos de atuação firme no es-
tudo e na difusão da teoria marxista, especialmente junto 
aos estudantes, professores e ao conjunto dos trabalhado-
res, organizações políticas, sindicais e movimentos sociais 
e na intervenção nas lutas sociais. Também expõe a base 
teórica, que fundamenta a ação do grupo. 

A comemoração ocorre ao mesmo tempo em que 
saudamos os 102 anos da Revolução Russa e da greve ge-
ral no Brasil, dois grandes acontecimentos que marcaram 
a história mundial e do nosso país. Em 2019, completam 
201 anos do nascimento de Karl Marx (1818 - 1883) e 171 
anos da publicação de O Manifesto Comunista (1848), 
além dos 51 anos do Maio de 68 e 100 anos da fundação 
da III Internacional. Não poderia haver um ambiente mais 
propício à publicação e ao registro da experiência dos 12 
anos de existência do LEMARX.

O LEMARX está situado na Faculdade de Educação 
da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). Como 
todo grupo que se propõe a estudar a teoria marxista da 
sociedade e da história, contribuindo na prática à orga-
nização dos trabalhadores e ao avanço dos movimentos 
sociais, o LEMARX teve de enfrentar na sua fundação e ao 
longo de doze anos de atividades grandes dificuldades, 
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não só quanto ao seu reconhecimento, como também à 
manutenção sistemática de suas ações e atividades. Não 
obstante, também contamos, ao longo desses 12 anos, 
com o apoio e a solidariedade de docentes e discentes da 
FACED e da UFBA, além de outros centros universitários, 
e de ativistas e movimentos socais.

Originalmente, o coletivo foi constituído em agos-
to de 2007, com a criação de um grupo de estudo para 
conhecer e se aprofundar no legado de Karl Marx (1818-
1883) e Friedrich Engels (1820-1895), os fundadores do 
marxismo ou socialismo científico, além dos seus continu-
adores no século XX. O propósito inicial era fundamentar 
as ações que estávamos realizando na Atividade Curricular 
com a Comunidade (ACC) de Teatro do Oprimido e os 
Movimentos Sociais, então sob a coordenação das profes-
soras da Faculdade de Educação (FACED/UFBA), Rilmar 
Lopes e Sandra M. M. Siqueira. 

O lançamento do coletivo se deu em 29 de novem-
bro de 2007, por meio de um manifesto (em anexo), por 
ocasião da primeira Jornada Pedagógica e Cultural de 
Educação Popular e Emancipação Humana. Durante al-
gum tempo, o grupo desenvolveu suas atividades sem que 
tivesse ainda o reconhecimento formal da Faculdade de 
Educação da UFBA. Para se legitimar teórica e politica-
mente, o grupo realizou uma série de atividades e estudos, 
que prepararam os seus integrantes, à época, para a bata-
lha pelo seu reconhecimento.

O processo de reconhecimento do coletivo começou 
formalmente com o pedido formulado junto ao Departa-
mento I da Faculdade de Educação, contendo um projeto 
de pesquisa, com as respectivas linhas de investigação e 
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atuação, além da previsão da oferta permanente de dois 
cursos: Introdução ao Marxismo e Introdução à Economia 
Política pela Cinematografia. O processo foi distribuído 
para parecer e deveria, em seguida, ser colocado em deba-
te no referido departamento, para que os membros tomas-
sem uma decisão acerca do pedido formulado. 

Durante o curso do processo de reconhecimento for-
mal do grupo, tivemos de enfrentar diversas dificuldades 
e exigências formais, que claramente desbordavam das 
usualmente solicitadas na criação de outros grupos, vin-
culados a outros referenciais teórico-políticos. Até mesmo 
o nome do grupo (Laboratório) foi questionado. Mesmo 
depois de transcorridas várias turmas dos cursos de Intro-
dução ao Marxismo e à Economia Política, ainda eram co-
muns certos questionamentos no sentido de que as referi-
das atividades nada tinham a ver com a educação.

Por que tantas exigências ao reconhecimento do LE-
MARX e aos seus cursos inicialmente? Não sabemos ao cer-
to quais as motivações para tantos obstáculos formais. Mas 
acreditamos, passados 12 anos da existência do grupo, que 
tais questionamentos e exigências formais estavam ligados 
necessariamente ao caráter da teoria de Marx e Engels e 
às repercussões práticas que o marxismo tem na formação 
teórico-política de estudantes, professores, trabalhadores e 
ativistas dos movimentos sociais, sindical e popular. 

Não se trata de uma teoria qualquer, mas de uma 
concepção revolucionária da sociedade e da história, que 
aponta, evidentemente, para uma ação política de trans-
formação radical da sociedade. Sabemos que, no seio das 
universidades, existem muitos grupos e referenciais dife-
renciados (marxismo, positivismo, estruturalismo, pós-es-
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truturalismo, pós-modernismo, entre outros). Mas nunca 
ouvimos falar que outro referencial teórico – com exceção 
do marxismo -, tivesse tantas dificuldades para ser admi-
tido na academia. Certamente, isso ocorreu com outros 
grupos de referencial marxista em diversos períodos da 
história não só do Brasil como de outros países. 

Os marxistas sabem claramente que a luta de clas-
ses e de ideias presente na sociedade se expressa também 
no âmbito da educação e da universidade. A escola e a 
universidade não estão fora da sociedade e só podem 
ser compreendidas sob a base de uma análise crítica de 
como a sociedade burguesa está organizada. A sociedade 
na qual vivemos é uma ordem social, econômica, política 
e cultural capitalista, baseada no modo de produção bur-
guês e que, portanto, confere aos diversos setores da vida 
social a sua marca, a sua natureza de classe. Numa so-
ciedade como essa não existe direito, educação, política, 
economia em abstrato. 

É saudável que o debate de ideias e posições ocorra a 
partir do diálogo constante, respeitando-se a liberdade de 
expressão e de posição política. Numa sociedade profun-
damente desigual como a sociedade capitalista, cindida 
em classes sociais com interesses antagônicos, essas con-
tradições sempre se expressarão em referenciais diferentes 
e, algumas vezes, antagônicos. O mais importante é que 
haja respeito à diversidade de ideias e que se possa criar 
um ambiente propício para sua mais plena expressão, sem 
obstáculos quaisquer. Foi isso que defendemos desde o 
início do grupo e, foi com base nesse princípio, que atua-
mos durante o processo de reconhecimento com a defesa 
do direito legítimo do LEMARX à existência.
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Doze anos de estudos, pesquisas, divulgação de ideias, 
cursos e uma série de outras atividades acabaram por legiti-
mar completamente o LEMARX, como parte do movimento 
de ideias e ações marxistas no conjunto dos debates reali-
zados dentro e fora da universidade. Junto ao LEMARX exis-
tem outros grupos com referencial marxista organizados na 
universidade e fora dela. Torcemos para que outros grupos 
marxistas sejam criados e que possam reforçar o trabalho de 
difusão desse profundo e atual referencial teórico-político: 
o pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels. Apoiaremos 
toda iniciativa nesse sentido. 

Tomando como base o relato acima, o presente texto 
faz uma breve história do grupo, mostrando suas dificulda-
des, os dilemas, a busca da formação teórico-política por 
meio do estudo comprometido e profundo da teoria mar-
xista, especialmente das obras dos fundadores do socialis-
mo científico, os cursos e atividades desenvolvidos desde 
a sua criação, além da presença constante nos movimen-
tos e lutas sociais ao longo da última década. Elaboramos 
essa pequena história com base nos documentos e mate-
riais existentes no arquivo do LEMARX, além de toda uma 
contextualização histórica com base nas obras e autores 
citados ao longo do texto e de outras fontes importantes 
como jornais, revistas e documentos da própria Faculdade 
de Educação (FACED/UFBA).

Ao longo desses 12 anos, o LEMARX foi testemunha 
e partícipe de muitos momentos importantes. Nascemos 
na irrupção da crise econômica internacional (2007-2008), 
presenciamos os últimos 12 anos de governos do PT (Lula 
e Dilma), as jornadas de junho de 2013 e os atos contra 
os gastos da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, as ocu-
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pações de escolas e reitorias pelos estudantes, as greves 
nacionais docentes de 2012 e 2015, o impeachment de 
Dilma (2016), a condenação e prisão de Lula (2018). Em 
cada capítulo do livro, tentamos expôr a ação do LEMARX 
nesse contexto histórico geral.

Ao final, colocamos como anexo o Manifesto de lan-
çamento do LEMARX, que sintetiza a proposta e os ob-
jetivos do grupo, quando da sua criação. Para além dos 
estudos e das atividades realizados, há um fio condutor do 
sentido histórico do LEMARX: suas ações em apoio e so-
lidariedade aos movimentos sociais, às organizações dos 
trabalhadores e às lutas concretas. Não há um momento 
da história das lutas sociais dos últimos doze anos em que 
o LEMARX não tenha participado ativamente, na forma-
ção, apoio e solidariedade aos lutadores e às entidades e 
movimentos sociais. Com a publicação desse livro, toda 
essa rica experiência fica registrada.

 Esperamos que a leitura do presente livro reforce 
as convicções sobre a necessidade de assimilar profunda-
mente as lições da teoria marxista da sociedade e da his-
tória e sua aplicação aos mais diversos campos da vida 
social, para podermos avançar no conhecimento e na prá-
tica emancipatória dos trabalhadores frente à exploração 
da força de trabalho e na construção de uma sociedade em 
que homens e mulheres desenvolvam plenamente as suas 
capacidades e possibilidades: o socialismo. Não temos 
nada a perder, a não ser as correntes que nos prendem a 
essa sociedade em declínio.  

Salvador, março de 2019.

Sandra M. M. Siqueira
Francisco Pereira
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1. A criação do LEMARX

O Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (LE-
MARX) completou doze anos de firme atuação no estudo 
e na difusão da concepção materialista da história e da 
sociedade, que foi desenvolvida por Karl Marx e Friedrich 
Engels, como parte de uma concepção mais geral sobre 
a história, a sociedade, a economia, a política e a cultu-
ra, denominada pelos fundadores de socialismo científico 
ou marxismo. Foram 12 anos de intensa investigação das 
obras de Marx e Engels e de uma série de outros autores 
marxistas do século XX.1

O LEMARX, inicialmente, era um coletivo de pro-
fessores e estudantes interessados na própria formação 
teórico-politica, mas se transformou em doze anos numa 
entidade reconhecida não só no Estado da Bahia por cen-

1É preciso destacar que há inúmeros outros grupos no Brasil que se dedicam 
ao estudo e debate das obras de Marx e Engels e da teoria marxista, entre os 
quais podemos destacar: Centro de Estudos Marxistas (CEMARX - Unicamp), 
Laboratório de Estudos Marxistas da Universidade de São Paulo (LEMARX-
USP), Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo 
(NIEP-MARX), Laboratório de Estudos Marxistas da UFRJ (LEMA), Laboratório 
de Estudos sobre Marx e a Teoria Marxista da Dependência (LEMARX-TMD/
ESS-UFRJ), Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário (IMO-
UECE). Na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/
UFBA), há dois outros grupos que têm o marxismo como referência: Linha 
de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Lazer (LEPEL-UFBA) e Grupo 
de Estudos e Pesquisas Marxismo e Políticas de Trabalho e Educação (MTE/
FACED/UFBA).
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tenas de pessoas (professores, estudantes e a militância das 
lutas sociais), que passaram pelas suas atividades – em par-
ticular os cursos de Introdução ao Marxismo e à Economia 
Política -, como também por coletivos de universidades e 
do movimento social de outros estados.

Atualmente, somos citados em páginas de grupos 
de estudos, pesquisas e divulgação da literatura marxista, 
como foi o caso do Marxismo 21 e da Revista Crítica do 
Direito. Marxismo 21 cita o LEMARX como um dos gru-
pos do país que estuda O Capital (1867), de Karl Marx. 
A Revista Crítica do Direito destaca o LEMARX como um 
dos grupos de estudo do marxismo no Brasil. É o caso tam-
bém do Laboratório de Estudos Marxistas da Universidade 
de São Paulo (LEMARX-USP), que cita o LEMARX como 
centro de estudo de marxismo no Brasil ao lado de outros 
grupos que têm o pensamento de Marx e Engels como re-
ferencial.2 

O LEMARX também foi objeto de pesquisa em Tra-
balho de Conclusão de Curso (TCC) no curso de História, 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA). Trata-se do trabalho inti-
tulado LEMARX: dez anos de história, do historiador Os-
valdo Teodoro dos Santos Filho. Sem dúvida, a realização 
dessa investigação representa para o grupo uma aquisição 
importante não só por causa do registro histórico da ex-

2 Ver as seguintes páginas: Marxismo 21. Disponível em: <https://marxismo21.
org/ler-o-capital-2/>. Acesso em: 07 de dez. 2017; Revista Crítica do Direito. 
Disponível em: <https://sites.google.com/a/criticadodireito.com.br/revista-
critica-do-direito/links e https://lemarxusp.wordpress.com/>. Acesso em: 07 
de dez. 2017. 
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periência de doze anos do coletivo, mas porque expressa 
o interesse da juventude e dos ativistas dos movimentos 
sociais, sindical e popular pela teoria marxista.3

Passados 12 anos, é preciso fazer um balanço crítico 
da nossa história, da origem e do contexto histórico em 
que surgimos e atuamos, das batalhas que travamos para 
que o coletivo fosse reconhecido, das nossas ações (estu-
dos, cursos, debates, elaborações, intervenções nas lutas 
sociais) e das perspectivas para os próximos anos. É preci-
so esclarecer os seus avanços ao longo da última década 
e as suas limitações. Comecemos por explicar o que é de 
fato o LEMARX.

1.1 O que é o LEMARX

O LEMARX é um grupo formado por professores, es-
tudantes e militantes dos movimentos sociais, que, frente 
aos desafios e perspectivas da educação pública, da socie-
dade hodierna e das lutas sociais dos trabalhadores sentiu, 
no contexto contemporâneo, a necessidade de retomar o 
estudo, a pesquisa e a intervenção social a partir da obra 
de Marx e Engels e dos marxistas posteriores, que deram 
contribuições fundamentais em várias áreas do conheci-
mento, e da ampla, tortuosa e axial experiência teórica e 
prática do movimento operário internacional, em particu-
lar, no campo da Educação.

O coletivo surge informalmente em agosto de 2007, 
quando as professoras Sandra M. M. Siqueira e Rilmar Lo-

3 Cf. SANTOS FILHO, Osvaldo Teodoro dos. LEMARX: dez anos de história. 
2018. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) - Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humana, Universidade Federal da Bahia, Bahia.
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pes, respectivamente dos Departamentos I e II da Facul-
dade de Educação da Universidade Federal da Bahia (FA-
CED/UFBA), passaram a se reunir sistematicamente com 
um conjunto de estudantes e pessoas ligados aos movi-
mentos sociais em torno de uma Atividade Curricular com 
a Comunidade (ACC) denominada Teatro do oprimido e 
os movimentos sociais, realizando atividades teóricas e 
práticas em algumas ocupações do Movimento dos Sem 
Tetos (MSTS/MSTB) em Salvador. 

O motivo da formação do grupo estava na imprescin-
dibilidade de mergulhar na obra de Marx e Engels, impul-
sionado pelos grandes problemas e contradições sociais da 
atualidade, e numa série de teóricos marxistas, com o fito 
de compreender a sociedade em que vivemos e seus re-
batimentos na Educação e na Universidade Pública. Mais 
ainda, o grupo teve como norte, desde o primeiro mo-
mento, a relação entre Educação, Movimentos Sociais e 
os horizontes da emancipação dos trabalhadores no novo 
século, plasmados nas lutas cotidianas dos trabalhadores 
assalariados, estudantes, movimentos sociais e populares 
no país e no Estado da Bahia.

Para tanto, sem uma profunda e rigorosa apropriação 
coletiva dos textos marxistas, dificilmente se poderia dotar 
a atividade docente, na compreensão da natureza e função 
social da educação na sociedade capitalista, de um caráter 
emancipatório, na concreção de uma práxis social com-
prometida com os projetos e interesses históricos da classe 
trabalhadora, nos movimentos sociais de luta. Nesse sen-
tido, a ideia de Lênin de que “Sem teoria revolucionária 
não há movimento revolucionário” serviu-nos como farol 
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na difícil empreitada de construir um grupo de professores 
e estudantes referenciado na obra marxista.4 

O grupo, chamado inicialmente GEMARX (Grupo de 
Estudos Marxistas), dedicou-se aos estudos de obras mar-
xistas, a começar pelos textos de Marx e Engels. Somente 
em novembro de 2007, por ocasião da realização da I Jor-
nada Pedagógica de Educação Popular e Emancipação Hu-
mana, na FACED/UFBA, precisamente em 29 de novem-
bro, o grupo passou a se denominar LEMARX (Laboratório 
de Estudos e Pesquisas Marxistas).5

O lançamento do novo grupo para o público uni-
versitário e para a militância dos movimentos sociais foi 
oficialmente feito nessa primeira jornada realizada na FA-
CED/UFBA, mediante a leitura de um Manifesto, expondo 
a necessidade de dedicar-se à obra de Marx e Engels e dos 
grandes marxistas do século XX, para podermos compre-
ender a crise econômica do capitalismo – tanto a crise de 
superprodução que explodiu em 2007-2008, quanto a sua 
crise estrutural, histórica -, e atuar na defesa dos direitos e 

4 LÊNIN, V. I. Que fazer? São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 28.
5 A título de curiosidade: a ideia de criarmos um grupo para o estudo do 
pensamento marxista e a denominação provisória do novo grupo (Grupo de 
Estudos Marxistas - GEMARX) surgiram inicialmente quando nos encontrávamos 
em Fortaleza, Ceará. De março a julho de 2007, a professora Sandra M. M. 
Siqueira, que havia assumido recentemente a disciplina de Organização da 
Educação Brasileira e Supervisão Escolar (depois passou a lecionar a disciplina 
de Educação de Jovens e Adultos-EJA), e acompanhava uma Ação Curricular 
em Comunidade (ACC) de Teatro do Oprimido, da professora Rilmar Lopes, 
também da FACED/UFBA, convidou a referida professora para formar um 
grupo de estudo para aprofundar os conhecimentos na área dos movimentos 
sociais. A partir daí, foram envidados esforços para constituir o novo grupo, 
inclusive com a participação dos monitores (as) da ACC. A denominação 
GEMARX permaneceu até outubro, quando foi substituída pelo nome atual, 
ou seja, LEMARX.
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reivindicações dos trabalhadores, como parte da luta pela 
emancipação frente à exploração capitalista, por meio do 
apoio e da solidariedade constante aos movimentos so-
ciais e às organizações da classe trabalhadora.

Muitos desafios e obstáculos foram sendo experi-
mentados e superados pelo grupo, particularmente o re-
ceio inicial da instabilidade, mas, pelo referencial teórico 
que tem claro, pelo compromisso que se manifesta nos 
sujeitos que dele fazem parte, pelas necessidades coloca-
das pelo próprio desenvolvimento do real e pelas deman-
das e lutas sociais estimuladoras de nossa prática, o gru-
po findou consolidado e mantém atividades permanentes 
até hoje, mesmo sem incentivo ou apoio financeiro, a 
não ser pelo esforço constante e ininterrupto dos seus 
próprios membros.

Ao longo de doze anos de intenso trabalho, o LE-
MARX desenvolveu uma série de atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Dedicou-se, além da formação teó-
rica e política junto aos movimentos sociais e dos tradi-
cionais cursos de Introdução ao Marxismo e de Economia 
Política, aos cursos livres das obras de Marx e Engels, além 
de debates e outras importantes ações. As formações e os 
debates internos e externos ajudaram na necessária tarefa 
de dotar os seus integrantes de uma sólida formação teó-
rica e política, baseada no método do materialismo histó-
rico-dialético, além do conhecimento do legado marxista 
e da experiência das lutas sociais. O LEMARX também 
atuou no campo da arte por meio do Ateliê de Estética 
Marxista, enquanto laboratório de experiências teóricas e 
práticas, privilegiando o teatro dialético de Bertolt Brecht 
(1898-1956).
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Para além dessas atividades no seio das lutas sociais 
e estudos do marxismo, o LEMARX tem debatido forte-
mente as questões ligadas às opressões (racismo, machis-
mo e LGBTfobia), com ênfase na opressão das mulheres 
na sociedade capitalista, em particular das mulheres ne-
gras. Para tanto, o LEMARX tomou a iniciativa de constituir 
um grupo de mulheres, que se dedica ao estudo da teoria 
marxista sobre a questão da mulher e sua relação com os 
movimentos de mulheres na atualidade, além de contri-
buições de importantes autores e autoras marxistas a essa 
problemática.

No sentido de compreendermos melhor a formação 
e o desenvolvimento do LEMARX, passemos à análise do 
contexto histórico em que o coletivo surgiu e das diversas 
conjunturas sociais, econômicas e políticas, que marca-
ram a última década.

1.2. O contexto histórico

No Manifesto inaugural do LEMARX fazemos uma 
análise do contexto econômico, político, social e cultural 
no qual o novo grupo nascia:

Vivemos uma época em que se combinam as 
mais modernas aquisições da ciência (microeletrônica, 
robótica, energia atômica, clonagem, células troncos 
etc.) com as formas mais vis de relações sociais, que 
além de exponenciar a exploração do trabalho pelo 
capital, reabilitam formas ainda mais antigas e precárias 
de exploração do homem pelo homem, como o trabalho 
infantil, trabalho escravo e a informalidade.

É também uma época de destruição dos direitos 
e conquistas mais elementares que os trabalhadores 
obtiveram nos últimos 150 anos de lutas contra o 
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capital. Mundo afora, o capitalismo, legitimado pelo 
neoliberalismo, promove reformas do ensino, trabalhista, 
sindical, previdenciária, com o desiderato exclusivo de 
favorecer a acumulação de capital e a retomada das taxas 
de lucros dos capitalistas em detrimento da maioria dos 
indivíduos. (...) 

No campo do conhecimento, com a crise estrutural 
do capitalismo, aprofundada a partir da década de 1970 e, 
com ela, a desagregação do Estado de bem-estar social, a 
implementação de políticas neoliberais, a reestruturação 
produtiva, o violento aumento da financeirização da 
economia e do capital volátil, o desemprego crônico, 
combinados com o enfraquecimento do movimento 
socialista em nível mundial criaram a base para o 
fortalecimento de teorias, nas ciências sociais, que 
sequer podiam ser seriamente consideradas há meio 
século, tais como o “pós-modernismo”, “o fim da 
sociedade do trabalho”, “o esgotamento das utopias do 
trabalho”, e, na educação, as concepções de “sociedade 
do conhecimento”, “aprender a aprender”, entre outras.

A crise estrutural do capital, por suas contradições 
imanentes, recoloca permanentemente o conflito entre 
capital e trabalho e, por consequência, reacende a 
chama do marxismo. Observam-se tendências de lutas 
sociais na Europa (greves de estudantes e operários na 
França e Alemanha), na América (combates contra as 
reformas neoliberais e o imperialismo) e na Ásia (luta 
pela autodeterminação dos povos). Os trabalhadores, 
camponeses, estudantes e demais oprimidos são, por 
suas condições socioeconômicas, obrigados a atritar-se 
contra a sanha de lucro do capital.6

Do ponto de vista histórico geral, o capitalismo há 
muitas décadas ingressou em sua crise histórica, de cará-
ter estrutural. As crises da sociedade burguesa no século 

6 Cf. Manifesto de lançamento do Laboratório de Estudos e Pesquisas 
Marxistas. Salvador, 2007.
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XIX eram basicamente de caráter conjuntural e periódicas. 
Chegavam arrasadoras, iam perdendo força e logo vinha 
uma nova fase de crescimento da economia. Uma vez em 
crescimento, os capitalistas recorriam ao velho discurso de 
não intervenção do Estado na economia e nas relações de 
trabalho. Uma nova onda de crescimento das forças pro-
dutivas (meios de produção e organização do trabalho) na 
segunda metade do século XIX levou muitos pensadores 
e políticos a acreditar que o capitalismo era um sistema 
econômico e social intransponível. 

Ocorre que, no final do século XIX e primeiros anos 
do século XX, o capitalismo liberal-concorrencial saiu da 
cena história e, em seu lugar, impôs-se o capitalismo de 
monopólios, em que predominam os grandes conglome-
rados econômicos e o capital financeiro (produto da fusão 
entre o capital bancário e o capital industrial). Trata-se da 
fase imperialista do capitalismo, estudada profundamente 
por V. I. Lênin (1870-1924) em sua obra O Imperialismo: 
fase superior do capitalismo.7 

Ao longo do século XX, o capitalismo continuou vi-
venciando as suas crises periódicas de superprodução, só 
que de maneira mais profunda, abalando todo o sistema 
econômico e financeiro mundial. Também passou por 
duas Guerras Mundiais, por revoluções e contrarrevolu-
ções, pelo fascismo e pela crise de 1929, a maior do sé-
culo XX. O avanço das forças produtivas capitalistas havia 
transformado as suas relações de produção (e sua expres-
são nas relações de propriedade) de elemento impulsiona-
dor em estorvo ao avanço da humanidade.

7 LÊNIN, V. I. Imperialismo, estágio superior do capitalismo. São Paulo: 
Expressão Popular, 2012.
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Essa profunda contradição levou à quebra do elo mais 
fraco da cadeia capitalista: a Revolução Russa de 1917. 
Num país social, política e socialmente atrasado (do ponto 
de vista capitalista), mas com uma classe operária bastan-
te concentrada e organizada, os trabalhadores (amparados 
nos camponeses pobres) derrubaram um dos regimes polí-
ticos mais sangrentos e despóticos da história (o Czarismo) 
e, alguns meses depois, tomaram o poder político e co-
meçaram a construir a transição ao socialismo. O impacto 
mundial desse acontecimento – que completou 100 anos 
em 2017 – foi determinante na história do século XX, in-
fluenciando diversas revoluções sociais e as lutas travadas 
pelos trabalhadores em vários países e continentes.

Diante da vitória dos trabalhadores na Rússia e do 
receio do avanço do movimento socialista, com o apro-
fundamento da crise do capitalismo, as tendências de in-
tervenção do Estado e dos governos nas relações econômi-
cas aumentaram sensivelmente para minimizar os efeitos 
das crises e recuperar as taxas de acumulação e de lucro. 
Somente um processo de destruição em massa de forças 
produtivas com as guerras mundiais e locais conseguiu fa-
zer com que a economia capitalista tivesse taxas de cres-
cimento no pós-guerra, para já no final dos anos 1960 e 
começos de 1970, desembocar em nova crise, dessa vez, 
ainda mais devastadora.

Passadas várias crises nos anos 1980 e 1990, em nu-
merosos países, intercaladas com períodos de crescimento 
da economia mundial, o capitalismo ingressou em 2007-
2008 numa nova crise econômica internacional. Trata-se de 
uma crise de superprodução – como são, aliás, as crises do 
capital -, cujos elementos se acumulam historicamente para 
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aprofundar a sua crise estrutural, histórica. No Manifesto 
Comunista, de 1848, Marx e Engels já haviam explicado o 
fundamento da crise de superprodução do capitalismo:

A sociedade burguesa, com suas relações de 
produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a 
sociedade burguesa moderna, que conjurou gigantescos 
meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro, 
que já não pode controlar os poderes infernais que 
invocou. Há dezenas de anos, a história da indústria 
e do comércio não é senão a história da revolta das 
forças produtivas modernas contra as modernas relações 
de produção, contra as relações de propriedade que 
condicionam a existência da burguesia e seu domínio. 
Basta mencionar as crises comerciais que, repetindo-se 
periodicamente, ameaçam cada vez mais a existência 
da sociedade burguesa. Cada crise destrói regularmente 
não só uma grande massa de produtos fabricados, mas 
também uma grande parte das próprias forças produtivas 
já criadas. Uma epidemia, que em qualquer outra época 
teria parecido um paradoxo, desaba sobre a sociedade 
– a epidemia da superprodução. A sociedade vê-se 
subitamente reconduzida a um estado de barbárie 
momentânea; como se a fome ou uma guerra de extermínio 
houvessem lhe cortado todos os meios de subsistência; 
o comércio e a indústria parecem aniquilados. E 
por quê? Porque a sociedade possui civilização em 
excesso. As forças produtivas de que dispõe não mais 
favorecem o desenvolvimento das relações burguesas 
de propriedade; pelo contrário, tornaram-se poderosas 
demais para estas condições, passam a ser tolhidas por 
elas; e assim que se libertem desses entraves, lançam na 
desordem a sociedade inteira e ameaçam a existência 
da propriedade burguesa. O sistema burguês tornou-se 
demasiado estreito para conter as riquezas criadas em 
seu seio. E de que maneira consegue a burguesia vencer 
essas crises? De um lado, pela destruição violenta de 
grande quantidade de forças produtivas; de outro, pela 
conquista de novos mercados e pela exploração mais 
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intensa dos antigos. A que leva isso? Ao preparo de crises 
mais extensas e mais destruidoras e à diminuição dos 
meios de evita-las.8

O capitalismo desenvolveu as forças produtivas 
(meios de produção e força de trabalho) a tal nível que 
não mais se enquadram na camisa de força das relações 
de produção (que se exprimem nas relações de proprieda-
de privada burguesas). A quantidade de valor e de merca-
dorias produzida extrapola os marcos dessas relações de 
propriedade e a capacidade de absorção dos mercados. 
O resultado é a periódica crise capitalista de superprodu-
ção e o aprofundamento da crise histórica do capital. Os 
governos e capitalistas tentam recompor as suas taxas de 
lucros, a sua acumulação de capital, por meio do aumento 
da exploração dos trabalhadores (destruição de direitos, 
rebaixamento dos salários, aumento do ritmo do trabalho).

O LEMARX foi criado quase simultaneamente à ex-
plosão da atual crise mundial do capitalismo, que dilace-
ra a economia internacional e repercute nas economias 
nacionais nos diversos países e continentes, como os pa-
íses da América Latina e o Brasil. O fundamental é que o 
LEMARX completou doze anos de existência, sem que a 
crise tenha sido superada. A burguesia, em todos os pa-
íses, tenta conter as consequências da crise econômica, 
impondo medidas de austeridade e reformas em várias 
áreas (previdência, trabalhista, sindical), restringindo ou 
eliminando direitos historicamente conquistados pelos 
trabalhadores.9

8 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: 
Boitempo, 2010, p. 45.
9 SAMPAIO, Plinio de A. (org.). Capitalismo em crise: a natureza e a dinâmica 
da crise econômica mundial. São Paulo: Sundermann, 2009.
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Nesse contexto de aprofundamento da crise estrutu-
ral do capitalismo, o marxismo aparecia, depois de anos 
de campanhas ideológico-políticas burguesas, ainda mais 
fortalecido, pois era o único referencial teórico capaz de 
explicar o que estava ocorrendo na arena mundial. Muitos 
referenciais teórico-políticos (pós-modernismo, neolibe-
ralismo, pós-estruturalismo), que realizavam a crítica do 
marxismo e do socialismo nada tinham a dizer sobre a 
crise capitalista e eram, por assim dizer, esvaziados, pois 
nem o capitalismo havia ingressado numa fase de desen-
volvimento e de livres relações entre os povos, nem o so-
cialismo e o marxismo haviam chegado ao fim. 

Por isso, o Manifesto inaugural do LEMARX expôs de 
maneira clara o referencial teórico-político do novo grupo:

São essas condições objetivas e subjetivas que nos 
levaram a organizar um grupo de professores, estudantes 
e militantes dos movimentos sociais, que constituem o 
Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (LEMARX), 
a trilhar o tortuoso caminho do estudo, da pesquisa e 
da práxis a partir das bases teóricas fundadas pela obra 
marxista.

E são valiosas as contribuições de inúmeros 
teóricos marxistas no campo da economia, ciência 
política, educação, história, sociologia, direito, arte e 
estética. Mas o LEMARX não se constitui somente, nem 
principalmente, em um grupo de estudos e pesquisas. O 
estudo é, para nós, um ponto de partida para a práxis, 
para a emancipação humana. O LEMARX assume 
claramente seu vínculo com os movimentos sociais 
dos trabalhadores, estudantes, camponeses e demais 
oprimidos. O LEMARX constrói os conhecimentos junto 
com os movimentos sociais, socializa-os, coloca-os à 
disposição da luta social.10

10 Manifesto de lançamento do Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas. 
Salvador, 2007.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   35 18/06/2019   23:42:27



LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais36 |

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

 Essa defesa foi muito importante, pois, ao longo dos 
anos 1990, o marxismo teve de enfrentar uma campanha 
ideológico-política lançada pela classe dominante em todo 
o mundo contra as ideias de Marx e Engels e do movimen-
to socialista internacional. No geral, os representantes te-
óricos e políticos da burguesia argumentavam que o mar-
xismo estava ultrapassado e que tinha sido enterrado pelo 
fim da experiência da antiga União Soviética (URSS) e do 
estalinismo. Uma vez que a revolução havia sido deforma-
da e a burocracia da Rússia havia restaurado as relações de 
produção capitalistas, pondo fim à experiência aberta pela 
tomada do poder pelos trabalhadores em 1917, significa-
ria, supunha a burguesia, que o socialismo e o comunismo 
haviam fracassado e que o capitalismo era a última palavra 
na história da sociedade humana.

 Entretanto, os marxistas, que não sucumbiram à pro-
funda derrota do movimento socialista internacional, re-
presentada pela restauração do capitalismo na URSS, sou-
beram demonstrar, teórica e praticamente, que não eram 
o marxismo e o socialismo que estavam em crise, mas o 
próprio capitalismo, que não conseguia suprir as necessi-
dades mais elementares dos trabalhadores, da juventude 
e dos setores oprimidos da sociedade e que, ao contrá-
rio do que argumentavam os representantes ideológicos 
da burguesia, o capitalismo só pode sobreviver de crises 
em crises, produzindo desumanidades, guerras, violência, 
destruição da natureza, maior exploração, fome e miséria 
em todos os países e continentes.

O desenvolvimento da crise do capitalismo na última 
década demonstrou largamente que, na verdade, o que está 
em crise é o sistema social de exploração do trabalho e que 
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os trabalhadores precisam se organizar para por fim a esse 
estado de coisas. Em se tratando da URSS e do Leste Euro-
peu, o que chegava ao fim foi um processo de deformação 
do marxismo e de degeneração do Estado soviético, levado 
a cabo pelo estalinismo. Ao mesmo tempo em que se des-
mascarava a campanha ideológica da burguesia em torno 
do fim da URSS e do Leste Europeu, os marxistas preserva-
vam as conquistas teóricas e políticas da Revolução Russa 
de 1917, particularmente dos seus primeiros anos. 

O fundamental é que o marxismo é um referencial 
teórico-político que nasceu no contexto do capitalismo e 
da luta de classes entre capital e trabalho. Nesse sentido, 
a sua capacidade de explicar as condições atuais de do-
minação econômica, política, social e cultural do capital 
permanece inteiramente vigente e atual. Não à toa, nos 
12 anos de existência, o LEMARX tem visto aumentar o 
número de estudantes, professores e militantes interessa-
dos no estudo do marxismo, como ferramenta para a luta 
social. Certamente, o aprofundamento da crise do capital 
mostrará todo o potencial teórico e político do pensamen-
to de Marx e Engels para as novas gerações de lutadores 
e da juventude. Daí a necessidade da sua assimilação e 
aplicação à realidade concreta, difundindo-se as ideias e 
posições marxistas para o conjunto dos lutadores.

1.3. Doze anos de história

Em se tratando do Brasil, vivenciamos os chamados 
governos neoliberais na década de 1990 (Collor, Itamar, 
FHC).11 As greves, paralisações e manifestações de traba-

11 Estamos falando dos governos de Fernando Collor (1990-1992), Itamar 
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lhadores, estudantes, camponeses e servidores públicos 
eram respondidas com repressão. A crise, que atingiu o 
país no final daquela década, e o profundo desgaste do 
governo de FHC - que aplicou um conjunto de medidas 
de privatização do patrimônio estatal e de destruição de 
direitos sociais dos trabalhadores - formaram a base dos 
acontecimentos da década seguinte. Esse contexto social, 
político e econômico abriu perspectivas para a chegada 
ao poder de Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT), criando uma enorme expectativa nos setores mais ex-
plorados e oprimidos da população.

A ideia geral era que o novo governo Lula garantiria 
os direitos sociais e evitaria a continuidade das reformas 
neoliberais. Lula contou imediatamente com o apoio de 
organizações de massas como a Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e 
o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 
O primeiro governo de Lula (2003-2006) foi profundamen-
te beneficiado pelo crescimento econômico internacional, 
em particular do setor de commodities (minérios e produ-
tos agrícolas), exportadas para outros países, em particular, 
para o mercado da China em crescimento. 

Franco (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Sobre esse 
período de intensa aplicação de medidas neoliberais, ver: GENTILI, Pablo 
(org.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado Democrático. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2008; GENTILI, Pablo (org.). Globalização excludente: 
desigualdades, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2002; PEREIRA, Francisco. A miséria do direito: ordem jurídica, 
dominação e pensamento crítico. Fortaleza: Imprece, 2003; SIQUEIRA, 
Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. Marx Atual: a vigência do marxismo e 
os desafios da luta socialista. Salvador: Arcádia, 2013; CARDOSO, Adalberto 
Moreira. A década neoliberal e a crise dos sindicatos no Brasil. São Paulo: 
Boitempo, 2003. 
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O governo pôde, nesse contexto, investir parte 
dos recursos adquiridos em ações afirmativas e progra-
mas sociais (entre os quais, o Bolsa Família) e garantir 
aumentos no salário mínimo, ainda que não à altura das 
verdadeiras necessidades dos trabalhadores brasileiros - 
basta compararos níveis salariais e seus aumentos pelos 
governos com os cálculos do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Mas 
o governo também fez andar a Reforma da Previdência, 
aprovando-a em 2003. Apesar da crise política desenca-
deada por setores de oposição e de direita, com as de-
núncias do mensalão, a estabilidade econômica conteve 
as tentativas de desestabilização política, inclusive de ini-
ciativas no sentido de desencadear um processo de impe-
achment contra Lula.12

O segundo governo de Lula (2007-2010) ocorreu no 
contexto dos primeiros anos da atual crise mundial do ca-
pitalismo, que afetou sobremaneira a economia nacional. 
Apesar de caracterizá-la como uma “marolinha”, o gover-
no de Lula teve de enfrentar o avanço da crise com uma 
política econômica, em sua essência, favorável ao grande 
capital, em particular aos setores do agronegócio e finan-
ceiro. O processo crescente de endividamento da popula-
ção, em particular dos trabalhadores, e a desoneração de 
determinados setores do empresariado constituíram uma 
estratégia do governo para reacender o consumo e alimen-
tar a economia interna. 

12 Cf. sobre o governo Lula, os seguintes autores: SECCO, Lincoln. História 
do PT: 1978-2010. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2011; MARINGONI, Gilberto 
e MEDEIROS, juliano (orgs.). Cinco mil dias: o Brasil na era do lulismo. São 
Paulo: Boitempo/Fundação Lauro Campos, 2017. 
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Lula chegou ao final do segundo governo com alta 
popularidade e conseguiu eleger a sua candidata Dilma 
Rousseff (PT). O primeiro (2011-2014) e o segundo (2015-
2016) governos de Dilma foram marcados pelo aprofunda-
mento da crise econômica mundial e da economia brasi-
leira e pela ampliação da crise política, desta vez, com as 
denúncias sobre desvio de recursos da Petrobras e o avan-
ço das investigações no âmbito da Lava Jato. Não aceitan-
do o resultado eleitoral de 2014, a oposição de direita e 
outros setores, que antes faziam da base do governo Lula e 
Dilma, instauraram um processo de Impeachment, em de-
zembro de 2015, na Câmara dos Deputados, encerrando-
-se em agosto de 2016 com a cassação de uma presidenta 
eleita pelo voto popular.13

O Impeachment e o afastamento da presidenta 
configuraram-se como um verdadeiro golpe parlamen-
tar-institucional. Os setores de direita sentiram-se livres 
para desencadear uma série de ações dentro e fora do 
parlamento brasileiro contra os direitos sociais, como a 
aprovação da Reforma Trabalhista e da Lei de Terceiriza-
ção, bem como contra os direitos das mulheres, negros e 
negras e LGBTs. Na atualidade, o governo Bolsonaro im-
pulsiona a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Re-
forma da Previdência, que resultará na limitação e perda 
de direitos sociais, com o estabelecimento de uma idade 
mínima para a aposentadoria e o aumento do tempo de 
contribuição. Uma verdadeira ofensiva histórica contra 
as conquistas sociais. 

13 Sobre o Impeachment e a cassação de Dilma Rousseff, ver: MARINGONI, 
Gilberto e MEDEIROS, juliano (orgs.). Cinco mil dias: o Brasil na era do 
lulismo. São Paulo: Boitempo/Fundação Lauro Campos, 2017.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   40 18/06/2019   23:42:27



 |41LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

As tentativas de limitar ou estrangular a liberdade 
de expressão e artística se intensificaram no parlamento e 
no judiciário, com decisões favoráveis a setores de direi-
ta contra professores, artistas, ativistas e a militância do 
movimento social. O movimento “Escola sem partido”, 
protagonizado por organizações de direita, tenta apro-
var nas Câmaras de Vereadores, nas Assembleias Legis-
lativas e no Congresso Nacional leis que criminalizam 
as discussões de gênero e o debate crítico nas escolas e 
universidades do país. Trata-se, não há dúvidas, de uma 
verdadeira violação de direitos democráticos como a li-
berdade de expressão e de organização, garantidos na 
Constituição de 1988.14 

Diante de todo esse processo, é preciso que a es-
querda brasileira faça um profundo balanço crítico do 
significado dos anos de governos do Partido dos Traba-
lhadores (PT), de Lula da Silva e de Dilma Rousseff. É 
preciso ter clareza que os referidos governos foram de 
conciliação de classes. As alianças do PT com outros 
partidos claramente comprometidos com o grande ca-
pital (PMDB, principalmente) e com representantes dos 
grandes proprietários de terras resultaram em benefícios 
incalculáveis para esses setores, em detrimento dos ver-
dadeiros interesses dos trabalhadores, da juventude e dos 
oprimidos. Não se tomou nenhuma medida que compro-
metesse a grande propriedade privada e os interesses do 
capital interno e internacional.

14  No ponto 9, abordaremos o movimento “Escola sem partido” e o esforço 
do LEMARX na defesa intransigente do direito democrático à liberdade de 
expressão e organização.
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É o que demonstram os fatos. Como destaca Mattos,

as representações do grande capital, em suas diferentes 
frações, compuseram o primeiro escalão dos governos 
do PT. Como exemplificam os executivos da banca 
Meireles no Banco Central nos anos Lula e Joaquim Levy 
na Fazenda em 2015; ou as lideranças do agronegócio 
na pasta da Agricultura, tendo à frente Roberto 
Rodrigues no primeiro mandato de Lula e Kátia Abreu 
mais recentemente com Dilma Rousseff. Os exemplos 
poderiam se estender. Ainda, através de conselhos, 
como o de Desenvolvimento Econômico e Social, Lula 
chamou o conjunto das frações da grande burguesia 
para participar diretamente da elaboração das políticas 
públicas. E assumiu como do governo as pautas desses 
setores: (contra) reforma da previdência em 2003; 
medidas em direção à (contra) reforma trabalhista nos 
anos seguintes; privilégio ao agronegócio através de 
políticas fiscais e financiamentos (além do bloqueio 
da reforma agrária); manutenção do ajuste fiscal em 
seus primeiros anos de governo e da política de juros 
altos e superávit primário elevadíssimo; isenções fiscais 
direcionadas, ampliação do investimento estatal em 
infraestrutura (via PAC), assim como financiamentos 
abundantes do BNDES, especialmente para as ‘gigantes 
nacionais’, no auge da crie de 2008/2009, entre tantas 
outras políticas discutidas e deliberadas a partir das 
representações diretas da burguesia junto ao governo”15

Sem um debate sério e crítico dos treze anos de go-
vernos petistas, não é possível avançar na luta, tendo em 
vista que a conciliação de classes praticada durante esse 
período impôs graves limitações aos movimentos sociais 
e às organizações de massa (CUT, MST e UNE), que, por 
seu apoio ao governo Lula e Dilma, não tiveram a inde-

15 MATTOS, Marcelo Badaró. Sete notas introdutórias como contribuição ao 
debate da esquerda socialista no Brasil. Rio de Janeiro: Consequência, 2017, 
pp. 58-59.

12 Idem, ibidem.
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pendência política necessária para travar os combates em 
prol dos interesses dos trabalhadores, dos oprimidos e da 
juventude. Não é possível negar essa realidade. 

Inúmeras outras medidas dos governos Lula da Sil-
va e Dilma Rousseff causaram profundos desapontamen-
tos não só nos trabalhadores como também no setor do 
funcionalismo público. É o caso não só da aprovação da 
Reforma da Previdência em 2003, com a previsão do Fun-
do de Previdência Complementar dos Servidores Públicos 
(FUNPRESP), como também a implementação da Reforma 
Sindical, a repressão aos trabalhadores e às lideranças nas 
históricas greves nas obras do PAC em Belo Monte, Santo 
Antônio e Jirau, como a criação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), entre outras medidas.

É nesse contexto que o LEMARX completa doze anos, 
portanto, passando por várias situações políticas, econô-
micas, sociais e culturais, que resultaram nas atuais con-
dições objetivas e subjetivas. Essa conjuntura econômico-
-política exige uma dedicação concentrada ao estudo do 
marxismo e a utilização dessa ferramenta teórico-política 
para a compreensão da crise do capitalismo e da crise po-
lítica mais geral e, em particular, no Brasil. Exige também 
um processo de reorganização dos setores de esquerda e 
do conjunto dos trabalhadores, da juventude e dos opri-
midos em torno dos problemas concretos da vida social 
e das reivindicações e direitos (moradia, terra, emprego, 
educação pública, condições de trabalho e salariais). Essa 
luta deve estar conectada com a necessidade da superação 
da ordem capitalista. O LEMARX tem certamente uma res-
ponsabilidade na formação teórico-política da juventude e 
no apoio às atividades do movimento social.

12 Idem, ibidem.
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É preciso destacar que, à época da formação do LE-
MARX, estava ocorrendo um movimento estudantil, que 
resultou na ocupação do prédio da reitoria da Universida-
de Federal da Bahia (UFBA). Alguns estudantes, que inte-
gravam o novo grupo, participaram ativamente da ocupa-
ção em defesa dos direitos e reivindicações estudantis e 
contra o processo de desagregação das universidades pú-
blicas. Foi um movimento de suma importância, que fez 
parte de um conjunto de ocupações estudantis em todo o 
país. Por isso, o Manifesto inaugural solidariza-se com as 
ocupações, em particular dos estudantes da UFBA:

o LEMARX rende duas homenagens, nesse momento: 
a todos os trabalhadores, camponeses, estudantes e 
demais oprimidos em suas lutas por melhores condições 
de vida e trabalho, por suas conquistas e direitos, por 
sua organização e independência de classe, e, em 
especial, à luta dos estudantes da UFBA, pelos 46 dias de 
ocupação e 28 horas de greve de fome, pela capacidade 
de se indignarem diante das atrocidades cometidas pelo 
governo e pela burocracia contra o ensino público e pela 
resistência diante da pressão e do isolamento a que foram 
submetidos pelas direções adaptadas ao Estado burguês. 
Neles a história se faz passado, presente e futuro. Enquanto 
os vassalos do capital serão uma página sombria do devir 
humano, os estudantes combativos da UFBA passarão 
para a história como irmãos fraternos dos oprimidos.16

O LEMARX nasceu, portanto, sob o signo da luta de 
classes, conectado desde o princípio às lutas e movimen-
tos sociais. É a partir dessa base que continua a atuar, es-
tudando, desenvolvendo, debatendo e difundindo a teoria 
marxista dentro e fora da universidade. Nos próximos pon-
tos, procuraremos analisar todo o processo de intervenção 

16 Idem, ibidem.
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do LEMARX nos mais diversos campos teóricos e práticos, 
em sua interconexão com as lutas sociais.

1.4. O marxismo como referencial

Desde a sua origem, o LEMARX tem o socialismo 
científico ou marxismo como seu referencial teórico-práti-
co. O marxismo é uma corrente de pensamento, que sur-
giu em meados do século XIX, e se desenvolveu ao longo 
do século XX, a partir dos fundamentos teóricos e políti-
cos elaborados por dois pensadores e revolucionários ale-
mães: Karl Marx e Friedrich Engels.

De democratas radicais, Marx e Engels se integraram 
ao movimento socialista e operário, tornando-se comu-
nistas ainda jovens, na década de 1840. Engels tornou-se 
comunista antes do próprio Marx, por influência do meio 
social, econômico e político da Inglaterra, quando pas-
sou a ter contato com os operários nas fábricas e bairros 
populares e com o movimento dos trabalhadores no país 
(Cartismo). Marx tornou-se comunista por influência do 
ambiente revolucionário francês, quando se mudou da 
Alemanha para a França para fundar uma revista teóri-
co-política, intitulada Anais franco-alemães no final de 
1843 e início de 1844.17

17 Sobre a passagem de Marx e Engels ao comunismo e todo o processo 
de desenvolvimento do pensamento marxista, ver: LÊNIN, V.I. As três 
fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: Global, 1979; 
RIAZANOV, David. Marx e Engels e a história do movimento operário. São 
Paulo: Global, 1984; RIAZANOV, David (org.). Marx: o homem, o pensador, 
o revolucionário. São Paulo: Global, 1984; MEHRING, Franz. Karl Marx: a 
história de sua vida. São Paulo: Sundermann, 2013; MCLELLAN, David. Karl 
Marx: vida e pensamento. Petrópolis: Vozes, 1990; As ideias de Engels. 
São Paulo: Cultrix, 1977; COGGIOLA, Osvaldo. Engels: o segundo violino. 

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   45 18/06/2019   23:42:27



LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais46 |

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

Inicialmente discípulos do grande filósofo alemão G. 
W. F. Hegel, Marx e Engels passaram a integrar os cha-
mados jovens hegelianos, dos quais se distanciaram pos-
teriormente a partir da adesão à filosofia materialista de 
Ludwig Feuerbach. Marx e Engels utilizaram a concepção 
filosófica materialista para fazer a crítica do idealismo he-
geliano, e, depois de um acerto de contas teórico-político 
com os jovens hegelianos e o próprio Feuerbach, desen-
volver, em obras como A sagrada família (1845), Teses so-
bre Feuerbach (1845) e A ideologia alemã (1845-1846), 
uma nova concepção da história e da sociedade humana: 
a concepção materialista e dialética da história.

Marx fundiu a dialética, que encara a natureza e a 
sociedade humana em sua transformação, desenvolvimen-
to e processos, não reconhecendo nada de absoluto, de 
permanente ou insuperável, com o materialismo filosófi-

São Paulo: Xamã, 1995; GABRIEL, Mary. Amor e Capital: a saga familiar 
de Karl Marx e a história de uma revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 2013; 
LEFEBVRE, H. Para compreender o pensamento de Karl Marx. Lisboa: Edições 
70, 1981; CORNU, Auguste. Carlos Marx; Federico Engels: del idealismo 
al materialismo historico. Buenos Aires: Editoriales Platina, 1965; LÖWY, 
Michael. A teoria da revolução no jovem Marx. São Paulo: Boitempo, 2012; 
RENAULT, Emmanuel, DUMÉNIL, Gérard e LÖWY, Michael. Ler Marx. 
São Paulo: UNESP, 2011; FREDERICO, Celso. O jovem Marx: 1843 -1844: 
as origens da ontologia do ser social. São Paulo: Expressão Popular, 2009; 
LAPINE, Nicolai. O jovem Marx. Lisboa: Caminho, 1983; BOTTIGELLI, Émile. 
A gênese do socialismo científico. São Paulo: Mandacaru, 1974; LUKÁCS, 
Georg. O Jovem Marx e Outros Textos Filosóficos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007; 
CLAUDIN, Fernando. Marx, Engels y la revolución de 1848. Madrid: Siglo 
XXI Editores, 1985; GEMKOW, Heinrich. Carlos Marx, Biografia Completa. 
Buenos Aires: Editorial Cartago, 1975; SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, 
Francisco. Marx atual: a vigência do marxismo e os desafios da luta socialista. 
Salvador: Arcádia, 2013; O marxismo depois de Marx e Engels: conquistas 
teóricas, políticas e programáticas no século XX. Salvador: LEMARX/Expogeo, 
2015; Marx e Engels: uma introdução. Salvador: LEMARX, 2017.
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co, que defende a tese da prioridade da natureza e do ser 
social, isto é, da matéria, sobre as ideias, o conhecimento 
e a consciência - o que no debate filosófico se chamou 
de espírito -, mostrando os condicionamentos das ideias 
humanas pela vida social, pelas condições econômicas, 
sociais e políticas, em que os indivíduos - nas sociedades 
de classes, inseridos necessariamente em classes sociais 
distintas - constroem a sociedade e a história.18 

Uma vez fundada a concepção materialista da his-
tória, Marx e Engels procuraram aplicá-la à análise das 
formações econômico-sociais e da sociedade capitalis-
ta. Em obras como A miséria da filosofia (1847), Mani-
festo Comunista (1848) e Trabalho assalariado e capital 
(1849), o materialismo histórico ganhou concretude, na 
medida em os dois revolucionários procuraram com-
preender não só o papel da luta de classes como motor 
da história humana nas sociedades de classes, que su-
cederam ao comunismo primitivo, como analisaram as 
classes fundamentais das sociedades pré-capitalistas e do 
capitalismo, além da crítica das categorias da Economia 
Política clássica e as primeiras ideias sobre a situação de 
exploração a que estão submetidos os trabalhadores na 
atual ordem do capital.19 

18 Sobre os fundamentos da concepção materialista da história, ver: MARX, 
Karl e ENGELS, Friedrich. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2003; A 
Ideologia Alemã. São Paulo: Expressão Popular, 2009; MARX, Karl. Teses 
sobre Feuerbach. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. 
São Paulo: Expressão Popular, 2009.
19 Cf. MARX, Karl. Miséria da Filosofia: resposta à filosofia da miséria do senhor 
Proudhon. São Paulo: Centauro, 2003; MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. 
Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2010; Trabalho assalariado e 
capital. São Paulo: Global, 1987.
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Marx e Engels participaram ativamente das lutas so-
ciais do seu tempo. Foram partícipes das jornadas revolu-
cionárias de 1848-1849 na França e na Alemanha. Com a 
derrota do proletariado e a contrarrevolução burguesa, fo-
ram obrigados a se exilar na Inglaterra. A partir de Londres, 
Marx passou a se dedicar ao balanço dos acontecimentos 
revolucionários, em obras como A luta de classes na Fran-
ça (1848-1850), O 18 Brumário de Luís Bonaparte (1852), 
Revolução e contrarrevolução na Alemanha (de Engels). 
Nessas obras, a história dos países, em que ocorreram as 
jornadas revolucionárias, aparece como a história da luta 
de classes. Nelas, vê-se a trajetória de organização da clas-
se operária: seus avanços e seus limites.20

 Da mesma forma, Marx estudou com afinco a eco-
nomia capitalista e avançou na sua crítica à sociedade bur-
guesa. Além dos manuscritos dos Grundrisse (1857-1858), 
Marx publicou a sua primeira grande obra econômica: 
Para a crítica da economia política (1859). Nos anos 1860 
e começos de 1870, Marx e Engels dedicaram-se à constru-
ção da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), 
conhecida como a Primeira Internacional. Como parte da 
direção dessa importante organização, Marx acompanhou 
de perto a primeira revolução operária que levou os traba-
lhadores ao poder: a Comuna de Paris de 1871. Também, 

20 Quanto ao balanço dos acontecimentos revolucionários, em meados do 
século XIX na Europa, ver: MARX, Karl. A luta de classes na França: 1848-
1850. São Paulo: Centelha, 1975; O 18 Brumário e Cartas a Kugelmann. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1977; ENGELS, Friedrich. Revolução e contrarrevolução 
na Alemanha. In: A revolução antes da revolução. São Paulo: Expressão 
Popular, 2008.
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no âmbito da direção dessa entidade, Marx apresentou o 
texto Salário, Preço e Lucro (1865), sintetizando a sua teo-
ria da mais-valia.21 

A maior obra econômica de Marx – ainda que não 
se reduza aos aspectos econômicos do capitalismo – é O 
Capital (1867). Nela, o autor faz a mais ampla e profunda 
análise da origem, desenvolvimento, estrutura, dinâmica 
e tendências do capitalismo, colocando claramente os as-
pectos objetivos e subjetivos da sua superação. Analisa 
também os aspectos fundamentais da crise capitalista, suas 
consequências e impactos na vida social. Marx publicou 
em vida apenas o primeiro livro de O Capital. Engels se 
esforçou posteriormente para a sistematização dos manus-
critos deixados por Marx e chegou a publicar os livros se-
gundo e terceiro de O Capital.22 

Na fase final de suas vidas, Marx e Engels dedicaram-
-se a outros temas importantes, como o movimento revolu-
cionário na Rússia, as ciências e ao acompanhamento da 
formação dos partidos operários na Europa e outros países. 
Os textos de Marx sobre a Rússia foram publicados recen-
temente no Brasil na coletânea Lutas de classes na Rússia 
(2013). Engels dedicou importantes obras à sistematização 
da concepção materialista da história e ao método dialé-
tico, como em Dialética da Natureza, Do socialismo utó-

21 Cf. MARX, Karl. Grundrisse. São Paulo: Boitempo, 2011; Para a crítica da 
economia política. São Paulo: Abril Cultural, 1982; Salário, Preço e Lucro. 
São Paulo: Expressão Popular, 2006; A guerra civil na França. São Paulo: 
Boitempo, 2011. 
22  MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização 
Brasileira, 2006.
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pico ao socialismo científico, Anti-Dühring e A origem da 
família, da propriedade privada e do Estado.23 

De conjunto, essas obras formam o que se passou a 
conhecer como os fundamentos do socialismo científico 
ou marxismo. É importante observar que o marxismo não 
se reduz às contribuições de Marx e Engels. Ele foi desen-
volvido e aprofundado, a partir da aplicação do método 
do materialismo histórico à compreensão da realidade do 
capitalismo do século XX, em sua fase imperialista, além 
do enriquecimento da dialética materialista com os des-
cobrimentos das ciências no último século. Nas obras de 
V. I. Lênin, Leon Trotsky e Rosa Luxemburgo, por exem-
plo, encontramos sintetizados os avanços teóricos, políti-
cos e programáticos do marxismo, bem como o essencial 
da experiência do movimento operário e socialista do 
século XX.

Não temos dúvida de que, ao longo do século XXI, 
o marxismo será fundamental para as novas gerações da 
juventude e dos trabalhadores na compreensão da vida so-
cial, política, econômica e cultural em termos de luta de 
classes. Por isso, não têm qualquer sentido as afirmações 
de referenciais comprometidos com o capitalismo de que 
o socialismo e o marxismo chegaram ao fim. Mas não só 
do ponto de vista teórico. O marxismo será também im-
prescindível no processo de organização, mobilização e 
luta dos explorados e oprimidos.

23 Cf. MARX, Karl. Lutas de classes na Rússia. São Paulo: Boitempo: 2013; 
ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São 
Paulo: Centauro, 2005; Anti-Dühring. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1990; 
Dialética da natureza. Lisboa: Editorial Presença, 1974; A origem da família, 
da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
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1.5. O marxismo no Brasil 

No Brasil, apesar de algumas citações do nome de 
Marx por pensadores e escritores brasileiros, somente com 
o impacto da Revolução Russa de 1917 e a crise interna 
aos grupos anarquistas, foram se constituindo os primeiros 
núcleos comunistas. O Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
só foi fundado em 1922. 

Evidentemente, foi necessário um longo processo 
para que o marxismo e o método do materialismo dialé-
tico pudessem ser manejados com o objetivo de avançar 
as análises do processo de desenvolvimento histórico e 
econômico do país. Sabemos que o debate marxista so-
bre a teoria da revolução brasileira foi atravessada pela 
disputa interna ao PCB – que expressa, na verdade, um 
debate originado na União Soviética (URSS) e na III In-
ternacional - sobre o caráter das revoluções na época im-
perialista do capitalismo, em particular nos países capita-
listas atrasados (dependentes, periféricos, como também 
são chamados). 

Do ponto de vista do PCB, a primeira tentativa de 
analisar o desenvolvimento histórico do Brasil ocorreu 
com a publicação de Agrarismo e Industrialismo (1926), 
de Octávio Brandão. No percurso do PCB, é possível 
destacar contribuições de inúmeros intelectuais e auto-
res importantes vinculados ao partido ou que colabora-
vam com ele. Um dos autores mais destacados nas con-
tribuições à análise da história, da economia e da evolu-
ção política do Brasil é Caio Prado Jr., que, entre outras 
obras, publicou a Evolução Política do Brasil (1933), 
Formação do Brasil Contemporâneo (1942) e os clássi-
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cos História Econômica do Brasil (1945) e A Revolução 
Brasileira (1866).24 

Não se pode também deixar de mencionar a obra 
de Nelson Werneck Sodré, como História da burguesia 
brasileira (1964), Formação histórica do Brasil (1962), His-
tória militar do Brasil (1965), Fundamentos da Economia 
Marxista (1968), Fundamentos do Materialismo Histórico 
(1968), Fundamentos do Materialismo Dialético (1968), 
Síntese de História da Cultura Brasileira (1970), Brasil. Ra-
diografia de um Modelo (1974), A Coluna Prestes (1978), 
Contribuição à História do PCB (1985), História e Materia-
lismo Histórico no Brasil (1985).25

No campo trotskista, há também uma vasta documen-
tação quanto ao esforço de compreender o desenvolvimen-
to histórico e político do Brasil. Realizando a crítica das 
posições teóricas, políticas e econômicas elaboradas pelo 
PCB e por seus intelectuais, os trotskistas formularam uma 
explicação da realidade brasileira, tomando por base o mé-
todo marxista e as posições teóricas de Leon Trotsky sobre 
a revolução permanente. Fizeram, portanto, a crítica às teo-
rias estalinistas do “socialismo num só país” e da “revolução 
por etapas”. Nesse processo, destacaram particularmente os 
escritos de Mário Pedrosa, Aristides Lobo e Lívio Xavier. 

24 Cf. especialmente PRADO JR., Caio. A Revolução Brasileira. São Paulo: 
Brasiliense, 1978; Evolução Política do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1989; 
Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Brasiliense, 1996; História 
Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1969.
25 Ver as seguintes obras: SODRÉ, Nelson Werneck. Introdução à Revolução 
Brasileira. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1978; Formação 
Histórica do Brasil. São Paulo, Difel, 1982; Formação da Sociedade Brasileira. 
Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1944.
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É o caso, por exemplo, do documento Esboço de uma análi-
se da situação econômica e política do Brasil (1930), escrito 
por Mario Pedrosa e Lívio Xavier, a primeira tentativa séria 
de esboçar uma interpretação marxista da história e do de-
senvolvimento econômico-político do país.26

Nos escritos dos trotskistas, para além da crítica ao 
processo de burocratização e degeneração estalinista dos 
PCs, encontramos todo um conjunto de formulações sobre 
a luta contra o fascismo, a tática eleitoral, a questão sindi-
cal, a Aliança Nacional Libertadora, a luta pelas liberdades 
democráticas, os processos revolucionários, o governo de 
Getúlio Vargas, entre outros temas importantes nacionais 
e internacionais.

É claro que o marxismo no Brasil, tanto no plano teó-
rico-político, como organizativo, passou por vários perío-
dos e engloba todo um conjunto de organizações, partidos 
e a obra de diversos intelectuais ligados ou influenciados 
pela ação dessas organizações políticas. É preciso analisar 
as consequências, ao longo de décadas de existência do 
PCB, da aplicação das teses do “socialismo num só país” 
e da “revolução por etapas”, as tentativas de conciliação 
com governos e partidos burgueses, as divisões no seio do 
estalinismo e do trotskismo, a atuação das correntes políti-
cas durante a Ditadura Militar, a formação do Partido dos 
Trabalhadores (PT) e a atuação das organizações marxistas 
em seu seio, a posição das correntes políticas marxistas 
durante os governos do PT, entre outras questões relevan-
tes para o movimento operário e socialista. 

26 Cf. os principais documentos do movimento trotskista brasileiro foram 
publicados em: ABRAMO, Fulvio e KAREPOVS, Dainis (orgs.). Na 
contracorrente da História. São Paulo: Sundermann, 2015.
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O LEMARX tem se dedicado ao estudo do marxismo 
no Brasil, no intuito de compreender as bases da revolução 
social brasileira. No livro Marx Atual: a vigência do mar-
xismo e o desafio da luta socialista (2013), elaboramos um 
capítulo específico sobre O marxismo e lutas sociais no 
Brasil, uma síntese dos estudos realizados pelo LEMARX. 27

Em abril de 2018, iniciamos o estudo dos clássicos 
da revolução brasileira. A proposta de estudar autores de 
esquerda sobre a temática da revolução brasileira surgiu 
dentro do grupo que atualmente tem se dedicado ao de-
bate de O Capital, de Karl Marx. O grupo chegou à con-
clusão de que precisamos debater com profundidade o de-
senvolvimento histórico, político e econômico do Brasil a 
partir de obras que se tornaram referenciais para a esquer-
da brasileira e da América Latina. Iniciamos pelo estudo 
de A revolução brasileira (1966) de Caio Prado Jr. Outras 
obras imprescindíveis de autores brasileiros como Capita-
lismo e Revolução Burguesa no Brasil (1990), de Nelson 
Werneck Sodré, A Revolução Burguesa no Brasil (1974), 
de Florestan Fernandes, Subdesenvolvimento e Revolução 
(1969), de Ruy Mauro Marini, e O Escravismo Colonial 
(1978), de Jacob Gorender, completam o rol das fontes a 
serem estudadas posteriormente

27 Cf. SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. Marx Atual: a vigência 
do marxismo e os desafios da luta socialista. Salvador: Arcádia, 2013.
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Contexto histórico de formação e  
atuação do LEMARX

A crise capitalista (2008-2018):  
manifestações, greves e ocupações. 

Fonte: Carta Maior

A crise atinge o Brasil.
Fonte: Folha de São Paulo - Uol
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Crise mundial e desemprego.
Fonte: Paraná em Foco

Lula da Silva (PT) chega ao poder em 2002. 
Fonte: Brasil Escola-Uol
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governo Dilma (PT) e as jornadas de junho de 2013.
Fonte: Portal EBC  

Manifestações pelo “Fora Temer” e  
contra os ataques aos direitos.

Fonte: CBN
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Referências principais do LEMARX

Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895)

 V. I. Lênin (1870-1924) e Leon Trotsky (1879-1940)
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Rosa  
Luxemburgo  
(1871-1919)  

Nadezhda  
Krupskaia  

(1869-1939)   

Clara  
Zetkin  

(1857-1933)

 

Gramsci (1891-1937) e G. Lukács (1885-1971)
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Referências marxistas no Brasil

Mario Pedrosa (1900-1981)

Lívio Xavier (1900-1988)

Caio Prado Jr. (1907-1990)
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2. O difícil reconhecimento 

Nas universidades e centros de ensino no Brasil e 
no mundo existem inúmeros grupos de pesquisa, ensino 
e extensão. Como vivemos numa sociedade cindida em 
classes sociais distintas e antagônicas, e tendo em vista 
que a ordem do capital é fundada na grande propriedade 
privada dos meios de produção (máquinas, equipamento, 
ferramentas, terra) e na exploração da força de trabalho 
sob a forma de assalariamento - a força de trabalho no 
capitalismo nada mais é que uma mercadoria, ainda que 
se diferencie das demais mercadorias pela capacidade de 
transformar a natureza e produzir riqueza - é natural que 
essa divisão social, econômica e política se expresse na 
existência de correntes de pensamento distintas no campo 
das ciências e da filosofia e, até certo ponto, antagônicas.

Não à toa, quando tratamos da questão do conhe-
cimento, da produção de ideias, seja nas ciências ou na 
filosofia, é preciso situá-la concretamente, no contexto da 
atual sociedade de classes: o capitalismo. Isso é importan-
te, porque a produção do conhecimento não ocorre de 
maneira completamente desinteressada e nem muito me-
nos fora de uma sociedade historicamente determinada. 
Como todo fenômeno social, o conhecimento também é 
desenvolvido em relações sociais determinadas. O conhe-
cimento traz a marca de sua época, por mais abstrato e 
profundo que seja.
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Da mesma forma que não é possível compreender 
integralmente as obras de pensadores como Sócrates, Pla-
tão e Aristóteles – para não falar de outros como Demócri-
to, Epicuro -, sem situá-los na sociedade em que viveram 
e elaboraram as suas ideias – a sociedade escravista da 
Antiguidade -, também é impossível entender as teorias 
e explicações de correntes como Positivismo, Marxismo, 
Estruturalismo, Pós-estruturalismo, Pós-modernismo, sem 
a devida contextualização histórica do que produziram. 
Sem esse método, cairíamos no idealismo filosófico, que 
entende os sistemas científicos e filosóficos como um fim 
em si mesmos. 

A ciência, a filosofia, a ideologia, a arte e a religião 
fazem parte daquilo que Marx chamou de formas de cons-
ciência social (superestrutura), que tem a estrutura social 
(relações e classes sociais) como tecido e a base econômi-
ca (produção e organização do trabalho) como seu fun-
damento mais profundo. Entretanto, é também verdade 
que o conhecimento tem uma autonomia relativa em seu 
desenvolvimento e impacta, por meio da ação humana, 
na conformação da realidade histórica. Essa dialética das 
influências recíprocas entre as formas de consciência e sua 
base social, econômica e política é o método adequado à 
compreensão e crítica da produção científica e filosófica. 

2.1. Sociedade de classes e o conhecimento

Marx e Engels explicam no Manifesto Comunista, de 
1848, o seguinte:

A história de todas as sociedades até hoje 
existentes28 é a história das lutas de classes.

28 Excetuando, evidentemente, as sociedades comunistas primitivas, antes do 
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Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor 
feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em 
resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, 
têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora 
disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma 
transformação revolucionária da sociedade inteira, ou 
pela destruição das duas classes em conflito.

Nas mais remotas épocas da História, verificamos, 
quase por toda parte, uma completa estruturação da 
sociedade em classes distintas, uma múltipla gradação 
das posições sociais. Na Roma antiga encontramos 
patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos; na Idade Média, 
senhores, vassalos, mestres das corporações, aprendizes, 
companheiros, servos; e, em cada uma destas classes, 
outras gradações particulares.

A sociedade capitalista moderna, que brotou das 
ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos 
de classe. Não fez mais do que estabelecer novas classes, 
novas condições de opressão, novas formas de luta em 
lugar das que existiam no passado.

Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, 
caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de 
classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois 
campos opostos, em duas grandes classes em confronto 
direto: a burguesia e o proletariado.29

Numa sociedade de classes, como o modo de pro-
dução capitalista, o que está em jogo, em última instância, 
são os interesses históricos das classes sociais. No caso da 
sociedade capitalista atual estamos falando fundamental-
mente das duas classes principais: burguesia e trabalhado-
res assalariados. A forma como as correntes de pensamen-
to nas ciências sociais – nas quais os interesses de classe 

aparecimento da propriedade privada e das classes sociais.
29 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: 
Boitempo, 2010, p. 40.
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e os conflitos se manifestam de maneira mais aberta - ex-
plicam as relações econômicas, sociais e políticas e seus 
impactos nas relações entre as classes sociais, na socieda-
de e no Estado é por vezes muito diferente entre si. Marx, 
aliás, percebeu claramente como os conflitos e interesses 
de classe se manifestam no desenvolvimento das ciências 
sociais, ao tratar da Economia Política em O Capital:

A pesquisa científica livre, no domínio da 
economia política, não enfrenta apenas adversários da 
natureza daqueles que se encontram também em outros 
domínios. A natureza peculiar da matéria que versa 
levanta contra ela as mais violentas, as mais mesquinhas 
e as mais odiosas paixões, as fúrias do interesse privado.30 

O conhecimento (as ideias, as teorias, os sistemas de 
pensamento) é produzido pelos homens concretos, e estes 
conformam as classes sociais nas sociedades divididas em 
classes. Se em relação às ciências da natureza, torna-se 
cada vez mais evidente a influência do capital e dos seus 
interesses, nas ciências sociais não há como esconder os 
conflitos entre os referenciais teóricos. Não há nas ciências 
sociais referencial teórico neutro frente aos dilacerantes 
conflitos sociais. Quem defende uma suposta neutralidade 
do conhecimento social – caso das diversas vertentes do 
Positivismo – nada mais faz que esconder as suas próprias 
conexões com a classe dominante e com a legitimação da 
atual forma de sociabilidade.

O marxismo, que nasceu no âmbito desses conflitos 
na sociedade capitalista e nas ciências sociais, sempre dei-
xou muito evidente a sua relação com a classe trabalhado-
ra e com sua luta pela emancipação plena da exploração 

30 MARX, Karl. O Capital. Livro 1. São Paulo: Civilização Brasileira, 2002, p. 18.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   64 18/06/2019   23:42:29



 |65LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

a que é submetida na sociedade capitalista. Não à toa, o 
desenvolvimento posterior do pensamento burguês na se-
gunda metade do século XIX e no transcorrer do século XX 
se deu fundamentalmente em debate aberto ou dissimula-
do com o marxismo e com o socialismo.

No meio acadêmico, quase sempre se tentou cobrir 
a produção do conhecimento com o mito da neutralidade 
científica. Durante décadas, o marxismo esteve ausente 
desse espaço e não conseguiu romper as barreiras levanta-
das contra ele nas universidades. A universidade nunca se 
abriu completamente ao marxismo. A obra de Marx e En-
gels precisou ser lapidada para poder penetrar na vida aca-
dêmica. Em geral, procurou-se separar o Marx revolucio-
nário e político do Marx filósofo. Revolucionários como 
V. I. Lênin, Leon Trotsky e Rosa Luxemburgo sequer são 
investigados seriamente, quando não são completamente 
marginalizados pela intelectualidade acadêmica. Apenas 
no século XX, por força do impacto dos processos revo-
lucionários e da influência do marxismo no movimento 
socialista, é que esses obstáculos começaram a ser enfren-
tados e o marxismo, ainda que a partir de estudos acadê-
micos, começou a influenciar as pesquisas e análises nas 
universidades.

O problema fundamental é que, numa sociedade 
de classes, o pensamento dominante é o pensamento 
da classe dominante. Isso porque a classe que domina 
materialmente (detém a riqueza material, econômico-
-social) também domina espiritualmente, isto é, detém 
os meios espirituais (de pensamento, de produção das 
ideias) e faz penetrar mais profundamente as suas po-
sições teórico-políticas por intermédio dos meios de 
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comunicação de massa (jornais, revistas, televisão), bem 
como das escolas e universidades. Marx e Engels obser-
varam atentamente essa realidade nas suas análises em 
A Ideologia Alemã:

As ideias da classe dominante são, em todas as 
épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é o 
poder material dominante da sociedade é, ao mesmo 
tempo, o seu poder espiritual dominante. A classe 
que tem à sua disposição os meios para a produção 
material dispõe assim, ao mesmo tempo, dos meios 
para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao 
mesmo tempo, submetidas em média as ideias daqueles 
a quem faltam os meios para a produção espiritual. (...) 
Na medida, portanto, em que dominam como classe e 
determinam todo o conteúdo de uma época histórica, 
é evidente que o fazem em toda a sua extensão, e, 
portanto, entre outras coisas, dominam também como 
pensadores, como produtores de ideias, regulam a 
produção e a distribuição de ideias do seu tempo; que, 
portanto, as suas ideias são as ideias dominantes da 
época.31 

Evidentemente, o caráter mais próximo ou mais dis-
tante de uma explicação, de uma teoria ou de uma cor-
rente de pensamento da realidade objetiva não depende 
de padrões exclusivamente elaborados pela lógica for-
mal, nem do confronto em abstrato das teorias, por fora 
da realidade histórica. Como Marx alertou em suas Teses 
sobre Feuerbach: 

A questão de saber se ao pensamento humano 
cabe alguma verdade objetiva não é uma questão 
de teoria, mas uma questão prática. Na prática tem 
o homem de provar a verdade, isto é, a realidade 

31 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: 
Expressão Popular, 2009, p. 67.
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e o poder, a natureza citerior de seu pensamento. A 
disputa acerca da realidade ou não-realidade de um 
pensamento que se isola da prática é uma questão 
puramente escolástica.32 

O importante é que, dada a existência de várias cor-
rentes de pensamento nas ciências e na filosofia, seja res-
peitada a liberdade de expressão e de ensino no ambiente 
em que se forjam e atuam. Não se pode, a pretexto de 
supostamente se autoproclamar científico, tolher ou difi-
cultar que outras formas de pensamento e de explicação 
da vida social possam se expressar no seio da universi-
dade e fora dela. O direito democrático de liberdade de 
pensamento e de ensino deve ser defendido por quantos 
estejam interessados no desenvolvimento do pensamento 
científico e filosófico. 

Evidentemente, sabemos, por experiência própria, 
que a realidade nas universidades brasileiras é muito di-
ferente. Muitas vezes, por conta do confronto de ideias e 
de projetos teórico-políticos, impõem-se aos grupos, que 
têm o marxismo como referencial, condições mais difíceis 
não só quanto ao seu reconhecimento, como também à 
sua ação. Na história do reconhecimento e da atuação do 
LEMARX, essa questão aflorou de forma prática. É preciso, 
portanto, expor da maneira mais concreta possível o que 
se passou no reconhecimento do nosso coletivo pela Fa-
culdade de Educação (FACED/UFBA) para que possamos 
ter uma ideia apropriada da importância do referencial 
marxista na atualidade.

32 Idem, pp. 123-124.
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2.2. A luta pelo reconhecimento

O coletivo que forma o LEMARX teve de enfrentar 
na sua fundação grandes dificuldades, não só quanto à re-
sistência ao seu reconhecimento, como também à manu-
tenção sistemática de ações e atividades. Nunca vimos as 
mesmas exigências ou questionamentos sendo impostos a 
outros grupos, como, por exemplo, os que se referenciam 
no Positivismo, Estruturalismo, Pós-estruturalismo ou Pós-
-modernismo. 

Quanto ao marxismo, por experiência própria, a 
coisa tem sido muito diferente. Na nossa visão, isso ad-
vém, fundamentalmente, da importância que o marxis-
mo (ou socialismo científico) tem para a formação teó-
rico-política de estudantes, professores, trabalhadores e 
ativistas dos movimentos sociais, sindical e popular. Não 
se trata de uma teoria qualquer, mas de uma concepção 
revolucionária da sociedade e da história, que aponta, 
evidentemente, para uma ação política de transformação 
radical da sociedade.

Como dissemos, de agosto a dezembro de 2007, o 
LEMARX existiu de maneira informal. Entretanto, mesmo 
sem reconhecimento formal, ganhava projeção dentro e 
fora da universidade, em particular no setor da juventude 
e dos movimentos sociais. Por outro lado, a criação dos 
cursos de Introdução ao Marxismo e de Economia Política 
pela Cinematografia consolidava cada vez mais a sua legi-
timidade. Os questionamentos começaram a aparecer, sob 
a forma de que havia um grupo de professores e estudantes 
que estavam desenvolvendo atividades na universidade e, 
em particular, na FACED/UFBA, sem serem formalmente 
reconhecidos. 
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Na verdade, tínhamos feito um movimento inverso: 
primeiro nos legitimamos na prática, para depois buscar-
mos o reconhecimento formal. O que ocorre de maneira 
geral é o contrário: primeiro os grupos são reconhecidos 
formalmente para poderem se legitimar na prática. Mui-
tos desses grupos acabam existindo apenas formalmente, 
sem atuação prática e se dissolvem. O LEMARX, portanto, 
sabendo das dificuldades encontradas pelos grupos mar-
xistas no espaço universitário, optou por uma via que o 
levasse a ter legitimidade prática, real, para conquistar o 
seu direito de existir. 

Por isso, além das Atividades Curriculares em Comu-
nidades (ACCs), o grupo também realizou diversas outras 
ações: Projeto Permanecer, Grupos de Estudos, Jornadas 
Pedagógicas, debates sobre temas da educação e da con-
temporaneidade, cursos, participação em eventos cientí-
ficos e instâncias representativas, tais como: Fórum Esta-
dual de Educação de Jovens e Adultos do Estado da Bahia 
(Fórum EJA/BA), Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), Movimento dos Sem Tetos de Salvador 
(MSTS, hoje MSTB) e escolas das redes públicas municipal 
e estadual. Além disso, o grupo fortaleceu-se com a aproxi-
mação de outras pessoas da UFBA e de outras instituições 
de ensino, como foi o caso do professor-colaborador Fran-
cisco Pereira e estudantes da graduação e pós-graduação 
de vários cursos, entre os quais, destacamos: Pedagogia, 
História, Teatro, Administração, Sociologia, Direito, Nutri-
ção, Educação Física, Engenharia Civil. 

O processo de reconhecimento do LEMARX se deu 
mediante uma solicitação do grupo de professores e estu-
dantes, sob a base de um projeto de pesquisa intitulado 
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Educação, movimentos sociais e emancipação humana: as 
lutas sociais no contexto das transformações contemporâ-
neas e as perspectivas emancipatórias para o século XXI. O 
projeto foi assinado pelas professoras Sandra M. M. Siquei-
ra (Departamento I), Rilmar Lopes (Departamento II) e Nair 
Casagrande (Departamento III). O projeto foi apresentado 
ao Departamento I. Continha uma apresentação sintética 
da trajetória do LEMARX, a delimitação do problema a ser 
pesquisado, a justificativa da pesquisa, o referencial teóri-
co marxista, os objetivos geral e específicos, as ações pre-
vistas, metodologia e resultados esperados, o cronograma 
e equipe responsável, além da bibliografia e anexos.

No projeto de reconhecimento, reafirmamos o re-
ferencial teórico-político marxista, como base do novo 
grupo:

Para tanto, todas as nossas atividades têm 
convergido para uma temática comum, qual seja, a relação 
entre Educação, Movimentos Sociais e as perspectivas 
emancipatórias atuais, cujo fio teórico é o materialismo 
histórico-dialético, a concepção de sociedade e de 
história constituída inicialmente por Karl Marx (1818-
1883) e Friedrich Engels (1820-1895), no século XIX, 
mas desenvolvida por uma série de outros intelectuais, 
militantes e revolucionários no decorrer das lutas e 
experiências teórico-práticas do século XX e XXI.33 

Destacamos no projeto a necessidade, após a trajetó-
ria de atuação informal, do reconhecimento do

 LEMARX nas instâncias da Faculdade de Educação 
e Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, bem como 
no CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento 

33 Cf. Projeto de reconhecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas 
Marxistas (LEMARX). Salvador, 2008.
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Científico e Tecnológico, no sentido de fortalecer o 
arco de atividades, pesquisas e ações desenvolvidas e 
por serem concretizadas, o que significará não apenas a 
consolidação do grupo, mas a solidificação das relações 
entre a universidade pública (UFBA) e as demandas dos 
movimentos sociais.34

Em reunião de departamento, foi constituída a pes-
soa responsável por examinar o projeto e elaborar um 
parecer a ser apresentado em reunião posterior. Aqui co-
meçou o nosso tortuoso caminho em busca do reconheci-
mento. Estrangulados os prazos, solicitamos que fosse in-
cluída como ponto de pauta da reunião do departamento 
a discussão e posição sobre o pedido de reconhecimento 
do LEMARX. Depois de muitas pressões, praticamente na 
última reunião departamental do ano de 2008, datada de 
09 de dezembro, o assunto foi discutido e apresentado um 
parecer oral pela pessoa escolhida, solicitando inúmeras 
diligências. O parecer oral foi aprovado “com a sugestão 
de que o Processo fosse reencaminhado à pleiteante, em 
diligência, via Departamento, para que esta esclarecesse 
sobre algumas questões”.35

No retorno do semestre, especificamente em 06 de 
março de 2009, entregamos ao Departamento I um docu-
mento datado de 05 de março, sobre o assunto “Requisi-
ção de parecer sobre reconhecimento do LEMARX” e “So-
licitação de inclusão na pauta da reunião de apresentação 
e aprovação de dois projetos de extensão”, com as seguin-
tes explicações:

34 Idem, ibidem.
35 Ver o resumo das decisões tomadas em relação ao projeto de reconhecimento 
do LEMARX, na Ata da reunião do Departamento I, de 09 de março de 2009.
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requisição do parecer por escrito sobre o pedido de 
reconhecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas 
Marxistas (LEMARX), para que possamos responder 
às diligências expressas pela parecerista na reunião da 
coordenação. Vale ressaltar que todos os prazos legais 
de processos administrativos estabelecidos pela UFBA 
foram vencidos, uma vez que a parecerista dispõe de 
até 15 dias, prorrogáveis por mais 15 para apresentar o 
parecer, o que não se efetivou até o momento.36

Na mesma reunião nos foi entregue o Parecer sobre 
o pedido de reconhecimento pelo LEMARX, desta vez por 
escrito. Concomitantemente, entregamos a resposta às di-
ligências solicitadas no Parecer oral da reunião anterior, 
além de cópia do Projeto do LEMARX, com as modifica-
ções exigidas no referido parecer.

No documento intitulado Resposta às diligências 
requeridas pela parecerista em processo de reconheci-
mento do Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX), tivemos literalmente de defender o direito à 
nossa existência com base não só no conjunto expressivo 
de ações desenvolvidas pelo grupo, como amparando-
-se no direito à livre expressão do pensamento, garantido 
na Constituição brasileira, em seu art. 5º, parágrafo IV e 
IX e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) nº 9394/96. Tivemos, portanto, de nos amparar na 
legislação para defender um direito elementar de livre 
expressão do pensamento e de organização. Mas acres-
centamos:

Sabemos que na FACED existem vários grupos 
de pesquisas, cada um com seus referenciais teórico-
metodológicos. Trata-se da diversidade garantida na 
lei. Pois bem, o LEMARX tem como referencial teórico-

36 Cf. documento encaminhado ao Departamento I, entregue em 06 de março 
de 2009 e datado de 05 de março do referido ano.
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metodológico o marxismo, o materialismo histórico-
dialético, de modo que suas pesquisas, ensino e extensão 
se articulam através desta concepção de história, 
sociedade e de homens. Quer ter o direito de produzir 
conhecimento e colocá-los a serviço dos movimentos 
sociais.37

No parecer, questionou-se inclusive o nome adotado 
pelo grupo, ou seja: laboratório. Nosso documento de res-
posta esclareceu esse ponto:

LEMARX significa Laboratório de Estudos e 
Pesquisas Marxistas. Laboratório expressa que se trata 
de uma experiência em curso, que pode ou não dar 
certo, como toda atividade humana. Portanto, encontra-
se em constante construção. Vários grupos de pesquisa 
se intitulam laboratório (...). O que nos estranha é a 
parecerista questionar o nome do LEMARX, afirmando, 
de forma irônica, que laboratório significa uma sala cheia 
de computadores e que aqui na FACED já tem dois. 
(...) Trata-se, neste caso, de um desconhecimento, que 
podemos relevar, tendo em vista que o reconhecimento 
do LEMARX é muito mais importante que isto.38

Sobre o questionamento geral do nosso projeto de 
reconhecimento, destacamos:

Procuramos seguir a melhor estrutura de um 
projeto de pesquisa. Como todo projeto de pesquisa, 
por mais bem elaborado que seja, ele está sujeito ao 
crivo da história e da prática investigativa, à mudança da 
realidade. É evidente que desejamos aprimorá-lo cada 
vez mais ao longo do seu desenvolvimento. 

37 Cf. Resposta às diligências requeridas pela parecerista em processo de 
reconhecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (LEMARX). 
Salvador, 2009.
38 Cf. Resposta às diligências requeridas pela parecerista em processo de 
reconhecimento do Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (LEMARX). 
Salvador, 2009.
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Não entendemos, portanto, os motivos que levam 
a parecerista a questionar genericamente um projeto de 
pesquisa, elaborado por três professoras da FACED, que 
já tiveram inúmeros projetos aprovados anteriormente 
por vários institutos e entidades de pesquisa, sem sequer 
indicar exatamente quais os pontos vulneráveis.

Se há divergências ideológicas entre a parecerista 
e os proponentes, nada mais saudável. Entretanto, a 
divergência ideológica não pode se constituir motivo, 
na esfera da universidade pública, que é regida pela 
Constituição e pelas leis, para se vetar o reconhecimento 
de um grupo de pesquisa. (...)

Não há, pois, sentido nesta diligência, tendo 
em vista que o projeto está à disposição de todos os 
membros do Departamento I, inclusive para críticas, 
está bem fundamentado teoricamente nos melhores 
autores marxistas, tem um objeto definido e se propõe a 
aperfeiçoar-se permanentemente.39

Muitos outros questionamentos foram levantados, 
como, por exemplo, a presença de um membro do LEMARX 
que era professor de outra instituição, ou, por exemplo, a 
desproporção entre as atividades de extensão e de pesquisa 
realizadas pelo grupo, entre outros. Apresentamos aqui ape-
nas alguns deles para se ter uma ideia das exigências apre-
sentadas ao LEMARX nesse período de reconhecimento.

Na verdade, o impasse em relação ao reconhecimen-
to do LEMARX continuou. Na própria reunião do Departa-
mento I, datada de 09 de março de 2009, quando o assun-
to foi colocado novamente em pauta, incluindo, os cursos 
de Introdução ao marxismo e à Economia Política, alegou-
-se um argumento formal de que os formulários preenchi-
dos pelo LEMARX e encaminhados ao SIATEX (Sistema de 

39 Idem, ibidem.
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Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão) 
da Pró-reitora de Extensão estavam desatualizados. Argu-
mentamos que o LEMARX cumpriu à época as formalida-
des exigidas pela Pró-reitora de Extensão e que, inclusive, 
os cursos haviam sido aprovados em caráter permanente, 
não tendo sentido tais exigências. 

Depois de muita discussão, em geral marcada pelo 
apego ao formalismo, as atividades do LEMARX foram de-
vidamente aprovadas pelos professores presentes. Causou-
-nos novamente surpresa ao recebermos a Ata da reunião 
de 09 de março de 2009 do Departamento I, já que a mes-
ma, ao relatar os fatos ocorridos na referida reunião, con-
cluiu o seguinte: “Alguns professores com o intuito de ver 
sanado o impasse, solicitavam a aprovação dos mesmos 
alegando se tratar de atividades de pouca relevância”.40

Ao tomarmos conhecimento do teor dessa ata, com 
a justificativa acima levantada para que os projetos do LE-
MARX fossem aprovados pelo Departamento I, fizemos o 
seguinte questionamento sobre o trecho:

a ata diz que “Alguns professores, com o intuito 
de ver sanado o impasse, solicitaram a aprovação dos 
mesmos alegando se tratar de atividades de pouca 
relevância”. Não foi este o argumento para a aprovação 
dos referidos cursos.

Quem determina a relevância ou a pouca 
relevância de um curso? Em que base podemos afirmar 
que a discussão sobre este ou aquele autor, esta ou 
aquela escola de pensamento é de pouca relevância?

Nenhum professor, membro desse colegiado, 
chegaria ao ponto de utilizar esse tipo de argumento 

40 Cf. Ata da reunião do Departamento I. Salvador, 09 de março de 2009.
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para fazer passar um curso. Na verdade, o que ocorreu 
é que não havia qualquer argumento plausível para 
reprovar ou protelar a aprovação dos dois cursos, tanto 
que, depois do impasse, chegou-se ao acordo.

Portanto, não tem sentido se dizer que os cursos 
foram aprovados porque se tratam de atividades de 
pouca relevância. Tanto são relevantes que nós tivemos 
mais de 120 inscritos, estudantes de quase todos os 
cursos da UFBA e UNEB, professores universitários e da 
rede pública estadual e municipal, além de numerosos 
militantes dos movimentos sociais.41

Era exatamente dessa forma que se concluía uma 
primeira etapa – a de reconhecimento do LEMARX e de 
suas atividades -, sob o argumento de que foram aprova-
das por se tratarem “de atividades de pouca relevância”. 
O argumento em si está em contradição com a decisão 
tomada pelos professores. Em geral, quando se discute e 
aprova-se um projeto de um grupo, faz-se reconhecendo 
a sua relevância. Mas no caso do LEMARX, ocorreu algo 
diverso: não se aprovaram as suas atividades por serem 
importantes, por contribuírem com o esforço conjunto de 
fortalecer a pesquisa, o ensino e a extensão. Ao contrário, 
a sua “pouca relevância”, segundo consta da referida Ata, 
foi o motivo de sua aprovação. Deixemos de lado a supos-
ta justificativa para a aprovação dos cursos de Introdução 
ao Marxismo e à Economia Política.  

O mais importante é que, depois de muitos obstá-
culos formais e burocráticos, fomos reconhecidos formal-
mente pela FACED/UFBA. O grupo foi inscrito no Conse-

41 As considerações e críticas à Ata da reunião do Departamento I, de 09 de 
março de 2009, podem ser encontradas no e-mail datado de 13 de abril de 
2009 encaminhado à lista de professores do Departamento 1.
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lho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq) em 2009. Para tanto, apresentou as seguintes 
linhas de pesquisa: 1) As transformações atuais e o debate 
em torno da centralidade do trabalho; 2) Dimensão esté-
tica da arte e educação; 3) Educação e marxismo; 4) His-
tória das lutas sociais e sua relação com as concepções de 
sociedade e educação; 5) Práticas pedagógicas e desafios 
para a formação do educador de jovens e adultos. Na atua-
lidade, o grupo se dedica à Teoria Marxista, como objetivo 
geral, e às temáticas a ela articuladas, como Educação e 
Marxismo, A questão das opressões e o Marxismo, Estética 
e Marxismo.   

Começaria uma nova fase de mais tranquilidade 
para o grupo realizar as suas atividades? Não foi bem as-
sim como pensávamos. As dificuldades à consolidação das 
atividades do LEMARX continuaram mesmo após o seu re-
conhecimento e depois de mais de três anos de atividades. 
A resposta que entregamos ao Parecer sobre o LEMARX 
foi novamente redistribuída para uma segunda parecerista, 
em substituição à anterior, para que “procedesse a análise 
e emissão de um parecer quanto aos esclarecimentos pres-
tados pela proponente”.42 

Significava que o problema LEMARX não estava 
completamente resolvido. Tanto que passados alguns anos 
após o reconhecimento formal do grupo, continuávamos 
sendo questionados. Os embates foram duros. Não falta-
ram questionamentos, por exemplo, sobre a razão de ser 
das atividades desenvolvidas pelo grupo ao longo dos anos 

42 Ver o resumo na Ata da Reunião Ordinária do Departamento I, de 13 de 
abril de 2009.
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posteriores. Na reunião da Congregação da Faculdade de 
Educação ocorrida em 07 de novembro de 2011, chegou-
-se a questionar se os cursos de Introdução ao Marxismo e 
à Economia, de fato, “se enquadravam nos fins da Facul-
dade de Educação” por dois membros da Congregação.43 
Realce-se que também se solicitou na mesma época vis-
ta de processos de atividades de outras duas professoras, 
que se aproximam também aos referenciais teóricos e nas 
ações junto aos movimentos sociais.

Respondemos ao questionamento feito na reunião 
da Congregação com um documento intitulado Resposta 
à Congregação: em defesa do direito democrático consti-
tucional de livre expressão do pensamento e do trabalho 
docente, datado de 16 de novembro de 2011. Entre outras 
coisas dissemos:

O Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX/FACED/UFBA), como é do conhecimento de 
todos os professores e alunos desta Faculdade de Educação 
e de toda a universidade, oferece semestralmente 
o Curso de Introdução ao Marxismo e o Curso de 
Economia Política, ambos aprovados devidamente pelo 
Departamento ao qual esta docente é vinculada (Doc. 
01 e 02 – projetos, Doc. 03, ata de aprovação), que 
já se encontram em sua VI Turma, portanto prestes a 
fazerem três anos de intensa atividade prático-teórica 
com a comunidade acadêmica, professores, estudantes 
e trabalhadores.

Como é de costume, por ser uma ação permanente 
do Laboratório, todos os semestres encaminhamos 
formulário para ciência e visto da congregação, com 

43 Cf. o documento do LEMARX, intitulado Resposta à Congregação: em defesa 
do direito democrático constitucional de livre expressão do pensamento e do 
trabalho docente, datado de 16 de novembro de 2011.
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o fito de solicitar a expedição dos certificados das 
pessoas que fazem o curso (Doc. 04, 05 e 06). Qual 
não foi a nossa surpresa, fomos informados que dois 
dos integrantes da Congregação solicitaram vistas dos 
referidos processos relativos aos cursos do LEMARX, (...) 
em reunião de congregação ocorrida dia 7 de novembro 
de 2011, questionando as referidas atividades, como não 
enquadradas nos fins da Faculdade de Educação.44

Lançamos à Congregação as seguintes perguntas:

a) Por qual motivo escolheram exatamente estes 
processos e não outros? b) Por qual motivação escolher 
processos sobre atividades, cujas responsáveis são 
militantes dos movimentos sociais e têm perspectivas 
teóricas completamente diferentes e até opostas aos 
que pediram vistas dos processos? c) Quais os critérios 
adotados (que tenham uma base objetiva) para o pedido 
de vistas destas específicas atividades, destas específicas 
professoras? d) Quais os critérios (objetivos, uma vez 
mais) para mediar uma análise sobre a conveniência aos 
fins da educação e a relevância das atividades para a 
educação e para a difusão do conhecimento? e) Qual 
sentido de pedir vistas de processos que já estão em 
marcha (no caso do LEMARX, quase três anos)?45

No mesmo documento, após os argumentos em de-
fesa da existência do LEMARX e das suas atividades, faze-
mos os seguintes pedidos:

Isto posto, solicitamos da Congregação: b) rejeitar 
questionamentos com base em divergências ideológicas, 
políticas e teóricas, quando tenham por objetivo criar 
impedimentos ou obstáculos à implementação de 
atividades, estudos, debates e demais ações, não só das 
professoras, cujas atividades estão sendo questionadas, 
mas de qualquer docente desta Faculdade de Educação; 

44 Idem.
45 Idem.
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b) fazer valer os dispositivos constitucionais e da LDB 
sobre a liberdade de consciência, de pensamento e 
de posições filosóficas, resguardando a pluralidade de 
concepções e de ações na Faced; c) registrar em ata 
todos os elementos e as posições em debate para que, 
repetindo-se tais comportamentos, possam o LEMARX e 
demais docentes recorrer se for o caso às instâncias da 
Universidade Federal da Bahia e ao MEC; Resguardamos 
ainda o direito de, repetindo-se novamente fatos desse 
tipo, dar conhecimento ao conjunto dos educadores 
e grupos nacionais, por intermédio dos órgãos de 
representação dos docentes em nível nacional (Andes), 
dos acontecimentos envolvendo o respeito ao direito 
constitucional democrático de liberdade de expressão e 
da autonomia docente.46 

Nossa reposta escrita aos obstáculos levantados ao 
funcionamento do LEMARX foi articulada com ações na 
Faculdade de Educação em defesa do coletivo, com co-
lagem de cartazes em defesa da liberdade de expressão 
e organização, além da participação de membros do co-
letivo e apoiadores na reunião que discutiu a questão do 
LEMARX. Somente com muita pressão foi possível reme-
diar esses obstáculos formais – cuja raiz era a divergência 
teórica, ideológica e política - impostos ao grupo. 

A conclusão do reconhecimento, sem novos ques-
tionamentos, deu-se com a apresentação de um Parecer 
à Congregação da Faculdade de Educação, em 05 de de-
zembro de 2011, pelos autores do pedido de vistas. Entre 
outras coisas, o Parecer argumenta:

(...) pedir vistas de um processo não significa que 
estamos contrários a sua concepção e as suas formas de 
implementação, não significa que estamos propondo 

46 Idem.
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que seja cerceada a liberdade de expressão dos autores 
que pretendem materializar suas propostas; não significa 
que estamos fazendo censura às suas crenças, valores e 
preferências ideológicas. Pedir vistas a um processo pode 
significar conhecê-lo melhor, inclusive, para fortalecê-
lo. No caso particular do Projeto do Curso de Extensão 
Introdução ao Marxismo - VI Turma, mesmo não sendo 
previsto nas “vistas” estabelecer julgamento do mérito, 
ressaltamos que a iniciativa e a experiência da Professora 
Sandra Marinho Siqueira, autora do projeto, são válidas 
e oportunas e que consideramos que a FACED deve 
apoiá-lo. A Universidade é a instituição por excelência 
da discussão, do debate, do confronto das ideias, da 
veiculação das mais diversas correntes teóricas. E aos 
acontecimentos devemos proporcionar a oportunidade 
de fazer florescer e consolidar tais iniciativas.47

A justificativa apresentada pelos autores ao pedido 
de vistas ao Projeto do Curso de Extensão Introdução 
ao Marxismo, que desde 2009 o LEMARX ofertava, foi 
a seguinte:

A necessidade de que seja revista a sistemática 
de controle do uso da infraestrutura da FACED no que 
diz respeito ao espaço físico e condições materiais 
(salas de aula, auditórios, equipamentos e mobiliário), 
especialmente no turno noturno e aos sábados (Idem).

A conclusão do Parecer:

Consideramos pertinentes os termos do projeto. 
Sua justificativa, seu referencial teórico, suas ações, os 
resultados esperados, sua metodologia. Como objetivo 
geral o projeto pretendeu “socializar os conhecimentos 
historicamente produzidos e acumulados sobre a 
concepção marxista, no que se refere à experiência e 
as concepções teóricas dos movimentos de lutas sociais 

47 Cf. Parecer à Congregação da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Salvador, 05 de dezembro de 2011.
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em âmbito internacional e nacional dos séculos XIX e 
XX com a prática destes organismos de lutas sociais na 
atualidade, visando a compreensão do horizonte teórico 
e prático da emancipação humana no século em curso”. 
O projeto apresenta uma rica e atualizada bibliografia, 
incluindo as obras clássicas de Marx e Engels e textos 
complementares de outros autores que se debruçam 
sobre esta corrente teórico-metodológica. A leitura do 
projeto, pois, nos leva a sugerir a esta Congregação a 
homologação de sua aprovação (Idem).

Após essa dura luta travada ao longo de anos para 
garantir o reconhecimento de um grupo marxista e a con-
tinuidade de suas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são, que durou praticamente de 2008 a 2011, a experiên-
cia deve ser registrada como algo de extrema relevância 
para tantos outros grupos marxistas que desejam se im-
plantar e serem reconhecidos formalmente nas universi-
dade brasileiras. Para o LEMARX, trata-se de uma questão 
que passou para a sua história. Aprendemos com tudo o 
que ocorreu e tiramos as lições mais preciosas dos acon-
tecimentos. Da nossa parte, defenderemos a liberdade de 
expressão como um direito democrático.
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Dois momentos da história do LEMARX

Atividade sobre Educação e Emancipação humana 
promovida pelo LeMarx, com a participação de

 Ivo Tonet (2008). 
Fonte: Arquivo LeMarx

Estudo sobre O Capital (2018)
Fonte: Arquivo do LeMarx
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3. A formação teórico-política

Desde a formação do grupo, em agosto de 2007, 
sentimos a necessidade de investir na formação teórico-
-política dos membros do LEMARX a partir da literatura 
marxista, englobando não só as obras de Marx e Engels, 
como também de inúmeros outros marxistas do século XX, 
como V. I. Lênin, Leon Trotsky, Rosa Luxemburgo, Ale-
xandra Kollontai, Nadezhda Krupskaia, N. Bukharin, G. 
Plekhanov, G. Politzer. Passamos também a estudar vários 
fenômenos sociais como a Educação e a Estética, também 
a partir da teoria marxista.  

O que nos levou a essa postura foi a necessidade de 
assimilar as contribuições fundamentais da tradição mar-
xista e as lições da história das lutas sociais dos trabalhado-
res no século XIX e XX. O conhecimento dessas obras, que 
condensam a experiência da luta de classes, e os próprios 
acontecimentos nos fortaleceria diante da tarefa colocada 
pelo LEMARX: formar teórica e politicamente a juventude 
e os trabalhadores, apoiar as lutas sociais. 

Marx, aliás, sempre destacou a importância crucial 
da teoria para compreender a sociedade, visando a sua 
transformação. Evidentemente, um programa de estudo do 
marxismo requer muita dedicação, organização e sistema-
ticidade. Marx é o maior exemplo da dedicação à assi-
milação do conhecimento historicamente produzido pela 
humanidade. Afirmou certa vez: “Não há estrada real para 
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a ciência, e só têm probabilidade de chegar a seus cimos 
luminosos aqueles que enfrentam a canseira para galgá-los 
por veredas abruptas”.48 

3.1. Formação interna ao grupo

A formação inicial se deu internamente ao grupo LE-
MARX. De 2007 até praticamente as jornadas de junho de 
2013, o grupo realizou uma série de estudos não só das 
obras de Marx e Engels, como também de outros autores 
marxistas do século XX. A metodologia adotada consistia 
na divisão do texto entre os seus membros, ficando um 
deles responsável pela leitura e exposição do texto até o 
limite fixado. Os demais componentes se comprometiam 
com a leitura do texto, dando as devidas contribuições à 
discussão. A forma de apresentação ficava a cargo da pes-
soa responsável pelo texto. Depois da apresentação, abrí-
amos para o debate coletivo.  

Fizemos a leitura e debate do capítulo de O Capital 
sobre A chamada acumulação primitiva, que no Brasil 
foi publicado com o título de A origem do capital.49 O 
texto de Marx trata do processo que levou à acumulação 
de capital necessário para que o capitalismo pudesse in-
gressar em sua fase industrial, com a chamada Revolução 
Industrial. Para que esse conjunto de riquezas pudesse se 
concentrar nas mãos dos burgueses e das nações euro-

48 MARX, Karl. O Capital. Livro 1, v. 1. São Paulo: Civilização Brasileira, 
2002, p. 31.
49 MARX, Karl. O Capital. Livro 1, v. 2. São Paulo: Civilização Brasileira, 2006, 
pp. 825-877. Cf. também MARX, Karl. A Origem do Capital: a acumulação 
primitiva. São Paulo: Centauro, 2000.
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peias na forma de capital foi necessário todo um proces-
so econômico, social e político, que resultou na expulsão 
de camponeses das terras e, junto com artesãos e peque-
nos proprietários, a sua transformação em mão de obra a 
serviço das relações de assalariamento, na escravização 
de trabalhadores (as) negros (as), exploração das colô-
nias pelos Estados europeus, extraindo uma quantidade 
imensurável de riquezas, que possibilitou, de um lado, a 
concentração de capitais nos burgueses nascentes e pelos 
governos e, de outro, a expropriação dos produtores dire-
tos, obrigando-os a submeterem-se ao trabalho assalaria-
do e à venda de sua força de trabalho como mercadoria 
aos capitalistas. 

Marx demonstrava com isso que, muito diferente-
mente do que dizem os intelectuais burgueses, o sistema 
capitalista pressupõe:

a dissociação entre os trabalhadores e a propriedade 
dos meios pelos quais realizam o trabalho. Quando 
a produção capitalista se torna independente, não se 
limita a manter essa dissociação, mas a reproduz em 
escala cada vez maior. O processo que cria o sistema 
capitalista consiste apenas no processo que retira ao 
trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, 
um processo que transforma em capital os meios 
sociais de subsistência e os de produção e converte 
em assalariados os produtores diretos. A chamada 
acumulação primitiva é apenas o processo histórico 
que dissocia o trabalhador dos meios de produção. É 
considerada primitiva porque constitui a pré-história do 
capital e do modo de produção capitalista.50  

50 Idem, p. 828.
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Estudamos a obra Trabalho assalariado e capital, tex-
to que resultou de uma apresentação de Marx das suas 
ideias econômicas a um grupo de operários, publicado em 
1849 na Nova Gazeta Renana.51 Embora Marx ainda não 
tivesse concluído devidamente a sua crítica da Economia 
Política e da sociedade capitalista, e ainda usasse a catego-
ria trabalho por força de trabalho, o revolucionário alemão 
se esforça por expor de forma clara a nova teoria sobre a 
exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, fonte do 
seu lucro e da acumulação de capital. Engels publicou 
posteriormente o texto com algumas modificações neces-
sárias à compreensão dos leitores.

Marx explica como ocorre a exploração da força de 
trabalho e a produção da riqueza no capitalismo: “O que 
os operários vendem ao capitalista em troca de dinheiro é 
a sua força de trabalho. O capitalista compra essa força de 
trabalho por dia, uma semana, um mês etc. E, depois de 
comprá-la, utiliza-a fazendo com que os operários traba-
lhem durante o tempo estipulado”.52 Em contrapartida, o 
trabalhador recebe o seu salário, o preço da sua força de 
trabalho. Assim como as mercadorias têm o seu preço, a 
expressão do seu valor em dinheiro, também a mercado-
ria força de trabalho tem o seu preço, a sua expressão em 
dinheiro, qual seja, o salário, que corresponde a uma de-
terminada quantidade de produtos para a sua subsistência 
e da sua família, que já é produto da força de trabalho de 
outros trabalhadores. 

51 MARX, Karl. Trabalho assalariado e capital. São Paulo: Global, 1987.
52 Idem, p. 34.
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Ocorre que o trabalhador é contratado, de acordo 
com o direito burguês, para trabalhar durante uma jornada 
de trabalho, em geral de 8 horas, como ocorre no Brasil 
e em outros países. Numa parte da jornada de trabalho, o 
trabalhador produz o trabalho necessário, resultando na 
reprodução do seu salário. Na outra parte, chamada de 
trabalho excedente, o trabalhador produz o sobretrabalho, 
o que Marx, posteriormente, chamará de mais-valia (ou 
mais-valor). Nesse sentido, uma soma de valor se transfor-
ma em capital

Conservando-se e multiplicando-se como força 
social independente, isto é, como força de uma parte da 
sociedade, por meio da sua troca pela força de trabalho 
viva, imediata. A existência de uma classe que possui 
sua capacidade de trabalho é uma condição preliminar 
necessária ao capital. Somente quando o trabalho 
materializado, passado, acumulado, domina sobre o 
trabalho vivo, imediato, é que o trabalho acumulado se 
transforma em capital (...). Consiste no fato de o trabalho 
vivo servir ao trabalho acumulado como meio para 
manter e aumentar o seu valor de troca.53

Enfrentamos também o estudo do texto de A sagrada 
família, de Marx e Engels, publicado em 1845. Trata-se 
de uma obra fundamental na compreensão da concepção 
filosófica de Marx e Engels e da teoria materialista. Con-
forma-se como uma crítica profunda às ideias dos jovens 
hegelianos de esquerda, em particular a Bruno e Edgar 
Bauer, integrantes da esquerda hegeliana. Enquanto os jo-
vens hegelianos haviam se petrificado, conservando uma 
base idealista de pensamento, mantendo uma posição de 
desconfiança quanto à ação das massas de trabalhadores, 

53 Idem, pp. 48-49.
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Marx e Engels haviam evoluído do idealismo hegeliano 
para a concepção materialista de mundo, por intermédio 
das concepções filosóficas de Ludwig Feuerbach, presen-
tes nas obras A essência do cristianismo (1841), Teses pre-
liminares sobre a reforma da filosofia (1842) e Princípios 
da Filosofia do Futuro (1843).

Criticando a filosofia idealista dos jovens hegelianos, 
Marx e Engels afirmam que os mesmos “rejeitavam tudo 
o que não saísse dos seus cérebros geniais (...). O único 
remédio que propunham para as anomalias do Estado e 
da sociedade era uma reforma da consciência e, se bem 
que pretendessem fazer-se se passar por revolucionários, 
atacavam o comunismo”.54 Para os idealistas jovens he-
gelianos a tarefa colocada era reformar a consciência dos 
indivíduos, para que a realidade se modificasse em segui-
da. Modificando a consciência, a vida real seria também 
modificada. 

Não passava pela cabeça desses pensadores idealis-
tas que era necessário transformar a vida social para que 
se modificassem as formas de pensamento. Dessa forma, 
para os jovens hegelianos idealistas “todo o mal reside 
apenas no modo de ‘pensar’ do trabalhador”.55 Para Marx 
e Engels, como pensadores materialistas e dialéticos, era 
preciso transformar a vida social, econômica e política, 
para mudar as ideais dominantes. Era necessária uma 
verdadeira transformação social radical: uma revolução 
social. 

54 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 
2003, p. 146.
55 Idem, p. 65.
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Debatemos o texto integral de A Ideologia Alemã 
(1845-46, publicada em 1932), seguido das Teses sobre 
Feuerbach.56 Também estudamos a obra de Engels, Ludwig 
Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã.57 Nas Teses 
sobre Feuerbach (1845), Marx delimita a sua relação com 
a concepção materialista de mundo dos pensadores do sé-
culo XVIII (materialismo mecanicista) e com Feuerbach. 
Apesar do grande avanço de suas concepções de mundo 
na luta contra o idealismo e o obscurantismo das doutrinas 
escolásticas da Igreja católica, era preciso reconhecer que 
se tratavam de concepções materialistas mecânicas. Não 
consideravam o caráter dialético da matéria e da realidade 
social. Não levavam em consideração o caráter ativo da in-
tervenção humana na modificação da natureza e da socie-
dade. Por isso, Marx aduz: “A doutrina materialista sobre 
a modificação das circunstâncias e da educação esquece 
que as circunstâncias são modificadas pelos homens e que 
o próprio educador tem de ser educado”.58

Transmutando a discussão para as relações sociais, 
Marx afirma que a “essência humana não é uma abstra-
ção intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela 
é o conjunto das relações sociais”.59 Como tal, pode ser 
transformada, não é imodificável, pode ser modificada 
pela ação humana. A perspectiva do pensamento filosófi-
co se desloca, pois, da contemplação da realidade natural 

56 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: 
Expressão Popular, 2002, p. 32.
57 ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. 
Brasília-DF: Centelha Cultura, 2010. 
58 MARX, Karl. Teses sobre Feuerbach. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A 
Ideologia Alemã. São Paulo: Expressão Popular, 2002, p. 120.
59 Idem, pp. 119-120.
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e social, para uma perspectiva orientada para a ação, re-
ferenciada por uma teoria social. Coloca-se claramente o 
problema da unidade dialética entre a teoria e a prática: 
“os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes 
maneiras; o que preciso é transformá-lo”.60

Após a elaboração do texto das Teses sobre Feuer-
bach, quando Marx estabelece uma delimitação clara em 
relação ao pensamento de Ludwig Feuerbach, mostrando 
os avanços e as insuficiências do seu pensamento, parti-
cularmente em relação ao caráter prático da vida humana 
e das recíprocas influências entre a ação dos homens e o 
meio social, Marx e Engels se entregam completamente à 
elaboração de uma crítica sistemática e radical aos jovens 
hegelianos e às ideias do hegelianismo, presentes em A 
Ideologia Alemã.  

Criticando os jovens hegelianos e o materialismo 
mecanicista de Feuerbach, mesmo reconhecendo os seus 
avanços para a filosofia materialista, Marx e Engels ex-
põem de forma mais sistemática a concepção materialista 
e dialética da história. Essa nova concepção de história, 
da sociedade e das relações entre os indivíduos e classes 
é materialista, porque as formas de Estado, as instituições 
jurídico-políticas e as formas de consciência social são ex-
plicadas pelas condições materiais (econômico-sociais) de 
existência; dialética, pois tanto as condições materiais de 
existência, quanto a superestrutura jurídico-política e as 
ideias são analisadas em seu movimento histórico, neces-
sariamente contraditório, em sua transformação constante.

60 Idem, p. 126.
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A ideia fundamental presente em A Ideologia Alemã 
é a seguinte: “Não é a consciência que determina a vida, 
é a vida que determina a consciência”.61 Trata-se, portan-
to, de conhecer as condições matérias de existência social 
para explicar e compreender as formas jurídico-políticas 
e de consciência social existentes em determinada forma-
ção social. Em outras palavras, a concepção materialista 
da história de Marx e Engels parte “dos homens realmente 
ativos, e com base no seu processo real de vida apresenta-
-se também o desenvolvimento dos reflexos e ecos ideoló-
gicos desse processo de vida”.62

Para tanto, A Ideologia Alemã coloca a necessidade 
de interpretar o processo histórico real, concreto, tal como 
se passou ao longo do desenvolvimento da humanidade e 
se passa hoje, por meio do estudo das formas ou modos 
de organização do trabalho e das condições de produção 
da vida social. Essa é a base econômico-social, a partir da 
qual se conforma a estrutura social e de classe, e, sobre 
esse fundamento, a superestrutura jurídico-política (Esta-
do, instituições, partidos) e as formas de consciência social 
(ciência, filosofia, arte, religião, direito). 

Para os dois filósofos e revolucionários alemães 

os homens são os produtores das suas representações, 
ideias etc., mas os homens reais, os homens que 
realizam, tal como se encontram condicionados por 
um determinado desenvolvimento das suas forças 
produtivas e pelas relações que a estas corresponde até 
as suas formações mais avançadas. A consciência, nunca 

61 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: 
Expressão Popular, 2002, p.32.
62 Idem, p. 31.
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pode ser outra coisa senão o ser consciente, e o ser dos 
homens é o seu processo real de vida.63

Por isso, os dois revolucionários procuraram esbo-
çar, com base nos conhecimentos históricos existentes em 
sua época, uma análise das formações sociais mais conhe-
cidas na história. Tomando o homem como um ser ati-
vo, que pensa e que age, Marx e Engels o insere no seu 
processo real de vida, de modo que a ação humana toma 
um caráter transformador das condições de vida e de re-
produção da sociedade. Ao transformar a vida econômica, 
social, política e cultural, os homens transformam-se a si 
mesmos, desenvolvendo os seus conhecimentos e a sua 
consciência sobre o mundo existente. A teoria de Marx 
e Engels une dialeticamente as ideias e a prática transfor-
madora. Do ponto de vista da transformação das socieda-
des, e, em particular, do capitalismo, para “o materialista 
prático, isto é, para o comunista, trata-se de revolucionar 
o mundo existente, de atacar e transformar na prática as 
coisas que ele encontra no mundo”.64 

Reconhecendo o caráter de classe da sociedade ca-
pitalista e a necessidade de sua superação, Marx e Engels 
afirmam que o “comunismo não é para nós um estado de 
coisas que deva ser estabelecido, um ideal pelo qual a rea-
lidade [terá] de se regular. Chamamos comunismo ao mo-
vimento real que supera o atual estado de coisas”.65 A obra 
de Engels intitulada Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia 
clássica alemã fornece uma visão geral do significado e 
da importância histórica no campo da filosofia dos traba-

63 Idem, p. 31.
64 Idem, p. 36.
65 Idem, p. 52.
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lhos de Hegel e de Feuerbach, que, ao resgatar a dialética 
-  como fez Hegel - e o materialismo - como realizou Feu-
erbach -, acabaram por colocar as bases para uma síntese 
muito maior e profunda de todo o conhecimento científico 
e filosófico anterior, expressa na concepção materialista 
da história, obra de Marx e Engels. 

Mais adiante, o grupo resolveu estudar a obra políti-
ca mais importante dos fundadores do socialismo científi-
co: o Manifesto Comunista (1848). O texto foi publicado 
em pleno calor dos processos revolucionários de 1848 na 
Europa como um programa do proletariado, que aparecia 
de forma independente da burguesia, defendendo reivin-
dicações próprias. Apontando a luta de classes como mo-
tor da história da humanidade e evidenciando a divisão de 
classes nas sociedades escravista, feudal e capitalista atual, 
sob a base da propriedade privada dos meios de produ-
ção, o Manifesto Comunista demonstra que a “sociedade 
burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade 
feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez 
mais que estabelecer novas classes, novas condições de 
opressão, novas formas de luta em lugar das que existiam 
no passado”.66  

O desenvolvimento do capitalismo, sob a base da 
exploração do trabalho assalariado pelo capital e da pro-
dução de mais-valia (sobretrabalho ou trabalho exceden-
te), voltado à produção de mercadorias para os mercados 
e não para atender efetivamente as necessidades coletivas, 
gerou uma nova relação de antagonismo entre proletaria-

66 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: 
Boitempo, 2010, p. 36.
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do, produto da Revolução Industrial, e a burguesia. A luta 
de classes entre os trabalhadores assalariados e os capita-
listas, preocupados com o lucro e a acumulação de capital, 
percorrerá toda a história da sociedade burguesa moderna. 

Desenvolvendo as forças produtivas, para ganhar 
a concorrência, a burguesia “criou o mercado mundial”. 
Realizando as suas revoluções democrático-burguesas, 
“conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva 
no Estado representativo moderno. O executivo no Estado 
moderno não é senão um comitê para gerir os negócios 
comuns de toda a classe burguesa”.67  

Ao fazer avançar a indústria e o mercado mundial, a 
burguesia revolucionou as forças produtivas da sociedade: 

A burguesia não pode existir sem revolucionar 
incessantemente os instrumentos de produção, por 
conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas 
as relações sociais. (...) Impelida pela necessidade de 
mercados sempre novos, a burguesia invade todo o 
globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda parte, 
explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte.68

O rápido aperfeiçoamento das forças produtivas ma-
teriais criou uma nova contradição: as crises de superpro-
dução. A grande industrial moderna constitui um poten-
cial de criação de riquezas e valores muito superior aos 
limitados dos mercados consumidores da sociedade atual. 
Periodicamente, as barreiras impostas pela camisa de força 
das relações de produção e de propriedade são rompidas 
em crises profundas e cada vez maiores. De formas poten-
cializadoras das forças produtivas, as relações de produ-

67 Idem, p. 42.
68 Idem, p. 43.
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ção e de propriedade burguesas se tornaram um estorvo, 
uma barreira. As forças produtivas “são tolhidas por elas; 
e assim que se libertam desses entraves, lançam na desor-
dem a sociedade inteira e ameaçam a existência da pro-
priedade burguesa. O sistema burguês tornou-se demasia-
do estreito para conter as riquezas criadas em seu seio”.69

Para minimizar as crises, a burguesia e seus governos 
aplicam todo tipo de política econômica para proteger os 
capitais e garantir as condições de retomada da acumu-
lação e dos lucros, aumentam a exploração da força de 
trabalho e destroem direitos. Uma quantidade enorme de 
forças produtivas é destruída (falência, desemprego). Mes-
mo assim, as crises voltam periodicamente a se manifestar 
e de forma cada vez mais profundas, colocando na ordem 
do dia a necessidade de superação do modo de produção 
capitalista e a construção do socialismo. 

Paralelamente, na medida em que se forjam as con-
dições objetivas para a luta socialista, o capitalismo, ao dar 
nascimento a uma classe antagônica ao capital e ao possi-
bilitar a sua concentração em grandes fábricas, cria o seu 
próprio coveiro. Ou, como afirmam Marx e Engels: a “bur-
guesia, porém, não se limitou a forjar as armas que lhe tra-
rão a morte; produziu também os homens que empunha-
rão essas armas – os operários modernos, os proletários”.70

Esclarecendo que “toda luta de classes é uma luta po-
lítica”, Marx e Engels analisam o processo de desenvolvi-
mento da organização sindical e política do proletariado. 
Os operários criaram sindicatos e partidos. Essa 

69 Idem, p. 45.
70 Idem, p. 48.
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organização do proletariado em classe e, portanto, 
em partido político, é incessantemente destruída pela 
concorrência que fazem entre si os próprios operários. 
Mas renasce sempre, e cada vez mais forte, mais sólida, 
mais poderosa. Aproveita-se das divisões internas da 
burguesia para obrigá-la ao reconhecimento legal de 
certos interesses da classe operária.71  

Marx e Engels reconhecem que de “todas as classes 
que hoje se opõem à burguesia, só o proletariado é uma 
classe verdadeiramente revolucionária”, capaz de afrontar 
profundamente o capital e estremecer a produção social. 
O desenvolvimento das condições objetivas (crises, sociali-
zação da produção, avanço das forças produtivas) e subje-
tivas (organização e consciência do proletariado) coloca no 
horizonte o momento em que a classe operária e demais 
explorados e oprimidos farão o seu acerto de contas com 
a sociedade burguesa e com seu antagonista, a burguesia. 

A estratégia da revolução proletária e da constituição 
da classe operária como classe dominante aparece no Ma-
nifesto Comunista da seguinte forma: 

Os proletários não podem apoderar-se das forças 
produtivas sociais senão abolindo o modo de apropriação 
a elas correspondente e, por conseguinte, todo modo 
de apropriação existente até hoje. Os proletários nada 
têm de seu a salvaguardar; sua missão é destruir todas as 
garantias e seguranças da propriedade privada até aqui 
existentes.72

Dessa forma, continuam os fundadores do marxismo:

Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, 
se organiza forçosamente como classe, se por meio 

71 Idem, p. 36.
72 Idem, p. 50.
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de uma revolução se converte em classe dominante 
e como classe dominante destrói violentamente as 
antigas relações de produção, destrói, juntamente 
com essas relações de produção, as condições de 
existência dos antagonismos entre as classes, destrói 
as classes em geral e, com isso, sua própria dominação 
como classe.

Em lugar da antiga sociedade burguesa, com 
suas classes e antagonismos de classes, surge uma 
associação na qual o livre desenvolvimento de cada um 
é a condição para o livre desenvolvimento de todos.73

Passamos ao estudo de outra obra de Marx, intitula-
da Salário, Preço e Lucro (1865). Resultando de um debate 
no interior da Associação Internacional dos Trabalhadores 
(AIT ou Primeira Internacional), Marx aproveita para expor 
mais detidamente as suas ideias econômicas e a sua crítica 
à exploração do trabalho pelo capital. Nesse momento, as 
ideias econômicas de Marx estão mais solidificadas e mais 
claras. Sua explicação da origem da riqueza e do lucro 
capitalista a partir da extração de trabalho excedente, a 
mais-valia (ou mais-valor), avançou bastante. O essencial 
é que Marx expõe o fundamento do lucro da sociedade 
burguesa: “Ao comprar a força de trabalho do operário e 
ao pagar o seu valor, o capitalista adquire, como qualquer 
outro comprador, o direito de consumir ou usar a merca-
doria que comprou”.74

Aplicando a força de trabalho no processo de produ-
ção, transformando a natureza e produzindo mercadorias, 
os trabalhadores produzem, numa parte da jornada de tra-

73 Idem, p. 59.
74 MARX, Karl. Salário, Preço e Lucro. São Paulo: expressão Popular, 2006, 
pp. 113-115.
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balho, que se chama trabalho necessário, o valor corres-
pondente ao salário recebido (que corresponde à quanti-
dade de trabalho necessário à reprodução do trabalhador 
e da sua família), e, na parte restante, denominada de so-
bretrabalho ou trabalho excedente, produz a mais-valia,

pela qual o capitalista não paga equivalente algum. Esse 
tipo de troca entre o capital e o trabalho é que serve de 
base à produção capitalista, ou ao sistema de trabalho 
assalariado e tem de conduzir, sem cessar, à constante 
reprodução do operário como operário e do capitalista 
como capitalista.75

Nesse mesmo texto, Marx conclama aos operários a 
se organizarem e lutarem por suas reivindicações e direi-
tos. Mas não se limita a isso. Sabia das limitações da luta 
sindical, quando restrita à defesa da mercadoria força de 
trabalho contra a sanha de lucro do capital. Por isso, ao 
final de Salário, Preço e Lucro, Marx adverte: 

A classe operária deve saber que o sistema atual, mesmo 
com todas as misérias que lhe são impostas, engendra 
simultaneamente as condições materiais e as formas 
sociais necessárias para uma reconstrução econômica 
da sociedade. Em vez deste lema conservador: ‘Um 
salário justo por uma jornada de trabalho justa!’, deverá 
inscrever na sua bandeira esta divisa revolucionária: 
‘Abolição do sistema de trabalho assalariado!’.76  

Finalizada a referida obra, partimos para o estudo e 
análise de um texto muito importante de Marx: A guerra 
civil na França (1871). Marx e Engels foram pilastras cen-
trais da Primeira Internacional. No caso de Marx, foi res-
ponsável pela elaboração de grande parte dos documentos 

75 Idem, ibidem.
76 Idem, p. 142.
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da organização. Durante a existência da Primeira Interna-
cional, irrompeu a Guerra Franco-Prussiana, que resultou 
na derrota da França para a Alemanha. A derrota francesa 
causou a queda de Luís Bonaparte e a constituição de um 
novo governo instável, que acabou capitulando ao gover-
no alemão. Humilhado, o governo tentou desarmar a po-
pulação. Setores da Guarda Nacional e do povo passaram 
a resistir levantando as barricadas. A respeito dessa rebe-
lião operária, Marx afirmou: 

A gloriosa revolução operária de 18 de março apoderou-
se incontestavelmente de Paris. O Comitê Central era seu 
governo provisório. A Europa pareceu, por um momento, 
duvidar se seu formidável desempenho político e militar 
era algo real ou sonhos de um passado longínquo.77

A Comuna de Paris, que brotou da revolução ope-
rária, era composta por conselheiros municipais eleitos, 
cujos mandatos eram revogáveis a qualquer momento. 
Os operários iniciaram a destruição da máquina de Estado 
burguês:

A Comuna deveria ser não um corpo parlamentar, 
mas um órgão de trabalho, Executivo e Legislativo ao 
mesmo tempo. Em vez de continuar a ser agente do 
governo central, a polícia foi imediatamente despojada 
de seus atributos políticos e convertida em agente da 
Comuna, responsável e substituível a qualquer momento. 
O mesmo se fez em relação aos funcionários de todos 
os outros ramos da administração. Dos membros da 
Comuna até os postos inferiores, o serviço público tinha 
de ser remunerado com salários de operários. Os direitos 
adquiridos e as despesas de representação dos altos 
dignitários do Estado desapareceram com os próprios 
altos dignitários. As funções públicas deixaram de ser 

77 MARX, Karl. A guerra civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 48.
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propriedade privada dos fantoches do governo central. 
Não só a administração municipal, mas toda iniciativa 
exercida até então pelo Estado foi posto nas mãos da 
Comuna.78 

Em outras palavras: a Comuna de 1871 na Paris revo-
lucionária era “essencialmente um governo da classe ope-
rária, o produto da luta da classe produtora contra a classe 
apropriadora, a forma política enfim descoberta para se 
levar a efeito a emancipação econômica do trabalho”.79 
Até então, Marx tinha levantado a tese de que a classe ope-
rária deveria se constituir como classe dominante, estabe-
lecer o seu governo revolucionário e iniciar o processo de 
transformação social. A tomada do poder pelo proletaria-
do em Paris, em 1871, o estabelecimento de um governo 
proletário, o processo de desmonte da máquina de Estado 
burguês e o início da construção de um Estado operário 
comprovaram inteiramente a tese marxista.  

O governo burguês conseguiu se reconstituir em 
Versalhes e organizou a contrarrevolução. De 22 a 28 de 
maio de 1871, respondeu ao governo operário com um 
verdadeiro banho de sangue. No dia 28 de maio, os últi-
mos revolucionários foram rendidos ou mortos. E apesar 
de ter durado apenas 72 dias, a Comuna tomou decisões 
e as implementou de maneira tão profunda que Marx, na 
conclusão de seu texto, diz: “A Paris dos trabalhadores, 
com sua Comuna, será eternamente celebrada como a glo-
riosa precursora de uma nova sociedade. Seus mártires es-
tão gravados no grande coração da classe trabalhadora”.80

78 Idem, pp. 56-57.
79 Idem, p. 59.
80 Idem, p. 79.
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Logo em seguida, tratamos de esmiuçar a obra de 
Marx intitulada Crítica do Programa de Ghota (1875). A 
derrota do proletariado na Comuna de Paris e o avanço 
da contrarrevolução potenciaram os conflitos políticos no 
interior da Primeira Internacional, particularmente entre 
marxistas e anarquistas. Esgotada a experiência da Primei-
ra Internacional na década de 1870, Marx e Engels pas-
saram a se dedicar à construção dos partidos operários, 
particularmente do Partido Operário Socialdemocrata Ale-
mão, que, fundindo-se com a União Geral Operária alemã 
(influenciada pelas posições de Ferdinand Lassalle) deu 
origem ao Partido Socialdemocrata Alemão, em 1875, no 
chamado Congresso de Gotha.

Marx não configurou um obstáculo à fusão, mas rea-
lizou uma dura crítica ao programa elaborado pela direção 
do partido, a partir do qual foi realizada a união entre as 
duas organizações. O fato é que a Crítica do Programa de 
Gotha se tornou um documento axial pelo fato de conter 
profundas considerações e esclarecimentos sobre várias 
questões: internacionalismo proletário, crítica do refor-
mismo, defesa da estratégia da revolução proletária e dos 
métodos de luta da classe operária, a natureza de classe 
do Estado, a caracterização da transição do capitalismo ao 
comunismo, como a ditadura revolucionária do proletaria-
do, as fases de construção da sociedade comunista, sobre 
a educação, entre outros problemas da teoria e do progra-
ma revolucionários.

É nesse texto que Marx esclarece o conteúdo da tran-
sição socialista: 

Entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o 
período de transformação revolucionária de uma na 

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   102 18/06/2019   23:42:31



 |103LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

outra. A ele corresponde também um período político 
de transição, cujo Estado não pode ser senão a ditadura 
revolucionária do proletariado.81 

Significa dizer que ao tomar o poder político, o pro-
letariado, amparado na maioria nacional oprimida, que-
bra o poder de Estado burguês e, em seu lugar, institui 
um Estado proletário, fundado na democracia operária. 
É a forma de poder mais democrática para a esmagadora 
maioria da população, até então completamente margi-
nalizada, explorada e oprimida pela classe dominante, a 
burguesia.

Depois dessa obra, voltamo-nos aos textos de Engels, 
entre eles A situação da classe trabalhadora na Inglaterra 
(escrita em fins de 1844 e começos de 1845), Anti-Dühring 
(1877-1878), uma versão sintética dessa última obra, in-
titulada Do socialismo utópico ao socialismo científico, 
Dialética da natureza e A origem da família, da proprieda-
de privada e do Estado (1884).82 A situação da classe traba-
lhadora na Inglaterra é uma das mais bem sucedidas aná-
lises das condições de vida e de trabalho do proletariado 
em meados do século XIX na Inglaterra. Concebida à base 
de uma farta documentação (jornais, relatórios, obras, en-
tre outras fontes), o livro descreve as condições miserá-
veis e o profundo processo de exploração a que a força 
de trabalho era submetida nas fábricas inglesas. Engels 

81 MARX, Karl. Crítica do programa de Gotha. São Paulo: Boitempo, 2012, 
p. 41.
82 ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. São 
Paulo: Boitempo, 2007; Do socialismo utópico ao socialismo científico. São 
Paulo: Centauro, 2005; Anti-Dühring. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1990; 
Dialética da natureza. Lisboa: Editorial Presença, 1974; A origem da família, 
da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991.
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analisa também o impacto da Revolução Industrial e da 
maquinaria moderna nas relações de trabalho e os seus 
efeitos na exploração dos trabalhadores, das mulheres e 
das crianças e jovens.

Mas Engels não se limita a constatar essa situação 
de exploração. Demonstra que a existência de uma classe 
operária, como produto da industrialização, as contradi-
ções econômicas e sociais do capitalismo e os conflitos 
oriundos do choque dos interesses de classe são 

a base real e o ponto de partida de todos os movimentos 
sociais de nosso tempo porque ela é, simultaneamente, a 
expressão máxima e a mais visível manifestação de nossa 
miséria social. O comunismo dos operários franceses e 
alemães é o seu produto direto.83

Engels também demonstra as limitações da liberda-
de e igualdade formais da sociedade burguesa, esclare-
cendo que a sociedade moderna passa a falsa impressão 
de que os trabalhadores, submetidos ao trabalho assala-
riado, agem 

segundo a sua própria vontade, de estabelecer livremente 
com ela um contrato, sem constrangimentos, como se o 
proprietário fosse o autor de seu próprio destino. Bela 
liberdade, que deixa ao proletariado, como alternativa a 
aceitação das condições impostas pela burguesia.84   

Analisando as crises de superprodução do capitalis-
mo, as suas causas e as suas consequências na vida dos 
trabalhadores, Engels explica a dinâmica geral da socie-
dade capitalista, que cria ao mesmo tempo riqueza (para 
os burgueses) e miséria, exploração e desemprego para 

83 ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. São 
Paulo: Boitempo, 2007, p. 41.
84 Idem, p. 118.
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os trabalhadores assalariados. Quando descreve as ten-
dências socialistas e comunistas no seio do movimento 
operário, tem em vista a necessidade da fusão entre esses 
dois movimentos de luta contra a exploração e a opressão, 
fortalecendo a organização da classe operária não só na 
conquista das suas reivindicações, mas, sobretudo, para a 
superação dessa ordem de coisas. 

Na obra Anti-Dühring (e em sua síntese, elaborada 
por Engels, Do socialismo utópico ao socialismo cientí-
fico), Engels não só combate as críticas sem fundamento 
dos adversários do marxismo como condensa os conheci-
mentos formulados no conjunto das obras e textos escri-
tos pelos fundadores do marxismo, desenvolvendo as suas 
conquistas científicas, filosóficas, econômicas e políticas. 
O livro se tornou uma espécie de ferramenta para a intro-
dução da militância socialista ao universo do pensamento 
revolucionário de Marx e Engels.  

Engels articula o aparecimento do movimento socia-
lista moderno ao desenvolvimento da sociedade burguesa 
e às contradições econômicas e sociais do modo de produ-
ção capitalista. A exploração da força de trabalho, as con-
dições de vida da classe operária, o trabalho de crianças e 
mulheres, a ausência de direitos, o despotismo do patrão 
nas fábricas colocam novas contradições entre as classes 
sociais, em particular, entre burguesia e proletariado, que 
se expressam no plano das formas de consciência social 
por meio da elaboração das teorias socialistas – nas suas 
mais variadas correntes, das mais utópicas e incipientes às 
mais avançadas -, e no advento do movimento comunista. 
Essas teorias refletiam “o estado incipiente da produção 
capitalista, a incipiente condição de classe”. Era preciso 
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superar essas correntes utópicas. Não obstante, para “con-
verter o socialismo em ciência era necessário antes de 
tudo, situá-lo no terreno da realidade”.85  

No plano do pensamento filosófico, Engels destaca, 
sobretudo, a grande importância de Hegel para o resgate 
e desenvolvimento do método dialético de pensamento. 
Juntamente com Kant, Hegel havia retirado a lógica dialé-
tica das sombras, elevando-a do ponto de vista filosófico. 
Mas, ao contrário de Kant, que não reconhecia à razão 
humana a capacidade de captar a essência da realidade e 
ir fundo na explicação de todas as coisas, Hegel não só de-
senvolve as leis da dialética, como manifesta uma profun-
da confiança na capacidade de conhecimento dos homens 
tanto da natureza quanto da sociedade e da história. 

É verdade, porém, que Hegel confere ao seu sistema 
de pensamento um caráter idealista, na medida em que 
inverte a relação entre as ideias e a realidade material, en-
contrando no seu espírito absoluto a chave da explicação 
e da determinação das relações na natureza e na história. 
Ou seja, para Hegel são as ideias, o conhecimento, o es-
pírito que determinam a vida material e não o contrário. 
Com essa perspectiva, e apesar dos avanços alcançados 
pela aplicação do seu método dialético, Hegel não conse-
guiu desfazer-se do seu conteúdo idealista. 

Como observa Engels: “Hegel era idealista”. A essa 
filosofia idealista, da qual os fundadores do marxismo ex-
traíram a sua parte essencial, a dialética, Marx e Engels 
contrapunham a filosofia materialista, que defende a tese 

85 Cf. ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. São 
Paulo: Centauro, 2005, pp. 46-47. 
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central de que o ser determina as ideias, o espírito, o co-
nhecimento e que a vida social determina a consciência 
social dos homens. Mas, como afirma Engels na mesma 
obra, não se tratava mais da concepção materialista do 
século XVIII ou de Feuerbach. Marx e Engels fundem o 
método dialético e a filosofia materialista, concebendo o 
método do materialismo histórico-dialético. 

Uma vez realizada essa crítica materialista do idealis-
mo hegeliano, era preciso compreender a história da hu-
manidade e a própria sociedade burguesa moderna de um 
ponto de vista materialista e dialético. Nesse caso, Marx e 
Engels, assimilando os fundamentos da Economia Política 
e as considerações sobre as classes sociais e seu papel nos 
processos históricos, concluem que a 

estrutura econômica da sociedade em cada época da 
história constitui, portanto, a base real cujas propriedades 
explicam, em última instância, toda a superestrutura 
integrada pelas Instituições jurídicas e políticas, assim 
como pela ideologia religiosa, filosófica etc., de cada 
período histórico.86     

Em se tratando da obra Dialética da Natureza, 
embora Engels não a tenha finalizado completamente, 
tem sido uma fonte muito valiosa para os marxistas 
que desejam analisar a forma como os fundadores do 
marxismo acompanhavam o desenvolvimento da ciência, 
em inúmeras áreas das ciências sociais e da natureza, e 
como as descobertas e investigações científicas do século 
XIX, principalmente em sua segunda metade, mostravam 
que a natureza estava em constante transformação, 
corroborando as teses marxistas sobre o caráter dialético 

86 Idem, p. 66.
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da realidade e da capacidade de compreensão das coisas 
da natureza e da sociedade por meio do método dialético 
e materialista.

Essa formação interna do grupo foi aprofundada e 
reforçada pelo estudo de algumas obras fundamentais de 
V. I. Lênin e Leon Trotsky, revolucionários e líderes da 
Revolução Russa de 1917. De Lênin, estudamos a obra 
Materialismo e Empiriocriticismo: notas sobre uma filoso-
fia reacionária (1909), que trata do materialismo histórico-
-dialético e procura incorporar as conquistas da análise 
científica e filosófica até a primeira década do século XX. 
A obra surgiu em virtude do debate interno ao Partido Bol-
chevique em que se confrontaram a concepção dialética 
e materialista marxista e as ideias filosóficas idealistas, in-
fluenciadas pela crise nas ciências, particularmente na Fí-
sica, no final do século XIX e início do XX.87

O segundo livro de Lênin estudado foi As três fontes e 
as três partes constitutivas do marxismo, que constitui uma 
síntese do pensamento de Marx e Engels.88 Lênin identifica 
as três principais fontes das ideias marxistas nas obras da 
Economia Política burguesa, nas teses das correntes socia-
listas francesas e na concepção dialética de Hegel. Em cer-
ta medida, segue uma metodologia adotada anteriormente 
por Engels em seu Do socialismo utópico ao socialismo 
científico. É evidente que as fontes do marxismo são mais 
variadas e complexas, mas tanto a obra de Engels quanto 
a de Lênin procura analisar o que há de essencial. Quanto 
às partes constitutivas do marxismo, Lênin as identifica na 

87 LÊNIN, V. I. Materialismo e Empiriocriticismo. Lisboa: Edições Avante, 
1982.
88 LÊNIN, V. I. As três fontes. São Paulo: Expressão Popular, 2006.
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teoria do valor e da mais-valia, na teoria da luta de classes 
na respectiva estratégica e tática do proletariado na defesa 
do socialismo e no método dialético. 

A terceira obra de Lênin diz respeito a O Estado e 
a revolução (1917), escrita às vésperas da Revolução de 
Outubro de 1917 na Rússia. Essa preocupação de Lênin 
em estabelecer a autêntica concepção de Estado de Marx 
e Engels e sua relação com o processo revolucionário era 
completamente acertada, vez que três anos antes, a so-
cialdemocracia europeia havia, por meio de boa parte das 
suas lideranças, traído os interesses históricos da classe 
operária e do internacionalismo proletário, por intermédio 
da votação dos créditos de guerra das burguesias nacio-
nais. Fora isso, esses setores capituladores e conciliadores 
expunham quase sempre uma atitude dúbia em relação à 
posição do proletariado revolucionário diante do Estado e 
da democracia burguesa e das tarefas da revolução prole-
tária diante da máquina estatal capitalista.

Não à toa, Lênin estabelece um conceito claro do 
Estado: 

O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo 
inconciliável das classes. O Estado aparece onde e na 
medida em que os antagonismos de classes não podem 
objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a 
existência do Estado prova que as contradições de classes 
são inconciliáveis.89

Após a leitura das três obras de Lênin, o grupo ini-
ciou o estudo de algumas obras de Leon Trotsky a respei-
to da teoria revolucionária de nossa época (a revolução 

89 LÊNIN, V. I. O Estado e a Revolução. São Paulo: Hucitec, 1987, p. 9.
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permanente) e sobre a Revolução Russa de 1917. Estu-
damos as seguintes obras: História da Revolução Russa, 
A revolução permanente, A revolução traída e A revolu-
ção desfigurada.90 A revolução de 1905 foi um verdadei-
ro divisor de águas no movimento revolucionário russo e 
internacional. Ela repôs e fez desenvolver um profundo 
debate em torno da estratégia revolucionária em países ca-
pitalistas atrasados. Lênin já havia travado uma luta desco-
munal com os mencheviques no seio do Partido Operário 
Socialdemocrata Russo (POSDR) sobre a natureza do par-
tido revolucionário. A obra Que fazer? mostra como Lênin 
concebia a organização revolucionária capaz de organizar 
a vanguarda da classe operária e da militância socialista 
nas condições mais difíceis do Czarismo. 

O desenvolvimento do debate deixou cada vez mais 
claro que os embates sobre a questão organizativa escon-
dia, na verdade, uma diferença muito mais profunda: o 
conflito de estratégias para a revolução na Rússia. Trotsky 
começou a desenvolver a sua teoria da revolução perma-
nente nesse contexto revolucionário, numa obra deno-
minada 1905 e Balanço e Perspectivas. Condensou a sua 
teoria socialista na obra A revolução permanente. Com-
pendiou o processo revolucionário anterior, as condições 
objetivas e subjetivas da revolução na obra História da Re-
volução Russa e realizou a crítica da degeneração da revo-
lução e do Estado soviéticos pelo estalinismo nas obras A 
revolução traída e A revolução desfigurada.

90 TROTSKY, Leon. História da Revolução Russa. São Paulo: Sundermann, 
2001; A revolução permanente na Rússia. Lisboa: Antídoto, 1977; A 
revolução traída. São Paulo: Centauro, 2007; A revolução desfigurada. São 
Paulo: Centauro, 2007.
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No essencial, Trotsky demonstrou a impossibilidade, 
na época do Imperialismo, de a burguesia realizar plena-
mente as tarefas da revolução democrática (questão agrá-
ria, unidade nacional, soberania, independência frente 
às potências imperialistas, autodeterminação das nações 
oprimidas). Apenas a revolução proletária, sob a direção 
do proletariado, apoiado na maioria nacional oprimida, 
pode realizar plenamente essas tarefas e transformá-las em 
socialista (expropriação da burguesia, planejamento da 
economia, controle operário da produção), isto é, pode 
transitar da revolução democrático-burguesa à socialista 
ininterruptamente, sem que a revolução se divida em duas 
fases estanques e separadas no tempo uma da outra.

A Revolução Russa de Outubro de 1917 mostrou a 
validade dessa teoria, na medida em que a burguesia e seu 
governo, surgido da queda do Czarismo, foram incapazes 
de tirar a Rússia da guerra, garantir melhores condições 
de vida e de trabalho para os operários, entregar as terras 
ao campesinato pobre e reconhecer a autodeterminação 
das nações oprimidas. Coube ao proletariado, apoiado nos 
camponeses pobres, uma vez tomando o poder político 
por meio de uma insurreição e constituindo um Estado 
operário, realizar as tarefas da revolução democrática e, 
intervindo cada vez mais sobre a grande propriedade bur-
guesa, transformá-las em socialistas.

O processo de degeneração da revolução russa, do 
Estado proletário, do Partido Bolchevique e da Terceira 
Internacional foi também analisado sistematicamente por 
Trotsky em suas obras ao longo da década de 1920 e 1930. 
A derrota da revolução na Alemanha, na China e outros 
países, da Greve Geral na Inglaterra, o isolamento da Rús-
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sia e o atraso econômico e cultural criaram as bases para 
a constituição de uma camada burocrática, que passou a 
parasitar o Estado e a economia soviética, defendendo in-
teresses próprios, diferentes dos proletariado do soviético 
e da classe operária internacional. 

Se as conquistas da revolução de Outubro haviam 
dado um grande impulso à industrialização, passadas as 
décadas, o domínio burocrático acabou se tornando um 
entrave ao avanço econômico do país relativamente às 
potências imperialistas (Europa, Estados Unidos e Japão), 
debilitando profundamente as condições internas e in-
ternacionais da União Soviética, levando ao aprofunda-
mento da crise econômica, social e política do país. O 
avanço da crise econômica levou a burocracia do PCUS 
à implantação da Perestroika e à restauração avançada do 
capitalismo.

Além desses estudos, complementamos a formação 
teórico-política dos membros do LEMARX com a leitura 
e debate de muitos outros textos de Marx e Engels, como 
o Prefácio à Contribuição à crítica da economia política, 
na qual Marx faz uma síntese da sua trajetória teórico-po-
lítica e do seu método histórico-dialético; os Prefácios de 
O Capital, que apresentam passagens importantes sobre 
o método dialético de Marx na construção de sua crítica 
à Economia Política; a Mensagem do Comitê Central à 
Liga dos Comunistas, na qual os fundadores do marxis-
mo destacam a necessidade da classe operária impedir 
que a burguesia e a pequena burguesia tentem manter 
os processos revolucionários nos estritos limites da revo-
lução democrático-burguesa, expondo a sua caracteriza-
ção da revolução como um processo permanente; a obra 
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Revolução e contrarrevolução na Alemanha, de Engels, 
na qual expande e complementa as análises de Marx so-
bre as jornadas revolucionárias de 1848 na Alemanha e 
na França; a obra Simon Bolívar, uma análise que Marx 
concebeu sobre o papel desse personagem importante na 
história da América Latina; textos sobre a Primeira Inter-
nacional, relatando os momentos marcantes da primeira 
experiência de organização internacional de grande im-
pacto no movimento socialista.91

Por último, é preciso destacar ainda os estudos de 
obras como a Concepção materialista da história e O Pa-
pel do indivíduo na história, ambos de G. Plekhanov, nas 
quais o autor aplica as análises de Marx e Engels e o méto-
do dialético e materialista a vários problemas da filosofia 
e da história humana; o Tratado de materialismo histórico 
de N. Bukharin, também obra indispensável no aprofun-
damento dos conhecimentos teórico-políticos sobre o mé-
todo de Marx e Engels e sua relação com os avanços nas 
ciências da natureza e da sociedade.92 

91 MARX, Karl. Prefácio. In: MARX, Karl. Para a crítica da economia política. 
São Paulo: Abril Cultural, 1982; Prefácio. In: MARX, Karl. O Capital. Livro 1, 
v. 1. São Paulo: Civilização Brasileira, 2002; Mensagem do Comitê Central 
à Liga dos Comunistas. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Lutas de classes 
na Alemanha. São Paulo: Boitempo, 2010; Simon Bolívar. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008; MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos. São Paulo: Edições 
Sociais, v. 1, 1975. 
92 PLEKHANOV, G. A concepção materialista da história. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1990; O papel do indivíduo na história. São Paulo: Expressão 
Popular, 2008; POLITZER, Georges. Princípios elementares da filosofia. 
São Paulo: Centauro, 2007; BUKHARIN, Nicolai. Tratado de materialismo 
histórico. Centro do Livro Brasileiro, s/d.
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3.2. Estudos de O Capital

Antes das jornadas de junho de 2013, havíamos ini-
ciado o estudo do livro 1 de O Capital (1867),93 como parte 
da formação interna do LEMARX, mas que rapidamente se 
abriu para a participação de outras pessoas (professores e 
estudantes). Conseguimos estudar basicamente o volume 
1 e iniciamos o volume 2 do primeiro livro. O estudo foi, 
entretanto, interrompido pela necessidade de intervenção 
de membros do LEMARX nas lutas de classes que ocorriam 
no país em junho de 2013. Só em 2017, o LEMARX resol-
veu voltar ao estudo de O Capital como estudo aberto a to-
dos que desejem participar. Trata-se de uma atividade em 
comemoração aos 150 anos da publicação da obra magna 
de Karl Marx.94

Esse estudo inicial de O Capital foi sem dúvida um 
dos momentos mais significativos da história do LEMARX. 
O Capital é a obra magna de Karl Marx. O pensador ale-
mão passou mais de duas décadas estudando minuciosa-
mente a Economia Política burguesa e a sua crítica, pra-
ticamente de 1844, quando desenvolve os Manuscritos 
Econômico-Filosóficos até às vésperas da publicação do 
primeiro livro de O Capital, em 1867. Nesse intervalo de 
mais de 20 anos, Marx havia publicado Trabalho assala-

93 Cf. MARX, Karl. O Capital. Livro 1, v. 1. São Paulo: Civilização Brasileira, 
2002.
94 Durante os estudos de O Capital e das obras livres de Marx e Engels, tivemos 
a oportunidade de conviver e partilhar dos conhecimentos de muitas pessoas, 
entre as quais destacamos: Rodrigo Yuri, Rilmar Lopes, Virgínia Machado, 
Paula Bispo, Rômulo Caires, Rodrigo Xisto, José Humberto Cavalcante, Izaura 
Furtado, Osvaldo Teodoro, Walter Cândido, Leonardo Bruno, Leomar Correia, 
Aline Geisa Costa Lima, Bruno Carvalho, Alcides Santos Magalhães.
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riado e capital (1849), Para a crítica da economia política 
(1859), a sua primeira grande obra sobre o capitalismo, 
e Salário, Preço e Lucro (1865), em que expunha a sua 
teoria da mais-valia.

Em vida, Marx escreveu e acompanhou a publica-
ção apenas do primeiro Livro de O Capital (O processo 
de produção do capital). O segundo (O processo de cir-
culação do capital) e o terceiro (O processo global de 
produção capitalista) livros foram publicados somente 
após a sua morte, respectivamente em 1885 e 1894, ca-
bendo a Engels o esforço de ler, analisar e sistematizar os 
manuscritos deixados por Marx. O quarto livro, denomi-
nado Teorias da mais-valia, na verdade, foi sistematizado 
e publicado por Karl Kautsky, entre 1905 e 1910, dirigen-
te do Partido Operário Socialdemocrata alemão.

Em O Capital, Marx mostra em primeiro lugar que 
tanto as categorias da Economia Política, extraídas da 
análise da realidade econômico-social, quanto a própria 
sociedade capitalista são radicalmente históricas e tran-
sitórias. A burguesia e seus intelectuais costumam apre-
sentar a ordem do capital como se fosse uma sociedade 
insuperável, dada de uma vez por todas, a forma mais 
avançada e mais desenvolvida da emancipação humana. 
Marx não só discorda dessa tese burguesa, como funda-
menta nas próprias tendências de desenvolvimento e de 
crise do capitalismo a posição teórico-política de que tan-
to as condições objetivascriadas pelo capitalismo quanto 
as condições subjetivas da luta de classes colocam na 
ordem do dia a necessidade da superação da ordem do 
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capital e a construção do socialismo. O objetivo de Marx, 
em O Capital, é, portanto, “descobrir a lei econômica do 
movimento da sociedade moderna”.95

O capitalismo pressupõe o desenvolvimento da di-
visão do trabalho e a existência da propriedade privada 
dos meios de produção. Por isso, foi antecedido pelas so-
ciedades de classes pré-capitalistas, tais como a sociedade 
escravista antiga e a sociedade feudal, ambas cindidas em 
classes sociais antagônicas e baseadas na exploração da 
força de trabalho. O capitalismo é uma economia mercan-
til avançada, cujas relações foram completamente mone-
tarizadas. É verdade que nos países capitalistas atrasados 
(dependentes ou periféricos, como também se diz na lite-
ratura) as relações capitalistas se articulam com relações 
pré-capitalistas, mas a posição dominante é a do capital. 

O capitalismo difere, portanto, da economia mercan-
til simples, que se desenvolveu antes do advento da socie-
dade burguesa, em que o produtor direto (camponeses, ar-
tesãos), dono dos seus meios de trabalho, produzia os bens 
(mercadorias) e trocava-os, seja por outros produtos, seja 
por dinheiro, mas sempre com a perspectiva de garantir a 
sua sobrevivência e da sua família. A economia capitalista, 
como diz Marx, em O Capital, é uma sociedade baseada 
na exploração do trabalho assalariado (o que supõe a con-
centração dos meios de produção nas mãos dos burgueses 
e a expropriação dos produtores diretos) e na produção 
de mercadorias para suprir os mercados capitalistas. Na 
economia mercantil simples, a fórmula concentrada que 
a exprime é: M (mercadoria) – D (dinheiro) – M (merca-

95 Idem, p. 18.
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doria). Na economia mercantil capitalista, a fórmula que a 
expressa é: D (dinheiro) – M (mercadoria) – D (dinheiro). 
Portanto, na economia capitalista, o objetivo é o lucro, a 
acumulação de capital.

Os burgueses que, inicialmente, procuravam investir 
os seus capitais na compra de produtos fabricados por pro-
dutores direitos (em particular das famílias camponesas) 
para vendê-los por um preço maior, passaram a aplicar 
os seus capitais na constituição de fábricas, que concen-
travam trabalhadores assalariados, numa certa divisão de 
trabalho (manufaturas), aumentando a produtividade do 
trabalho. O processo da revolução industrial e a aplica-
ção das máquinas modernas permitiram a consolidação do 
modo de produção capitalista, aumentando consideravel-
mente a produtividade do trabalho e a quantidade de mer-
cadorias produzidas, possibilitando o desenvolvimento de 
um mercado cada vez mais internacionalizado. 

Segundo Marx, “a riqueza das sociedades onde rege 
a produção capitalista configura-se em imensa acumula-
ção de mercadorias, e a mercadoria, isoladamente consi-
derada, é a forma elementar dessa riqueza”.96 Mas como se 
produz tanta riqueza? Qual o fundamento dessa riqueza? 
Marx explica essas questões por meio da teoria do valor-
-trabalho e da mais-valia (ou mais-valor). Primeiro, é preci-
so dizer que a produção de valores de uso (bens com cer-
tas utilidades) ocorreu em todas as sociedades humanas. 
Mas na economia mercantil e, em particular, na desenvol-
vida, como é o capitalismo, os valores de uso ganham ou-
tra qualidade: a de serem valores de troca, de poderem ser 

96 Idem, p. 57.
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intercambiadas por outras mercadorias ou por dinheiro. 
Como diz Marx: “os valores de uso são, ao mesmo tempo, 
os veículos do valor de troca”.97

Mas o que há de comum entre os valores de uso, 
que permite ser comparados entre si e serem trocados: o 
fato de serem produtos e conterem trabalho humano cris-
talizado. Enquanto o trabalho concreto, útil, é a ativida-
de humana responsável pela produção de valores de uso, 
chama-se trabalho abstrato o trabalho humano em geral, a 
substância do valor das mercadorias. O valor de uma mer-
cadoria corresponde à quantidade de trabalho socialmente 
necessário à sua produção. Mas como a burguesia conse-
gue extrair do trabalho humano tanta riqueza, na forma de 
mercadoria, que cristaliza trabalho humano em geral, abs-
trato? A explicação está nas relações sociais, consolidadas 
pelo Direito burguês, que permitem ao dono do capital 
contratar trabalhadores assalariados por uma jornada de 
trabalho determinada (em geral, 8 horas diárias) e utilizá-la 
no processo de produção.

As relações sociais capitalistas (e, porque não dizer 
a ideologia dominante) passam a impressão de que a rela-
ção entre capitalistas e trabalhadores é de liberdade e de 
igualdade. Mas se trata apenas de liberdade e igualdade 
formais. Na verdade, os trabalhadores, expropriados dos 
seus meios de trabalho, têm que se submeter ao trabalho 
assalariado e vender a sua força de trabalho. Se não o fa-
zem, morrem de fome. Mas ao fazê-lo, surge a impressão 
de que o capitalista paga um salário correspondente ao 
trabalho fornecido. Não é isso o que ocorre. O que o ca-

97 Idem, ibidem.
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pitalista compra, na verdade, é a força de trabalho e não o 
trabalho realizado. 

A explicação se encontra inicialmente no processo 
de circulação e se estende ao processo de produção. No 
processo de circulação, porque o capitalista adquire a for-
ça de trabalho no mercado de trabalho, pagando-lhe um 
determinado salário (expressão do valor da força de tra-
balho em dinheiro, o seu preço). Ao comprar a força de 
trabalho, o capitalista a introduz no processo de produção. 
Ocorre que a jornada de trabalho é dividida em duas par-
tes: jornada necessária e jornada excedente. Na primeira, 
o trabalhador produz o trabalho necessário, corresponden-
te ao valor recebido na forma do salário (que corresponde 
aos bens necessários à sua reprodução); na outra, produz o 
trabalho excedente ou sobretrabalho, que Marx denomina 
de mais-valia (ou mais-valor). Um valor que não requer 
uma contrapartida por parte do burguês e que, portanto, 
constitui a sua fonte de lucro, de acumulação de capitais. 
Como diz Marx: 

o capital tem seu próprio impulso vital, o impulso de 
valorizar-se, de criar mais-valia, de absorver com sua 
parte constante, com os meios de produção, a maior 
quantidade possível de trabalho excedente. O capital 
é trabalho morto que, como um vampiro, se reanima 
sugando o trabalho vivo, e, quanto mais o suga, mais 
forte se torna.98 

Evidentemente, o capitalista procura aumentar a pro-
dução de riqueza por meio do aperfeiçoamento dos méto-
dos de extração de trabalho excedente: mais-valia absoluta 
e mais-valia relativa. A primeira, por meio do alongamento 

98 Idem, p. 271.
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da jornada de trabalho; a segunda, pela contração da jorna-
da de trabalho necessária, a diminuição do valor dos produ-
tos em geral necessários à reprodução do trabalhador e, por 
consequência, a diminuição do valor da força de trabalho 
e do salário pago aos trabalhadores. Para tanto, utiliza para 
isso o avanço técnico-científico e o aperfeiçoamento das 
máquinas, intensificando a produtividade do trabalho.

Apesar de toda essa suposta exuberância do mecanis-
mo da produção e circulação de riquezas no capitalismo, 
na verdade, trata-se de um sistema social que, contradito-
riamente aprofunda a desigualdade econômico-social en-
tre trabalhadores e capitalistas e mergulha constantemente 
a sociedade em crises cada vez mais profundas, provocan-
do a destruição de forças produtivas (falências, desempre-
go) além de baixa dos salários e mais exploração. A crise 
expressa o choque entre as forças produtivas, altamente 
desenvolvidas, e as relações de produção (e sua expressão 
nas relações de propriedade privada). O resultado é que se 
abre uma época de revolução social e a necessidade do so-
cialismo, única forma dos trabalhadores, conscientemente, 
superarem o capitalismo, evitarem o avanço da barbárie e 
abrir uma nova página na história da humanidade.

3.3. Debates realizados

Paralelamente ao estudo teórico, o LEMARX realizou 
ao longo dos últimos 12 anos inúmeras atividades como 
debates, exibição de filmes, de extensão na universidade e 
fora dela. Citamos apenas algumas: 

a) debate sobre “O mundo do trabalho e os desafios 
da construção do socialismo”, com a exibição do fil-
me Eles não usam Black Tie, em 06 de junho de 2008; 
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b) sobre a Quarta Internacional – 70 anos, em 14 de 
agosto de 2008; 

c) sobre As Internacionais Socialistas e a Organi-
zação da Classe Operária, em 03 de setembro de 
2008; 

d) sobre as Eleições e Marxismo, em 24 de setembro 
de 2008; 

e) sobre os 140 anos da Comuna de Paris em 2011; 

f) inúmeros debates sobre a Atualidade do marxismo 
- como início dos cursos de marxismo de 2008 até 
2017, além de outros debates sobre a vigência do 
marxismo em outras instituições;

g) inúmeros debates sobre A terceirização e o des-
monte dos direitos sociais (2013, 2015, 2017); 

h) debates sobre o aniversário dos 100 anos da Revo-
lução Russa (2017);

i) debate sobre os 200 anos do nascimento de Karl 
Marx (2018); 

j) debate sobre Conjuntura Nacional e Luta de Clas-
ses: Organização e Resistência, com Nildo Ouriques 
(2019).

3.4. Livros publicados

Os estudos da teoria marxista, tanto internamente ao 
grupo quanto com o público, durante doze anos e a ex-
periência adquirida com os cursos de Introdução ao Mar-
xismo e à Economia Política nos forneceram um conjunto 
de ideais e dados históricos sobre o pensamento de Marx 
e Engels e da história do movimento operário e socialista 

j) debate sobre “Conjuntura Nacional e Luta de Classes: Or-
ganização e Resistência, com “Nildo Ouriques (2019)”.
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que precisavam ser expostos e difundidos. Dessa forma, a 
partir de 2013 surgiu a necessidade de publicarmos textos 
elaborados pelos membros do LEMARX. 

3.4.1. Marx atual (2013)

O primeiro livro resultante dos anos de estudo e de 
difusão do marxismo foi publicado em 2013 com o título 
Marx atual: a vigência do marxismo e os desafios da luta 
socialista.99

O livro começa por intervir no debate sobre a atua-
lidade do marxismo. Como se disse, ao longo da década 
de 1990, em seguida à queda do Muro de Berlim (1989), 
do Leste Europeu e da União Soviética (1991), a burguesia 
internacional e dos diversos países realizou uma campanha 
teórica, política e ideológica no sentido de defender que a 
queda da União Soviética e do Leste Europeu significaria, 
por consequência, o fracasso do socialismo e o fim do mar-
xismo. Dessa forma, os intelectuais da classe dominante re-
afirmavam uma suposta superioridade do capitalismo sobre 
o socialismo e do pensamento burguês sobre o marxismo.

O livro Marx atual vai em sentido contrário. Mostra 
como os acontecimentos da União Soviética e do Leste Eu-
ropeu foram objeto de debate desde a época da Revolução 
Russa de 1917 e, até mesmo, antes do processo revolucio-
nário. Isso porque tanto Lênin, como Trotsky, líderes da 
insurreição proletária vitoriosa tinham uma visão profun-
damente internacionalista e sabiam que o destino da revo-

99 Cf. SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. Marx atual: a vigência 
do marxismo e os desafios da luta socialista. Salvador: Arcádia, 2013.
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lução de Outubro dependia da vitória de outros processos 
revolucionários, pelo menos na Europa e da expansão do 
socialismo em escala mundial. Só assim, a burguesia e o 
imperialismo poderiam ser derrotados.

Marx atual mostra como o processo de constituição 
da burocracia soviética e a subida de Stalin ao poder do 
Partido Bolchevique e do Estado russo significaram a lon-
go prazo uma verdadeira deformação e, posteriormente, a 
degeneração da revolução socialista no país e em escala 
internacional, com a decretação do fim da III Internacional 
por Stalin e consortes. O burocratismo e os privilégios eco-
nômicos da burocracia no seio do Estado significaram, a 
longo prazo, um retrocesso relativo da economia soviética 
em relação à economia das potências capitalistas como 
EUA, Europa e Japão. O impulso inicial dado pela vitória 
do proletariado na Rússia e as vantagens das relações de 
produção socialistas implantadas (controle do comércio 
exterior, planejamento da economia e expropriação da 
burguesia) foram contidos pela burocratização crescente.

O resultado é que a União Soviética chegou à déca-
da de 1980 mergulhada numa crise econômica e política 
profunda. A burocracia do Partido Comunista da União 
Soviética (PCUS), no governo de Mikhail Gorbatchov, 
tentou implantar medidas de mercado (Perestroika) e de 
abertura política (Glasnost), que iniciaram um processo 
de restauração das relações capitalistas de produção no 
país. A expectativa inicial de Lênin e Trotsky de que, se a 
revolução não se expandisse mundialmente e se limitasse 
à Rússia, essa realidade poderia levar ao fortalecimento 
da burocracia e à restauração capitalista, pela pressão do 
imperialismo, confirmou-se. Mesmo outros processos re-
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volucionários ocorridos antes e depois da Segunda Guer-
ra Mundial também seguiram o caminho do estalinismo, 
adotando a teoria do “socialismo num só país”. Muitos ou-
tros processos revolucionários foram contidos, como na 
China (1927), na Alemanha, França e Espanha da década 
de 1930 e no pós-guerra, em razão da política estalinista 
de frentes populares com setores da burguesia, chamados 
de “progressistas”.

O livro Marx atual mostra em seguida o caráter revo-
lucionário e científico do marxismo e do método do mate-
rialismo histórico-dialético e sua capacidade para analisar, 
compreender e explicar os acontecimentos históricos do 
século XX e começos do século atual. Depois de mostrar 
as contribuições de Marx e Engels em diversos campos, 
o texto faz uma análise do desenvolvimento do marxis-
mo, particularmente na época da II, III e IV Internacionais. 
Mostra também como as ideias marxistas penetram no Bra-
sil, particularmente com o impacto da Revolução de 1917, 
quando os textos de Marx e Engels e dos revolucionários 
russos começaram a ser traduzidos e publicados em nos-
so país, com a formação do Partido Comunista do Brasil 
(PCB) em 1922.

3.4.2. O marxismo depois de Marx e Engels (2015)

O segundo livro publicado por membros do LEMARX 
foi O marxismo depois de Marx e Engels, em 2015.100

100 Cf. SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. O marxismo depois 
de Marx e Engels: conquistas teóricas, políticas e programáticas no século XX. 
Salvador: LEMARX/Expogeo, 2015.
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Sentimos a necessidade de dar andamento ao de-
senvolvimento da análise iniciada em Marx atual, com a 
apreciação crítica do avanço das ideias e posições polí-
ticas marxistas no século XX, a partir da experiência de 
luta socialista internacional e do movimento operário. O 
segundo livro trata essencialmente do deslocamento do 
processo revolucionário da Europa da época de Marx e 
Engels e dos começos da II Internacional socialista para o 
movimento operário e revolucionário na Rússia.

O marxismo depois de Marx e Engels mostra tam-
bém que o desenvolvimento do movimento socialista na 
Rússia, em meio a um país sob domínio do Czarismo e do 
atraso econômico, se comparado às potências europeias 
da época e dos Estados Unidos (EUA), colocou para os 
marxistas a necessidade de estudar as particularidades de 
um processo revolucionário em países atrasados, em espe-
cial a própria Rússia. O debate imediatamente anterior e 
posterior à Revolução de 1905 entre Bolcheviques (maio-
ria) e Mencheviques (minoria), no interior do Partido Ope-
rário Socialdemocrata Russo (POSDR) resultou na elabora-
ção de concepções novas, que se chocaram no processo 
da revolução de 1917.

Destacou-se, principalmente, a concepção menche-
vique de revolução por etapas, dividida em duas etapas 
separadas historicamente: a etapa democrático-burguesa, 
dirigida pela burguesia e seu partido, e a etapa propria-
mente socialista, dirigida pelo proletariado e seu partido. 
Essa visão mecanicista da revolução apenas deslocava a 
visão tradicional e abstrata da revolução burguesa ocorri-
da nas potências capitalistas nos séculos XVII (Inglaterra) e 
XVIII (França) para o contexto de um país atrasado, como 
era o caso da Rússia. Não tinha qualquer originalidade. 
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Lênin, por outro lado, estudando a realidade do 
desenvolvimento econômico, político e social da Rússia 
(Czarismo, atraso econômico, formação das classes, pene-
tração do capital financeiro) chegou à conclusão de que a 
burguesia, por suas relações com o capital financeiro ex-
terno e com os proprietários de terras ricos não era capaz 
de dirigir o processo revolucionário, superar o Czarismo 
e tirar o país do atraso. Apenas a classe operária, em arti-
culação com o campesinato, poderia tomar o poder, der-
rubar o Czarismo, constituir a sua ditadura democrática 
do proletariado e do campesinato, possibilitando o desen-
volvimento econômico capitalista e, portanto, criando as 
condições para o socialismo. 

Leon Trotsky desenvolveu uma concepção denomi-
nada de teoria da revolução permanente. Apoiando-se nos 
textos de Marx e Engels sobre a revolução de 1848 e se-
guintes e numa profunda análise da história da Rússia e 
suas particularidades, Trotsky demonstrou também que a 
burguesia era incapaz de dirigir o processo revolucionário. 
Mas vai além de Lênin no que se refere à fórmula políti-
ca do novo poder saído da revolução, defendendo que 
apenas sob a direção do proletariado, apoiado no campe-
sinato pobre, que implantará uma ditadura do proletaria-
do, o novo poder resolveria não só as tarefas da revolução 
democrático-burguesa (unidade nacional, soberania, inde-
pendência frente ao imperialismo, a questão agrária, a au-
todeterminação das nacionalidades) como devia transitar, 
sem interrupções, para as tarefas socialistas propriamente 
ditas (expropriação da burguesia, planejamento econô-
mico, controle operário da produção). Na verdade, sem 
intervenções cada vez mais profundas no sagrado direito 
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burguês de propriedade privada não era possível realizar 
plenamente as tarefas democráticas e transformá-las em 
socialistas.

Essas contribuições de Lênin e Trotsky à teoria mar-
xista, somadas às de Rosa Luxemburgo, constituem o 
ponto alto do desenvolvimento das ideias marxistas no 
século XX. O livro O marxismo depois de Marx e Engels 
procura analisar as contribuições desses marxistas em vá-
rios temas, como: o materialismo dialético, a teoria do 
imperialismo, o partido político revolucionário, a con-
cepção marxista de Estado, o combate ao revisionismo 
e ao reformismo, o caráter da revolução na fase impe-
rialista do capitalismo, o estalinismo e a crise de direção 
e a defesa do internacionalismo proletário. Por último, 
destacamos no final do livro a importância do Manifesto 
Comunista (1848) e de O Capital (1867) para compreen-
der o mundo atual.  

3.4.3. Marx e Engels: uma introdução (2017)

Com a experiência de uma década dos cursos de 
Introdução ao Marxismo e à Economia Política, além do 
curso livre das obras marxistas, um terceiro livro foi publi-
cado por membros do LEMARX. Trata-se da obra Marx e 
Engels: uma introdução, recentemente editada.101 

Tendo falado no primeiro livro sobre a atualidade 
do marxismo e no segundo sobre as conquistas do pen-
samento marxista no século XX, faltava fazer uma síntese 

101 Cf. SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. Marx e Engels: uma 
introdução. Salvador: LEMARX, 2017
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geral do pensamento de Marx e Engels. Mas era preciso 
apresentar essa síntese no contexto histórico, econômico, 
social e cultural da época dos fundadores do marxismo e 
do desenvolvimento da luta de classes na segunda meta-
de do século XIX. Ou seja, apresentar a vida e a obra de 
Marx e Engels e suas grandes contribuições à filosofia, à 
ciência e à organização política da classe operária.

Para tanto, procuramos não só sintetizar a melhor 
literatura sobre os fundadores do marxismo e aconte-
cimentos históricos do século XIX, como aproveitamos 
para responder, no curso da análise, aos principais ques-
tionamentos feitos pelos cursistas nos cursos de Introdu-
ção ao Marxismo, à Economia Política e das obras livres 
de Marx e Engels. Entre outros temas, tratamos da relação 
entre Marx, Engels, o hegelianismo e os jovens hegelia-
nos; a importância de Feuerbach para a superação do 
hegelianismo; a crítica ao materialismo mecanicista do 
século XVIII e de Feuerbach; a chegada ao comunismo; 
as primeiras elaborações sobre a economia burguesa; a 
concepção materialista e dialética da história; a partici-
pação e o balanço nas jornadas revolucionárias de 1848; 
a publicação do Manifesto Comunista; as investigações 
sobre economia que desembocaram em O Capital; a fun-
dação e a participação na I Internacional; o impacto da 
Comuna de Paris (1871); os últimos combates de Marx e 
Engels.

O livro Marx e Engels: uma introdução destaca a de-
cisiva contribuição de Engels para o surgimento do socia-
lismo científico, ao lado de Marx. Não só em relação aos 
problemas da economia política, tendo em vista que foi 
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Engels que primeiro tratou do problema no seu Esboço 
de crítica da economia política (1844). Foi ele também 
que aderiu primeiramente ao comunismo, antes de Marx. 
Foi Engels que projetou um manifesto para a Liga dos Co-
munistas, nos seus Princípios do Comunismo (1847), que 
serviu de esboço para o Manifesto Comunista (1848), 
elaborado por Marx e Engels. Teve uma importância fun-
damental na sistematização dos manuscritos econômicos 
deixados por Marx e publicou os livros 2 e 3 de O Capi-
tal. Realizou as primeiras sistematizações do socialismo 
científico e do método do materialismo histórico-dialé-
tico, nas obras Anti-Dühring, Do socialismo utópico ao 
socialismo científico e Ludwig Feuerbach e o fim da fi-
losofia clássica alemã. Enfim, Engels, numa espécie de 
divisão de trabalho com Marx, também foi responsável 
pela apreciação crítica dos conhecimentos científicos da 
sua época a partir do método dialético de pensamento, 
como fica patente em Dialética da Natureza.

O livro trata ainda dos estudos de Marx sobre a 
Rússia e do interesse em acompanhar o desenvolvimento 
do movimento revolucionário no país, mostrando que o 
pensamento de Marx e Engels nada tem a ver com a acu-
sação de economicismo, feita pelos intelectuais burgue-
ses. Analisa a relação de Marx e Engels com a literatura e 
as ciências, além disso, tem um ponto inteiro dedicado às 
contribuições de Marx e Engels para o combate às opres-
sões das mulheres, de negros e negras, e da opressão na-
cional. O livro, portanto, completa os dois primeiros e 
com eles mantem uma unidade de análise. 
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3.4.4. A Miséria do Direito (2015) e Karl Marx e o 
Direito (2015)

O LEMARX publicou em 2015 uma versão eletrônica 
ampliada do livro A Miséria do Direito: ordem jurídica, 
dominação e pensamento crítico, na sua página na inter-
net. O livro foi publicado originalmente em 2003, como 
produto de uma dissertação de mestrado, defendida na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará 
(UFC), cujo objeto era o estudo dos impactos do neoli-
beralismo, na década de 1990, no campo do direito, em 
particular no Brasil.102

Amparado na concepção marxista do fenômeno ju-
rídico, o autor analisa em primeiro lugar como os funda-
dores do marxismo - Marx e Engels - e seus continuadores 
- Pachukanis e Stucka - conceberam o desenvolvimento e 
o caráter de classe do direito no modo de produção capi-
talista, enfim, como as relações jurídicas, o ordenamento 
e as instituições do direito se articulam como instrumento 
para a consagração do direito de propriedade privada e a 
manutenção da ordem burguesa, fundada na exploração 
da força de trabalho.

Para tanto, a ideologia jurídica procura passar a ima-
gem de que a sociedade capitalista é o reino da liberdade 
e da igualdade entre os indivíduos. Igualdade e liberdade 
que se manifestam, supõem, nas relações contratuais, in-

102 Cf. o livro originalmente publicado: PEREIRA, Francisco. A Miséria do 
Direito: ordem jurídica, dominação e pensamento crítico. Fortaleza-CE: 
Imprece, 2003. Os livros em sua versão eletrônica foram publicados em: 
<http://www.lemarx.faced.ufba.br/publicacoeseobras.html>. Acesso em: 15 
de jul. de 2018.
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clusive nas relações de trabalho. As relações jurídicas apa-
recem na ideologia jurídica como a condensação da livre 
manifestação da vontade dos indivíduos.

Entretanto, na vida social, econômica e política reina 
a mais profunda desigualdade entre os indivíduos, que, 
ao contrário da visão liberal de mundo, encontram-se en-
raizados nas classes sociais, com interesses diferenciados 
e, mesmo, antagônicos. Os trabalhadores no capitalismo 
não têm outra alternativa a não ser oferecer a sua força de 
trabalho como mercadoria no mercado de trabalho, tendo 
em vista que não tem outra possibilidade de ganhar os 
seus meios de vida a não ser por essa via.

O segundo livro, publicado na página eletrônica do 
LEMARX, é intitulado Karl Marx e o Direito: elementos 
para uma crítica marxista do direito (2015). Nele, o autor 
expõe os principais elementos de uma concepção mate-
rialista e dialética do direito, nas obras de Marx, Engels 
e juristas marxistas do século XX. Mostra, primeiramente, 
que, em suas formas embrionárias, o direito surgiu com o 
desenvolvimento das sociedades de classes e da proprie-
dade privada, desenvolvendo-se plenamente na sociedade 
burguesa moderna103. 

O direito burguês expressa, portanto, o avanço da 
forma mercadoria das relações sociais, no processo de 
constituição do modo de produção capitalista e superação 
da sociedade feudal, baseada na servidão. Não à toa, a 
burguesia teve de recorrer às ideias de sujeito de direito e 

103 PEREIRA, Francisco. Karl Marx e o Direito: elementos para uma crítica 
marxista do direito. Disponível em: <http://www.lemarx.faced.ufba.br/
publicacoeseobras.html>. Acesso em: 15 de jul. de 2018.
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igualdade jurídica formal contra a servidão feudal, abrindo 
caminho à consolidação de  uma ordem social, econômi-
ca e jurídica, completamente de acordo com os interesses 
gerais da burguesia e com a lógica de expansão do capital 
e da acumulação capitalista.

Os livros servem à compreensão do fenômeno do 
direito na sociedade de classe burguesa, com todas as 
suas contradições, o que contribui também para a críti-
ca da ideologia jurídica e das práticas existentes. Contri-
buem igualmente para uma visão crítica do direito e para 
uma ação no campo jurídico comprometida com a defesa 
das conquistas sociais dos trabalhadores, particularmente, 
apontando para a necessidade de uma articulação entre a 
teoria marxista do direito e a prática vinculada ao momen-
to de emancipação dos trabalhadores.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   132 18/06/2019   23:42:32



 |133LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

Livros lançados por membros do LEMARX

Lançamento do livro Marx Atual (2013)  
Fonte: Arquivo do LeMarx

Livro O marxismo depois de Marx e Engels (2015)
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Livro Marx e Engels: uma introdução (2017)

Lançamento do livro Marx e Engels: uma introdução (2017). 
Foto: Menandro Ramos
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Estudos de O Capital (2018)

Fonte: Arquivo do LeMarxFonte: Arquivo do LeMarx

Publicação eletrônica do livro A Miséria do Direito (2015)
Fonte: http://www.lemarx.faced.ufba.br/publicacoeseobras.html
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Publicação eletrônica do livro Karl Marx e o Direito (2015)
Fonte: http://www.lemarx.faced.ufba.br/publicacoeseobras.html
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4. Cursos: Introdução ao Marxismo e à 
Economia Política

O grupo de estudo foi crescendo e sentindo a necessi-
dade de organizar um curso de introdução ao marxismo ini-
cialmente para os seus componentes, apresentando as cate-
gorias essenciais do pensamento de Marx e Engels (e seus 
desdobramentos posteriores nas obras dos grandes marxis-
tas do século XX) e a concepção materialista da história. 

Depois, o grupo resolveu criar outro curso, de intro-
dução à Economia Política pela cinematografia, para poder-
mos aprofundar os conhecimentos nas ideias econômicas 
de Marx e em sua crítica da economia capitalista. Entretan-
to, com o fortalecimento teórico-político, sentimo-nos pre-
parados para abrir os cursos aos professores, estudantes e 
militantes dos movimentos sociais, que se interessassem em 
iniciar o estudo do marxismo. Nesse caso, tratava-se de um 
curso voltado para o público da universidade e exterior a 
ela, em particular vinculado aos movimentos e lutas sociais.

4.1. Introdução ao Marxismo

O curso de Introdução ao Marxismo é um das mais 
conhecidas atividades desenvolvidas pelo LEMARX até 
hoje e que tive maior procura e êxito nos estudantes, pro-
fessores e na militância dos movimentos sociais. No seu 
projeto, consta o seguinte objetivo:
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 O presente projeto de extensão tem como objetivo 
proporcionar ao conjunto da comunidade acadêmica 
e aos interessados em geral o Curso de Introdução 
ao Marxismo. Trata-se da concepção de mundo, de 
sociedade, dos indivíduos e da história fundada por 
Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1995), 
desenvolvida ao longo do século XX por inúmeros outros 
pensadores e revolucionários, como uma ferramenta 
teórico-metodológica para a compreensão da vida social, 
econômica, política, incluindo a própria educação.104

Na justificativa apresentada para a criação do curso 
de Introdução ao Marxismo, destacamos:

O Projeto de Curso de Introdução ao Marxismo, 
ora apresentado, parte da necessidade de elevação 
da consciência individual e coletiva de professores, 
estudantes, militantes e trabalhadores, todos aqueles que, 
de forma direta ou indireta, vinculam-se às lutas sociais dos 
trabalhadores e das camadas oprimidas da sociabilidade 
capitalista, mediante a pesquisa científica rigorosa da 
teoria marxista e sua vinculação às principais experiências 
de luta social e das concepções teóricas subjacentes a essas 
lutas, travadas ao longo do século XIX e XX, constituindo-
se em campo aberto de aprendizagem e crítica para a 
formulação das tarefas emancipatórias fundamentais dos 
movimentos sociais para o século XXI.105

Diante de uma realidade marcada pelo aprofunda-
mento da crise estrutural do capitalismo, de imposição 
pelos governos de políticas neoliberais, resultando na res-
trição e destruição de direitos historicamente conquistados 
pelos trabalhadores e da necessidade de organização e de 
luta para defender e fazer avançar as conquistas sociais, 
colocava-se para o LEMARX a necessidade de expandir 

104 Utilizamos o projeto de 2011. Cf. Projeto: Curso de Introdução ao 
Marxismo. Salvador, 2011. 
105 Idem.
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o debate em torno do pensamento marxista, não só das 
aquisições dos fundadores do marxismo, como de outros 
marxistas do século XX. 

A perspectiva axial é socializar os conhecimentos 
acumulados pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas 
Marxistas (LEMARX) sobre o pensamento marxista e 
de aprofundarmos o conhecimento da realidade sócio-
histórico dessas lutas, contribuindo para a formação das 
várias dimensões dos sujeitos envolvidos neste processo, 
os quais se constituem como profissionais em formação 
de diferentes áreas do conhecimento.106

O fundamento teórico do curso era naturalmente o 
método de Marx, o materialismo histórico-dialético, como 
o próprio projeto apresenta:

Trata-se da concepção materialista da história, 
que procura analisar o desenvolvimento da história da 
humanidade a partir da compreensão da materialidade 
sócio-histórica do mundo dos homens. Tendo como 
núcleo central da análise a categoria do trabalho, como 
protoforma da atividade humana, que realiza o intercâmbio 
homem e natureza, o marxismo analisa como os homens, 
através da atividade laborativa, produzem continuamente 
as condições materiais de existência, sem as quais não há 
possibilidade de reprodução das relações sociais.107

A metodologia aplicada nas atividades do curso de 
Introdução ao Marxismo consistiu inicialmente a seguinte:

O Curso de Introdução ao Marxismo será desenvolvido 
com base em estudos em grupo, através de dinâmicas 
de exposição dialogadas, debate coletivo e estudos de 
textos, tendo como referencial fundamental a concepção 
marxista de sociedade e de história e seus rebatimentos 
no campo da análise da educação, dos movimentos 
sociais e dos horizontes da emancipação humana.108

106 Idem.
107 Idem.
108 Idem.
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Pelo volume de conhecimentos e dados a serem con-
centrados em cada encontro do curso de Introdução ao 
Marxismo (vez que não se reduz apenas às obras de Marx 
e Engels e seu contexto histórico), a metodologia passou a 
consistir na exposição do tema em cada encontro e, ao fi-
nal, na abertura de discussão coletiva. Mas mesmo ao longo 
da exposição, frequentemente eram feitos questionamentos 
e tiradas dúvidas dos cursistas, de modo que o debate per-
passava todo o encontro. É assim até hoje (2018).

O curso foi dividido em 8 encontros, sendo o primei-
ro um debate sobre A vigência do marxismo na atualidade. 
Os 7 encontros restantes correspondiam cada um deles a 
um tema da teoria marxista, sendo proposto aos cursistas 
a leitura de textos sobre cada tema. No segundo encontro, 
tratamos do tema Marx e Engels: vida e obra, sendo reco-
mendada a leitura dos textos Sobre Karl Marx e Discurso 
no funeral de Karl Marx, ambos de Friedrich Engels; ter-
ceiro encontro: tema A concepção materialista da história 
e texto O papel do trabalho na transformação do macaco 
em homem (de Engels) e Prefácio à Para a crítica da eco-
nomia política (de Marx); quarto encontro: tema A crítica 
do capital e as contradições da sociedade burguesa e texto 
Trabalho assalariado e capital (de Marx); quinto encontro: 
tema Estado, luta de classes e a estratégia socialista e texto 
Mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas (de 
Marx e Engels); sexto encontro: O lugar do marxismo na 
história e texto Do socialismo utópico ao socialismo cien-
tífico (de Engels); sétimo encontro: tema Luta de classes e 
movimentos sociais e texto Condições materiais, luta de 
classes e socialismo (de Sandra M. M. Siqueira e Francisco 
Pereira); oitavo encontro: tema Marxismo e lutas sociais 
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no Brasil e texto Marxismo e lutas sociais no Brasil (de 
Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira).109 

Nº de cursistas de 2009/2016

TURMA PERÍODO CONCLUINTES
I 28/03 a 04/07/2009 23
II 12/09 a 28/11/2009 61
III 20/03 a 12/06/2010 85
IV 21/08 a 20/11/2010 95
V 26/03 a 18/06/2011 81
VI 27/08 a 26/11/2011 128
VII 24/03 a 20/10/2012 26
VIII 16/02 a 20/04/2013 30
IX 03/08 a 28/09/2013 82
X 20/09 a 06/12/2014 77
XI 16/04 a 04/06/2016 39

TOTAL 727
Fonte: relatórios do LEMARX

109 Os textos utilizados no curso de Introdução ao Marxismo do LEMARX, 
podem ser encontrados em: ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao 
socialismo científico. São Paulo: Centauro, 2005; MARX, Karl. Trabalho 
assalariado e capital. São Paulo: Global, 1987; MARX, Karl. Prefácio. In: 
MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, 
1982; MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Mensagem do Comitê Central à Liga 
dos Comunistas. In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Lutas de classes na 
Alemanha. São Paulo: Boitempo, 2010; ENGELS, Friedrich. Sobre Karl Marx. 
In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos. São Paulo: Edições Sociais, v. 1, 
1975; ENGELS, Friedrich. Discurso no funeral de Karl Marx. In: MARX, Karl e 
ENGELS, Friedrich. Textos. São Paulo: Edições Sociais, v. 1, 1975; ENGELS, 
Friedrich. Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. 
In: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos. São Paulo: Edições Sociais, v. 1, 
1975; SIQUEIRA, Sandra M. M. e PEREIRA, Francisco. Marx atual: a vigência 
do marxismo e os desafios da luta socialista. Salvador: Arcádia, 2013.
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No total, de 2009 a 2017, foram proporcionadas 11 
turmas de Introdução ao Marxismo, totalizando 727 con-
cluintes. Aqui utilizamos os números somente dos cursis-
tas que finalizaram as turmas, não levando em considera-
ção os números referentes às inscrições, que sempre foram 
muito superiores aos cursistas que iniciavam e finalizavam 
as turmas. Mas a procura pelos cursos foi sempre frequente 
ao longo da década, a ponto de se tornarem referência aos 
que tinham interesse no estudo introdutório do marxismo.

4.2. Introdução à Economia Política

Em se tratando do curso de Introdução à Economia 
Política pela cinematografia, o projeto diz:

 O objetivo precípuo deste projeto é proporcionar 
aos membros da comunidade acadêmica, à juventude, 
aos trabalhadores e aos interessados em geral um Curso 
de Economia Política por intermédio de exposição das 
temáticas adiante propostas, a partir de uma visão crítica 
e tendo como referência a análise realizada por Karl Marx 
(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) na totalidade 
de sua obra coletiva e individual, em particular na obra 
magna de Marx, O Capital (1867), levando em conta, 
outrossim, o desenvolvimento que a teoria marxista teve ao 
longo do século XX e nos primeiros anos do século XXI.110

 O pensamento de Marx e Engels, em particular a 
obra magna do marxismo, O Capital, demonstrou, entre 
outras coisas, 

que toda sociedade tem como base uma determinada 
organização do trabalho humano, que, em seu 
metabolismo com a natureza e dos homens entre si, 

110 Utilizamos o projeto de 2011. Cf. Projeto: Curso de Introdução à Economia 
Política pela cinematografia. Salvador, 2011.
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produz a riqueza social e o sobreproduto, apropriado de 
diversas formas pela sociedade ou parte dela, necessário 
a existência da sociabilidade humana e, portanto, de toda 
a vida social, política e intelectual. O Curso de Economia 
Política pretende dar continuidade à discussão sobre a 
análise marxista da estrutura, dinâmica e contradições 
da sociedade capitalista, análise imprescindível ao 
desenvolvimento do conhecimento sobre os fenômenos 
políticos, morais, educacionais entre outros.111

Trata-se, portanto, de uma questão axial a compreen-
são da economia marxista, da crítica de Marx à Economia 
Política burguesa e à sociedade capitalista em seu conjunto:

O estudo da Economia Política é imprescindível 
para a compreensão da sociedade capitalista em que 
vivemos, trabalhamos e nos organizamos socialmente. 
Isso porque a Economia Política e sua crítica marxista têm 
como base o estudo da produção e reprodução da vida 
material, isto é social, dos homens. Na sociedade atual 
implica compreender como os indivíduos se organizam 
para produzir, fazer circular e distribuir as condições 
materiais de existência, por meio do trabalho de bilhões 
de pessoas em todo o mundo.112

Como diferencial importante, em relação ao curso 
de Introdução ao Marxismo, o curso de Introdução à Eco-
nomia tinha como base textos sobre a crítica de Marx ao 
capitalismo, como também obras da cinematografia nacio-
nal e internacional. Como estabelece o projeto: 

Para tanto, o Curso de Economia Política se ampara 
nos textos de Marx e Engels, sistematizados didaticamente 
por José Paulo Netto no livro Economia Política: uma 
introdução crítica (2006). Há um diferencial, entretanto, 
na realização do Curso: a utilização da cinematografia. 
São obras do cinema mundial e nacional que retratam 

111 Idem. 
112 Idem. 
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as relações sociais e econômicas e as contradições da 
sociedade burguesa. A utilização de obras raras do 
cinema ajuda na compreensão das intrincadas relações 
da produção e reprodução da vida social, sob a base da 
exploração do trabalho pelo capital.113  

No projeto passamos a utilizar como livro de apoio 
a obra Economia Política: uma introdução crítica, de José 
Paulo Neto e Marcelo Braz.114 Dividimos o curso em 6 
encontros, cada um deles tratando de capítulos do livro 
de apoio. Para cada encontro, exibíamos um filme, que 
tivesse ligação com o conteúdo estudado.115 Dessa forma, 
o primeiro encontro tinha como tema Economia Política: 
da origem à crítica marxista e Trabalho, sociedade e va-
lor: categorias da economia política (filme: A Guerra do 
Fogo, 1981, direção de Jean-Jacques Annaud); segundo 
encontro: Produção de mercadorias e modo de produção 
capitalista e Modo de produção capitalista: a exploração 
do trabalho (filme: Eles não usam Black-Tie, 1981, diri-
gido por Leon Hirszman); terceiro encontro: Acumulação 
capitalista e o movimento do capital e Mais-valia, lucro e 
queda da taxa de lucro (filme: A classe operária vai ao pa-
raíso, 1971, direção Elio Petri); quarto encontro: As crises 
e as contradições da sociedade capitalista (filme: Trabalho 

113 Idem. 
114 NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução 
crítica. São Paulo: Cortez, 2006. 
115 É preciso dizer que muitas obras da cinematografia foram utilizadas ao 
longo dos cursos de Introdução à Economia Política. Tomamos aqui apenas 
aquelas citadas no Projeto: Curso de Introdução à Economia Política pela 
cinematografia, em sua versão atualizada, de 2011. Além das que estão ali 
relacionados, podemos citar outras obras cinematográficas utilizadas: Tempos 
modernos (1936, de Charlie Chaplin); Sacco e Vanzetti (1971, de Giuliano 
Montaldo); O grande ditador (1940, Charlie Chaplin); The Corporation (2003, 
de Mark Achbar e Jennifer Abbott), entre outras.
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interno, 2010, dirigido por Charles H. Ferguson); quinto 
encontro: O imperialismo e o capitalismo contemporâneo 
(filme: Let’s Make Money, 2008, dirigido por Erwin Wa-
genhofer); sexto encontro: Brasil e América Latina na Eco-
nomia Mundial (filme: Cidadão Boilesen, 2009, direção 
Chaim Litewski). 

Nº de cursistas de 2009/2017

TURMA PERÍODO CONCLUINTES

I 27/08 a 28/11/2008 21
II 27/03 a 27/11/2009 09
III 05/03 a 18/06/2010 14
IV 28/08 a 06/11/2010 36
V 09/04 a 11/06/2011 71
VI 03/09 a 19/11/2011 57
VII 31/03 a 29/09/2012 30
VIII 24/11/2012 a 26/01/2013 31
IX 25/05 a 20/07/2013 63
X 12/04 a 14/06/2014 45
XI 28/03 a 30/05/2015 40
XII 04/02 a 08/04/2017 34

TOTAL 451

Fonte: relatórios do LEMARX

De 2008 a 2017, ocorreram 12 turmas de Introdução 
à Economia Política, no total de 451 concluintes. Tam-
bém aqui, como no Curso de Introdução ao Marxismo, 
utilizamos apenas os números referentes aos cursistas que 
finalizaram as turmas, descartando os números de inscri-
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tos em cada turma. Tem sido frequente a procura pelos es-
tudantes, professores e militantes dos movimentos sociais 
do Curso de Introdução à Economia Política.

4.3. Curso livre das obras marxistas

Em 2013, resolvemos expandir a formação para o 
público interessado no estudo do marxismo. O grupo se 
sentia suficientemente preparado para dar esse passo. Já 
tínhamos nos anos anteriores proporcionado várias turmas 
nos cursos de Introdução ao Marxismo e de Economia Po-
lítica. Resolvemos organizar um curso em torno de quatro 
obras de Marx e de Engels: A Ideologia Alemã, Manifesto 
Comunista, Trabalho assalariado e capital e Do socialismo 
utópico ao socialismo científico.

Desta vez, o método consistiu na distribuição entre 
os membros do LEMARX da responsabilidade pela expo-
sição do conteúdo dos livros, as suas principais ideias. 
Constituídas as turmas de cursistas, em cada encontro era 
feita a exposição e, depois, a discussão coletiva, a partir 
da qual eram socializados os questionamentos, as críticas 
e as dúvidas, sobre as quais se debruçavam tanto os cur-
sistas quanto os membros do LEMARX, com o objetivo de 
assimilarmos coletivamente a essência de cada obra. Na 
exposição, procurava-se sempre contextualizar o pensa-
mento, as análises e as posições políticas defendidas pelos 
fundadores do marxismo nas condições da época, tirando 
as lições necessárias para a compreensão do presente.

O Curso livre das obras marxistas acabou sendo in-
terrompido em razão da explosão das manifestações mul-
titudinárias de junho de 2013 e das condições da luta de 
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classes que se seguiram a esses acontecimentos. Logo em 
seguida seria retomado, para ser interrompido depois, 
com as manifestações contra os gastos da Copa do Mundo 
de 2014, a greve nas universidades públicas federais e o 
aprofundamento da crise política em 2015 e 2016.

Curso Livre das Obras de Marx e Engels

TURMA PERÍODO CONCLUINTES

I 10/03 a 19/05/2012 11
II 09/11/2013 a 02/02/2014 45
III 20/05/2017 a 05/07/2018 40

TOTAL 96

Fonte: relatórios do LEMARX

Em 2017, retornamos o Curso livre das obras marxis-
tas, agrupando um conjunto de estudantes, professores e 
militantes dos movimentos sociais para estudar novamen-
te A Ideologia Alemã, o Manifesto Comunista, A guerra 
civil na França e O Capital. O método foi modificado: 
agora, cada livro estudado é dividido entre os membros 
do LEMARX, como também entre os participantes. Em ge-
ral, antes de iniciarmos a exposição do conteúdo do livro, 
fazemos uma introdução com uma abordagem do desen-
volvimento do pensamento de Marx e Engels até o mo-
mento em que elaboraram aquelas ideias e do contexto 
histórico e da luta de classes em que a obra surgiu. Temos 
observado o crescente interesse na teoria marxista e a con-
solidação de um grupo de pessoas, que tem frequentado 
sistematicamente os estudos. 
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Cursos e estudos realizados pelo LEMARX

Curso livre das obras de Marx e Engels (2017).
Fonte: Arquivo LeMarx

Estudo da obra Manifesto Comunista (2017). 
Fonte: Arquivo LeMarx
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Estudos de O Capital (2017). 
Fonte: Arquivo LeMarx

Estudos de O Capital (2017). 
Fonte: Arquivo LeMarx
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5. O LEMARX e as lutas sociais

O LEMARX, reiteramos, nasceu sob o signo das lutas 
sociais. Para além dos seus esforços de estudar, debater 
e difundir o pensamento marxista – o que tem feito com 
êxito desde a sua origem -, o LEMARX sempre manifestou 
solidariedade às lutas sociais de estudantes, professores, 
do movimento sindical e popular. Colocamo-nos tam-
bém contra as perseguições às organizações políticas de 
esquerda. Portanto, estivemos ao lado dos explorados e 
oprimidos contra os exploradores e opressores. 

5.1. Movimento estudantil e ocupação da reitoria 
da UFBA 

Logo após a constituição do grupo em agosto de 
2007 - especificamente dois meses após, em outubro do 
mesmo ano -, irrompeu um movimento de ocupação da 
reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA) como 
parte de um movimento nacional de ocupações das reito-
rias das universidades federais. O caso da UFBA chamou 
imediatamente a atenção, tendo em vista que à época, a 
reitoria local era a principal impulsionadora da chamada 
“Universidade Nova”, que, em certo sentido, sofria a influ-
ência do chamado Processo de Bolonha.116 

116 Trata-se da reunião de 29 ministros da educação de países europeus 
realizada em 11 de junho de 1999, na cidade de Bolonha, na Itália, em que, 
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No caso do Brasil, estávamos no contexto do segun-
do governo de Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores 
(PT). No âmbito da educação pública e, mais exatamente, 
das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), o go-
verno Lula acenava com a proposta do REUNI (Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Uni-
versidades Federais), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 
24 de abril de 2007. Teoricamente, se nos basearmos no 
Decreto que o institui, o REUNI tinha como objetivo “criar 
condições para a ampliação do acesso e permanência na 
educação superior, no nível de graduação, pelo melhor 
aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos 
existentes nas universidades federais”.117

No mesmo Decreto, o REUNI previa as seguintes di-
retrizes: 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas 
e aumento de vagas de ingresso, especialmente no 
período noturno; II - ampliação da mobilidade estudantil, 
com a implantação de regimes curriculares e sistemas 
de títulos que possibilitem a construção de itinerários 

entre outras coisas, debateram o ensino superior nos países da Comunidade 
Econômica Europeia (CEE), defendendo-se reformas nos respectivos sistemas 
de ensino dos países componentes do bloco para possibilitar a constituição de 
uma Área Europeia de Ensino Superior. 
117 Cf. especialmente o artigo 1º do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, 
que “Institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais – REUNI”. Lembramos que, em 2004, o governo Lula 
da Silva já havia criado o chamado PROUNI (Programa Universidade para 
Todos), que consistia no oferecimento de bolsas de estudo em instituições 
privadas de ensino superior, o que significava a drenagem de uma soma 
importante de recursos públicos para o sistema privado de ensino. É preciso 
realçar que, desde 1999, já existia o chamado Fundo de Financiamento 
Estudantil (FIES), tendo como objetivo o financiamento de mensalidades no 
sistema privado de ensino. 
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formativos, mediante o aproveitamento de créditos e 
a circulação de estudantes entre instituições, cursos e 
programas de educação superior; III - revisão da estrutura 
acadêmica, com reorganização dos cursos de graduação 
e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, 
buscando a constante elevação da qualidade; IV 
- diversificação das modalidades de graduação, 
preferencialmente não voltadas à profissionalização 
precoce e especializada; V - ampliação de políticas de 
inclusão e assistência estudantil; e VI - articulação da 
graduação com a pós-graduação e da educação superior 
com a educação básica.118

Porém, esse processo de expansão do ensino su-
perior mediante a ampliação de vagas para estudantes e 
abertura de novos cursos aumentou consideravelmente o 
número de estudantes em relação ao número de docentes, 
houve diminuição no número de técnico-administrativos e 
não foi seguido das condições infraestruturais de trabalho 
e estudo. Em outras palavras, cresceu o número de estu-
dantes que tiveram acesso ao ensino superior, mas não 
as condições necessárias para o desenvolvimento do tra-
balho de professores e servidores, além das condições de 
estudo (bibliotecas, refeitórios, residências universitárias, 
transporte), que permitissem a permanência dos mesmos 
na universidade. Do ponto de vista das condições de tra-
balho, houve sobrecarga de atividades, precarização e in-
tensificação do trabalho. 

Como resposta a essa realidade, os estudantes de-
sencadearam uma verdadeira onda de ocupações em 
todo o país. No caso da UFBA, a ocupação durou de 1º de 
outubro a 15 de novembro de 2007, no total de 46 dias. 

118 Idem. 
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A ocupação foi realizada pelo Movimento de Ocupação 
da Reitoria da Universidade Federal da Bahia (MORU) 
contra a falta de assistência estudantil, contra o decreto 
que instituiu o REUNI e para possibilitar o debate sobre 
a necessidade de uma universidade realmente popular.119 

A Reitoria ingressou com pedido de reintegração 
de posse, que foi acolhido pela Justiça Federal em 13 de 
novembro e cumprido pela Polícia Federal em 15 de no-
vembro. Uma equipe constituída por 30 policiais, um de-
legado e um oficial de justiça chegou bem cedo à reitoria, 
enquanto os estudantes ainda estavam dormindo. A rein-
tegração policial resultou em repressão (violência física e 
uso de spray de pimenta) e prisão de estudantes, sob a 
alegação de supostos desacatos e desobediência à ordem 
judicial. Os estudantes foram ainda impedidos de fazer 
exame de corpo de delito e prestar queixa da violência 
praticada na reintegração de posse pela polícia.120

O LEMARX manifestou imediatamente toda a solida-
riedade às reivindicações do movimento estudantil, como 
também realizou, por meio dos seus membros, atividades 
no espaço da reitoria, enquanto esteve ocupada. Estudan-
tes ligados ao LEMARX também participaram ativamen-
te do movimento estudantil dessa época. Também par-
ticipamos das manifestações realizadas pelo movimento 

119 Disponível em: <http://ocupacaoufba.blogspot.com.br/>. Acesso em: 08 
de dez. 2017.
120 Os fatos da época foram relatados por alguns jornais, entre eles o 
Estadão, numa matéria intitulada Ocupação da reitoria da UFBA termina 
com confronto e prisões. Disponível em: <http://educacao.estadao.com.
br/noticias/geral,ocupacao-da-reitoria-da-ufba-termina-com-confronto-e-
prisoes,80966>. Acesso em: 08 de dez. 2017.
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estudantil. Colocamo-nos completamente em favor dos 
estudantes contra a brutalidade da reintegração de posse 
e denunciamos a violência praticada pela polícia, que re-
sultou nas prisões dos estudantes.

No decorrer da última década, temos nos solidari-
zado com as lutas estudantis nacionais e na UFBA. Nas 
greves travadas pelo setor estudantil, nas ocupações re-
alizadas pelos estudantes, nas manifestações de rua, em 
todos os espaços em que haja luta estudantil, em defesa 
da universidade pública e gratuita, o LEMARX manifesta a 
sua solidariedade e apoio. Nas jornadas de julho de 2013, 
quando uma massa da juventude e da população mais em-
pobrecida saiu às ruas em defesa de várias reivindicações 
como educação, saúde, moradia, entre outras, estivemos 
presentes ao lado dos manifestantes. Nas manifestações 
contra a destinação de recursos públicos nos gastos da 
Copa do Mundo de 2014, para beneficiar uma minoria de 
empresas, no momento em que se anunciavam cortes de 
verbas para setores sociais, colocamo-nos no campo dos 
explorados e oprimidos na defesa do acesso aos direitos 
sociais.

5.2. O trabalho no MSTS/MSTB e MST

Como dissemos antes, o grupo que deu origem ao 
LEMARX realizou algumas atividades extensionistas e de 
pesquisa no seio do Movimento dos Sem Tetos da Bahia 
(MSTB, antes Movimento dos Sem Tetos de Salvador/
MSTS) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST). Referente às atividades extensionistas, o LE-
MARX desenvolveu as seguintes: 
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1) Circulo de leituras e complexos temáticos: para 
uma experiência na comunidade de Periperi no Movimen-
to dos Sem Tetos de Salvador (MSTS/MSTB) em 2008; 

2) Educação Popular nas áreas de assentamento do 
Movimento dos Sem Terra (MST/BA) no contexto do campo. 

Em termos de pesquisas, o LEMARX realizou as se-
guintes: 

1) Arte e resistência: análise da experiência do teatro 
do oprimido na comunidade de Periperi (MSTS/MSTB) em 
2008-2009; 

2) Educação Popular e Movimentos Sociais: uma 
análise das práticas estéticas, organizativas e políticas do 
Movimento dos Sem Tetos da Bahia (MSTB) na Ocupação 
de Quilombo de Escada (2009-2010).  

Além das atividades de extensão e de pesquisa, estrei-
tamos as relações com o MTST/MSTB, realizando um con-
junto de ações formativas e de solidariedade constante com 
as atividades do movimento. Exemplos dessas ações foram: 

1) Formação Artística (Hip-Hop), em 2009-2010; 
2) Cursos de Formação Política sobre a questão da 

habitação (agosto/setembro de 2009); 
3) Formação sobre A opressão da mulher e a pers-

pectiva revolucionária, em 27 e 28 de fevereiro de 2010; 
4) participação em formações organizadas pelo pró-

prio movimento, com contribuições de textos como: A cri-
se econômica e a luta pela moradia e Organizar, ocupar e 
resistir! Luta de classes e movimento dos sem tetos; 

5) participações nas reuniões da Coordenação Esta-
dual e da Comissão Pedagógica do MSTB; 

6) produção de um documentário sobre o movimen-
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to (2009, de Camilo Domingues);
7) participação nas atividades promovidas pelo cole-

tivo de mulheres do MSTS/MSTB denominado de Guerrei-
ras sem tetos;

O Movimento dos Sem Tetos da Bahia é uma impor-
tante organização dos explorados e oprimidos sob a ban-
deira da luta pela moradia e, associado a esta bandeira, de 
um conjunto de direitos sociais necessários à melhoria das 
condições de vida e de trabalho. Como tal, a luta dos sem 
tetos é expressão de uma sociedade dividida em classes 
sociais e do conflito entre elas, pois a raiz mais profunda 
das lutas sociais, políticas e econômicas é a existência de 
uma sociedade baseada na exploração da força de trabalho 
por uma minoria de capitalistas. Nesse sentido, afirmamos 
em texto produzido para formação no MSTS/MSTB que:

A luta dos sem tetos é expressão da luta de classes? Sim. 
Os sem tetos se unificam em torno da luta pela moradia. 
Em torno desse objetivo central encontra-se a conquista 
efetiva de direitos outros como o acesso à saúde, à 
educação e ao saneamento. Mas não se esgota aí, até 
porque as condições de luta são muito difíceis e não 
há quaisquer garantias de que o Estado e os governos 
queiram reconhecer as suas reivindicações. De outro, é 
preciso notar que o problema da habitação não é novo 
e que desde o século XIX os socialistas se batem na 
discussão e na forma de resolução dessa problemática.121

Na crise atual do capitalismo, os movimentos pela 
moradia ganham uma importância singular, conseguin-
do organizar milhares de trabalhadores, em situação 
precária ou na informalidade, além de desempregados. 

121 Trata-se do texto, elaborado coletivamente pelo LEMARX, Organizar, 
ocupar e resistir! Luta de classes e movimento dos sem tetos. Salvador, 2009.
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Como dissemos em outro texto de formação para o 
MSTS/MSTB:

Sem dúvida, nas condições da crise estrutural do 
capitalismo, isto é, de decomposição da sociedade atual, 
confirma-se a tendência geral do sistema econômico 
vigente: de um lado, a concentração da riqueza nas 
mãos de um número cada vez menor de indivíduos; de 
outro, o aumento da miséria, do desemprego, da fome 
e das formas precárias de atividades laborais entre os 
trabalhadores e demais explorados. Não temos dúvidas 
de que o Movimento dos Sem Tetos se constituirá, ao 
lado do movimento operário, camponês e popular, num 
dos mais importantes movimentos do século XXI, por 
proporcionar a esse contingente de indivíduos, esmagado 
pela lógica do mercado e pela exploração social, uma 
alternativa de organização, mobilização e resistência.122

É evidente que para ser vitoriosa, a luta pela moradia 
não pode se esgotar em si mesma. Deve estar vinculada à 
luta mais geral pela superação do capitalismo:

Mas, a nossa luta se esgota na luta pela moradia? 
Não, a nossa luta começa pela defesa do direito à moradia 
e com ela dos demais direitos e conquistas sociais (saúde, 
educação, saneamento, emprego etc.). Entretanto, como 
a história tem nos mostrado, nenhuma das questões de 
interesse dos trabalhadores será definitivamente resolvida 
pelo Estado e pelos governos capitalistas. Nas épocas de 
crescimento econômico capitalista e de efervescência do 
movimento operário e popular foi possível se arrancar 
direitos e conquistas sociais importantes e decisivas para 
a nossa luta.

O estágio atual do capitalismo é de decomposição 
econômica, social, política e ambiental. Sob o impulso 
do lucro, os capitalistas impõem maior exploração aos 

122 Cf. o texto, elaborado coletivamente pelo LEMARX, A crise econômica e a 
luta pela moradia. Salvador, 2009.
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trabalhadores, as mais vis condições de miséria e fome 
aos explorados em todos os países, jogam nos ombros 
dos oprimidos os efeitos da crise social, impossibilitam 
aos explorados o acesso à cultura, à arte, à ciência e à 
técnica mais avançada, segregam a população entre os 
que podem ter acesso à saúde e aos tratamentos e os que 
sequer têm direito a continuar existindo, enfim, destroem 
a base da existência social: a natureza.

Dessa forma, a nossa luta pela moradia deve ser a 
base para a luta mais geral pela superação da sociedade 
capitalista e pela construção do socialismo, isto é, de 
uma sociedade em que os indivíduos e a coletividade 
possam ter acesso a tudo de bom que foi construído 
historicamente pela humanidade e, a partir deste patamar, 
avançar para condições sociais ainda mais humanas, em 
que os indivíduos possam efetivamente ter condições 
materiais e intelectuais para o desenvolvimento da sua 
personalidade e das suas aptidões.

Evidentemente, a luta dos sem tetos deve estar 
articulada com a luta dos explorados do campo e 
da cidade. Somente a unidade dos trabalhadores e 
demais explorados pode garantir, na atual situação de 
crise estrutural do capitalismo, as condições subjetivas 
(organização e consciência política de classe) para esta 
superação.123

Outro elemento importante na relação do LEMARX 
com o MSTS/MSTB está na solidariedade que sempre pres-
tamos às lutas sociais travadas por esse setor dos explora-
dos e oprimidos. Em 2009, ocorreu uma truculenta inva-
são policial quando se iniciava a ocupação Quilombo do 
Paraíso. O LEMARX não só se solidarizou com a ocupação 
recém-criada e ao movimento dos sem tetos, como esti-
vemos presentes na ocupação realizando uma formação 

123 Trecho do texto, elaborado coletivamente pelo LEMARX, Organizar, 
ocupar e resistir! Luta de classes e movimento dos sem tetos. Salvador, 2009.
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política para fortalecer a defesa do direito à moradia frente 
às ameaças de reintegração de posse.

Convém destacar que uma das ocupações do movi-
mento em que o LEMARX esteve mais presente com a re-
alização de várias atividades foi a ocupação de Quilombo 
de Escada, realizando ações com crianças, jovens e mu-
lheres, no campo da Educação Popular, Saúde e Arte. Du-
rante praticamente 2 anos, o LEMARX realizou atividades 
semanalmente na referida ocupação, rendendo frutos do 
ponto de vista da formação política dos integrantes da ocu-
pação, que logo se tornariam dirigentes e se engajariam 
nos espaços políticos criados pelo próprio movimento. 

5.3. Movimento docente: paralisações e greves

 O movimento docente nacional e na UFBA passou 
na última década por importantes lutas como paralisações 
e greves. Ocorre, como dissemos em relação ao movimen-
to estudantil, que os docentes tiveram de lutar contra os 
cortes de verbas para a educação e universidades públicas, 
tanto estaduais como federais. Além disso, tiveram tam-
bém de resistir à pressão e ameaças de corte de salários e 
pontos durante as greves da categoria. Destacamos princi-
palmente as greves históricas de 2012 e 2015. 

É preciso realçar que durante muitos anos, sob os 
governos de Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff 
(2011-2016) e, particularmente até 2011, mesmo que a 
conjuntura de crise econômica, iniciada em 2007-2008, 
tivesse atingido a fundo a vida das massas, os trabalha-
dores passaram por um processo de desmobilização. As 
principais organizações de massa (Central Única dos Tra-
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balhadores/CUT, União Nacional dos Estudantes/UNE e 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST) fi-
zeram parte da base de apoio dos governos do PT. 

Esse fato, por si só, tinha profundas implicações no 
processo de organização e mobilização dos trabalhadores 
e dos estudantes. Some-se a isso o caráter de conciliação de 
classes dos governos de Lula e Dilma, que resultou em ga-
nhos para o grande capital – se comparados com os gastos 
com ações afirmativas e com os programas sociais na sua 
totalidade -, e a aplicação de medidas que causaram pro-
fundo descontentamento no setor do funcionalismo e dos 
trabalhadores assalariados como a Reforma da Previdência 
(2003), a Reforma Sindical, o FUNPRESP, a EBSERH, entre 
outras medidas. Tanto é verdade, que levou a divisões na 
base da CUT, com a formação de outras centrais – como 
é o caso da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Brasil/CTB e da Central Sindical e Popular – Coordenação 
Nacional de Lutas/CSP-Conlutas.124

No campo do movimento docente, esse processo le-
vou a uma divisão importante: a desfiliação do ANDES-SN 
– sindicato nacional docente -, da CUT, decisão tomada 
no 24º Congresso da entidade, realizado em Curitiba, de 
24 de fevereiro a 1º de março de 2005, depois de um 
longo debate. Esse processo de disputa no ANDES-SN e 
na CUT resulta na conformação de uma organização sin-
dical de caráter conciliatório com o governo no seio do 

124 Cf. sobre o governo Lula da Silva e Dilma Rousseff os seguintes autores: 
SECCO, Lincoln. História do PT: 1978-2010. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2011; 
MARINGONI, Gilberto e MEDEIROS, juliano (orgs.). Cinco mil dias: o Brasil 
na era do lulismo. São Paulo: Boitempo/Fundação Lauro Campos, 2017. 
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movimento docente nacional: o PROIFES (Federação de 
Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensi-
no Superior). Também implicou na saída de algumas asso-
ciações do seio do ANDES-SN. 

Na Bahia, essa nova realidade impactou no movi-
mento docente, tanto nas universidades estaduais quanto 
nas federais. No caso da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), o sindicato que representa os docentes é o Sin-
dicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino 
Superior da Bahia (APUB), dirigida na última década por 
setores, que também fizeram parte da base de apoio dos 
governos Lula da Silva e Dilma Rousseff. Com a desfilia-
ção do ANDES-SN em relação à CUT, uma das associações 
sindicais que decidiram se desfiliar do sindical nacional 
foi exatamente a APUB. Esse episódio, marcado por inú-
meras contestações e denúncias, inclusive no âmbito da 
justiça, pôs em conflito a direção do sindicato (há muitos 
anos nas mãos do PT e do PCdoB) e a oposição sindical, 
formada por um conjunto de docentes, ligado ao sindicato 
nacional (ANDES-SN).

Houve duas grandes greves do movimento docente 
na última década, em 2012 e 2015, nas quais professores 
ligados ao LEMARX participaram ativamente do processo 
grevista. A primeira aconteceu no ano de 2012, sendo 
deflagrada em 17 de maio e encerrando-se no dia 16 de 
setembro. Tinha como reivindicações: condições de tra-
balho, reajuste salarial e reestruturação da carreira do-
cente. Rapidamente, várias instituições foram aderindo 
ao movimento nacional, chegando a 59 em todo o país, 
que permaneceram firmes, mesmo diante das pressões 
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do Ministério da Educação e do governo, na época de 
Dilma Rousseff.125 

Enquanto o ANDES-SN mostrava as tentativas do go-
verno de dividir o movimento grevista nacional e de impor 
uma proposta rebaixada nas reuniões com as entidades 
representativas dos professores, orientando para o forta-
lecimento do movimento grevista, o PROIFES aceitava o 
referido acordo e o assinava, sem considerar a luta do con-
junto do movimento docente e as demais entidades desse 
movimento. 

No caso do movimento docente na UFBA, a greve 
foi deflagrada em 29 de maio de 2012, depois da decisão 
nacional. Um dos acontecimentos fundamentais foi a para-
lisação das atividades na Faculdade de Educação da UFBA 
no dia 19 de abril, com ações e plenária para discussão da 
realidade da educação no Brasil e a necessidade da orga-
nização e da luta dos três setores (professores, estudantes e 
servidores) em defesa do caráter público da universidade. 
Uma nova paralisação foi marcada para o dia 25 de abril, 
mas teve de enfrentar a posição contrária da direção da 
APUB. O fato é que a insatisfação da categoria em relação 
às condições de trabalho e de estudo criou as condições 
para que fosse decretada a greve local na assembleia do 
dia 29 de maio de 2012.

O conflito entre a direção da APUB e os professo-
res da oposição durou até o final da greve. Isso porque a 
direção da entidade não reconhecia o comando de gre-

125 Cf. sobre a greve de 2012, a nota do ANDES-SN intitulada Greve de 
2012 dos docentes federais passa a ser a mais longa da história do setor. 
Disponível em: <http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.
andes?id=5576>. Acesso em: 08 de dez. 2017.
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ve escolhido em assembleia, não liberava os recursos do 
sindicato para custear as atividades coletivas da greve e 
decidiu convocar um referendo, à revelia do movimento e 
da soberania da assembleia, para 05 e 06 de junho sobre a 
greve. Diante da atitude da direção da APUB de convocar 
uma assembleia para o dia 26 de junho para supostamente 
decidir sobre um indicativo de greve e a aplicação do re-
ferendo, o comando de greve convocou uma assembleia 
para o mesmo local e horário. Sobre pressão do comando 
de greve e da base, a direção, ainda antes de instalar a 
assembleia, retirou o ponto de pauta sobre o “indicativo 
de greve” e teve de aceitar uma mesa de assembleia com 
representantes do comando de greve. Este solicitou aos 
mais de 400 professores presentes a mudança de pauta, 
que passou a ser a avaliação do movimento grevista, sen-
do que a base de professores confirmou a greve deflagrada 
na assembleia do dia 29 de maio. 

O conflito seguinte entre o comando de greve, com 
apoio da base dos professores, com a direção da APUB se 
deu em torno da consulta eletrônica convocada pelo PROI-
FES sobre a proposta de acordo com o governo e corrobora-
da pela direção da APUB. Além da pouca participação dos 
professores nacionalmente na consulta eletrônica – do total 
de dezenas de milhares de docentes apenas 5.222 votaram 
e, deste total, apenas em torno de 3.854 a favor do acor-
do -, a assembleia de professores local colocou-se contra 
o acordo do governo e pela continuidade da greve. Con-
vocada uma nova assembleia pela direção da APUB, em 
desrespeito ao comando de greve, para o dia 07 de agosto, 
novamente a base de professores impôs a presença do co-
mando de greve e a inversão de pauta, passando a discutir a 
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continuidade do movimento grevista e suas reivindicações, 
convocando também uma nova assembleia para discutir a 
destituição da direção da APUB, em face das medidas toma-
das sistematicamente contra o comando de greve. 

O fato mais grave do movimento grevista da UFBA 
ocorreu na assembleia de 15 de agosto de 2012, na qual 
seria debatida a destituição da diretoria da APUB. O co-
mando de greve recebeu uma decisão liminar da Justiça 
do Trabalho proibindo a realização da assembleia sob a 
direção do comando, sob penalidades como a aplicação 
de multas, podendo ser utilizada a força coercitiva para 
cumprimento da medida. Membros do comando de greve 
foram citados como réus. O processo de judicialização da 
greve pela direção da APUB foi, não temos qualquer dúvi-
da, o fato mais grave cometido até aquele momento contra 
o movimento grevista de 2012.

O LEMARX, solidarizando-se com a greve aprova-
da pelos docentes, suspendeu as suas atividades e seus 
membros (professores e estudantes) se integraram ao mo-
vimento grevista, participando de atividades como deba-
tes, manifestações de rua, assembleias, caravanas à Brasí-
lia, entre outras ações do movimento docente e estudantil. 
Lançamos também um manifesto de apoio e solidariedade 
à greve docente:

Todo apoio à greve nacional dos professores! Viva 
a greve dos professores da UFBA!

Unidade na luta entre professores, estudantes e 
funcionários!

Em defesa da universidade pública!

O Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX/FACED/UFBA) vem, através da presente nota, 
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manifestar o apoio deste coletivo à greve nacional dos 
professores das IFES, decretada em 17 de maio de 2012 
e, em particular, à decisão dos professores da UFBA, 
na última assembleia da categoria de 29 de maio, de 
aderir ao movimento nacional. A greve dos professores 
ocorre no contexto de crise mundial do capitalismo e 
de profundos ataques dos governos aos trabalhadores 
em todo o mundo, destruindo conquistas e direitos, 
cortando verbas do orçamento público destinadas à 
educação, saúde e moradia, sacrificando os salários 
dos trabalhadores e suas famílias, subvencionando os 
capitalistas em crise, enfim, reprimindo as manifestações, 
paralisações e greves.

No Brasil, a situação não é diferente. Foram 
inúmeras as medidas tomadas pelos sucessivos 
governos contra o conjunto dos assalariados, juventude, 
camponeses, professores e demais servidores públicos. 
No campo da educação, o que se tem visto é o avanço 
da mercantilização do ensino através de subvenções aos 
capitalistas, que exploram a educação como mercadoria. 
Avança o controle do capital internacional e nacional 
sobre a educação. A política de expansão de vagas 
nas universidades públicas não foi acompanhada pelo 
aumento dos recursos e pela melhoria das condições 
de vida, trabalho e estudo de professores, funcionários 
e estudantes. Além disso, o governo federal aprovou 
recentemente a Previdência Privada dos servidores.

A greve nacional dos professores é, portanto, 
uma resposta a essas medidas e, ao mesmo tempo, uma 
defesa da educação pública. Por todos esses motivos, o 
LEMARX apoia a adesão à greve e se coloca no campo da 
luta pela universidade pública, contra a mercantilização 
do ensino. Durante a greve, o LEMARX manterá uma 
programação para estudantes, professores e funcionários, 
debatendo a conjuntura internacional e nacional e o 
contexto da luta de classes na atualidade. Participaremos 
também das atividades da greve.126

126 Cf. o manifesto Todo apoio à greve nacional dos professores! Salvador, 
2012. Disponível em: <http://apubluta.blogspot.com.br/>. Acesso em: 08 
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O LEMARX organizou e participou de atividades de 
professores e estudantes na Faculdade de Educação, que 
impulsionaram a deflagração da greve, na conjuntura de 
crise econômica, de retomada das lutas dos trabalhadores 
e do impacto da expansão desordenada nas universidades 
públicas, em razão da aplicação do REUNI. Também se 
solidarizou com os estudantes que ocupavam a Fundação 
de Apoio a Pesquisa e Extensão (FAPEX) desde o dia 25 de 
julho de 2012, em plena greve dos professores.

Em 2015, a partir do anúncio de cortes nas verbas 
para a educação, o movimento docente nacional defla-
grou uma nova greve, que começou em 28 de maio e 
durou 5 meses, até meados de outubro. Foi a greve mais 
longa da categoria de professoras das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Ifes). Os motivos da deflagração do 
movimento grevista nacional e a pauta de reivindicações 
da categoria foram expostos em nota do ANDES-SN:

A greve foi o último recurso encontrado pelos 
docentes para pressionar o governo federal a ampliar os 
investimentos públicos para a educação pública, e dar 
respostas ao total descaso do executivo frente à profunda 
precarização das condições de trabalho e ensino nas 
Instituições Públicas Federais, muitas das quais já estão 
impossibilitadas de funcionar por falta de técnicos, 
docentes e estrutura adequada.

Outro ponto que influenciou a deliberação foi a 
recusa por parte do Ministério da Educação (MEC) em 
dar retorno à pauta apresentada pela categoria. Em abril 
de 2014, o governo interrompeu as negociações com 
ANDES-SN em um momento que parecia haver avanço, 
após concordância com algumas bases conceituais para 

de dez. 2017.
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reestruturação da carreira docente. Este ano, ocorreu 
apenas uma reunião com a Secretaria de Relações do 
Trabalho do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, mas não houve nenhuma resposta à pauta de 
reivindicações dos docentes.

Reivindicações. A partir dos cinco eixos 
aprovados no 34º Congresso do ANDES-SN: defesa do 
caráter público da universidade; condições de trabalho; 
garantia da autonomia; reestruturação da carreira e 
valorização salarial de ativos e aposentados, reivindicar 
que o processo negocial seja retomado a partir do 
acordo assinado com a Secretaria de Ensino Superior do 
Ministério da Educação (Sesu/MEC), em abril de 2014, 
sobre os pontos conceituais da carreira, estabelecendo 
relação com a pauta emergencial, que cobra a reversão 
dos cortes no orçamento e ampliação de investimento nas 
IFE. Os docentes também lutam contra a contratação via 
Organizações Sociais e a terceirização no serviço público.

Vale lembrar que estas são reivindicações 
históricas da categoria docente na luta em defesa da 
qualidade da Educação Pública Federal e que a carreira 
dos professores federais sofreu profunda desestruturação 
após a alteração imposta pelo governo federal em 2012, 
com a lei 12.772.127

Novamente, o LEMARX suspendeu as suas ativida-
des e seus membros se somaram ao movimento grevista 
nacional e local, em defesa das reivindicações docentes e 
do caráter público da educação e das universidades contra 
a mercantilização crescente. Portanto, também em relação 
ao movimento docente, o LEMARX esteve sempre em de-
fesa da universidade pública e gratuita contra os ataques 
não só dos governos, mas também dos capitalistas.

127 Cf. sobre a greve de 2015, a nota do ANDES-SN intitulada Professores 
federais decidem por greve nacional a partir do dia 28 de maio. Disponível em: 
<http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=7498>. 
Acesso em: 08 de dez. 2017. 
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5.4. LEMARX e a luta dos terceirizados

A crise estrutural do capitalismo tem levado os go-
vernos a executarem reformas no sentido de restringir ou 
destruir direitos historicamente conquistados pelos traba-
lhadores. Nos países capitalistas avançados (Europa, EUA 
e Japão) foram desenvolvidas formas de organização do 
trabalho que implicam na flexibilização das relações tra-
balhistas, na diminuição do poder de organização dos sin-
dicatos e na restrição aos direitos e conquistas duramente 
arrancados pelos trabalhadores ao longo de décadas de 
movimento operário. 

Em se tratando do Brasil, desde a década de 1990, os 
diversos governos federais e estaduais implementaram re-
formas e medidas de privatização das empresas públicas. 
Os trabalhadores tiveram de travar duras lutas contra os 
governos de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), claramente a serviço dos interes-
ses do grande capital nacional e internacional, criando as 
condições para maior exploração da força de trabalho em 
nosso país pelos capitalistas nacionais e pelos monopólios 
estrangeiros.

Seguindo as tendências neoliberais em voga na déca-
da de 1990, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) editou 
a Súmula 331, que, entre outras coisas, regularizava o tra-
balho terceirizado no país, fazendo avançar essa forma de 
trabalho, nos setores público e privado:

I. A contratação de trabalhadores por empresa interposta 
é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o 
tomador de serviços salvo no caso de trabalho temporário 
(Lei n. 6.019, de 3.1.1974).
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II. A contratação irregular de trabalhador, através de 
empresa interposta, não gera vínculo de emprego com 
os Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional (art. 37, II, da Constituição da República).

III. Não forma vínculo de emprego com o tomador a 
contratação de serviços de vigilância (Lei 7.102, de 
20.6.1983), de conservação e limpeza, bem como a de 
serviços especializados ligados à atividade – meio do 
tomador dos serviços, desde que inexista a pessoalidade 
e a subordinação direta.

IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, 
por parte do empregador, implica na responsabilidade 
subsidiária do tomador de serviços, quanto 
àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da 
administração direta, das autarquias, das fundações 
públicas e das sociedades de economia mista, desde 
que hajam participado da relação processual e constem 
também do título executivo judicial (art. 71 da Lei 
8.666/93). (Alterado pela Res. N. 96, de 11.9.2000, DJ 
29.9.2000).128 

 Não à toa, as estatísticas referentes ao trabalho tercei-
rizado só aumentaram ao longo das últimas duas décadas. 
Da totalidade dos postos de trabalho criados entre 1995 e 
2005 pelo setor privado, um terço eram contratações por 
terceirização. Se em 1995, os terceirizados representavam 
9,2%do total de trabalhadores no país, em 2005, passaram 
a constituir 16% da força de trabalho. O que significa que 
o Brasil tem entre 12 a 15 milhões de trabalhadores nas 
condições de terceirização. Do ponto de vista dos capita-
listas, o que isso representa?

128 Cf. KICH, Karine Kelly. Súmula 331 do TST – Análise do instituto 
normativo e sua importância para a terceirização trabalhista. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=7729>. Acesso: 05 de dezembro de 2017.
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Para as empresas privadas isso significa menor gasto com 
as folhas de pagamento e com encargos trabalhistas. 
Além disso, a contratação de trabalhadores por 
empresas terceirizadas contribui decididamente para 
elevar o nível de rotatividade no emprego, mecanismo 
que as empresas utilizam para demitir e contratar com 
salários mais baixos.129

Como se observa a terceirização continuou avançan-
do, mesmo nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff 
(PT). Com o golpe parlamentar-institucional e a ampliação 
dos ataques aos direitos e conquistas dos trabalhadores, a 
coisa não foi diferente. O parlamento aprovou uma nova 
Lei de Terceirização, de nº 13.429/2017. O diferencial é 
que a nova lei ampliou o âmbito de aplicação do trabalho 
terceirizado das chamadas atividades-meio às atividades-
-fim. Quer dizer que a Lei 13.429/17 abre espaço para 
uma terceirização irrestrita, ampla, a todas as atividades 
desenvolvidas pelas empresas, com impactos marcantes 
também no setor público.

Do ponto de vista da responsabilidade dos contratan-
tes, a empresa tomadora de serviço e a empresa terceiriza-
da, o trabalhador terá de esgotar todas as possibilidades de 
cobrança dos direitos trabalhistas da empresa terceirizada 
ou de locação de mão de obra, antes de postular contra a 
empresa tomadora de serviço, que tem, para tanto, a cha-
mada responsabilidade subsidiária. Sabemos que na práti-
ca, a fiscalização das atividades das empresas terceirizadas 
é profundamente falha, particularmente no setor público, 
que tem uma extensa rede de empresas terceirizadas con-
tratadas não só na área federal, como estadual e municipal.

129 ASSUNÇÃO, Diana (org.). A precarização tem rosto de mulher. São Paulo: 
Edições Iskra, 2013, pp. 51-52.
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Muitas vezes, os trabalhadores têm de enfrentar uma 
longa burocracia no seio da Justiça do Trabalho para obter 
os seus créditos trabalhistas, quando não ficam completa-
mente abandonados pelas empresas terceirizadas. A situ-
ação de instabilidade dos trabalhadores terceirizados no 
setor público não é diferente. Muitos desses trabalhadores 
passaram longos anos prestando serviço no setor públi-
co, intermediados por inúmeras empresas, que sucedem 
umas às outras, sem qualquer estabilidade, podendo ser, 
a qualquer momento, desligados. São constantes também 
os atrasos de salários, o descumprimento de direitos como 
as férias, FGTS, depósitos de contribuições ao INSS, entre 
outros.

Para piorar a situação dos trabalhadores do nosso 
país, o governo Temer conseguiu aprovar no parlamento 
uma Reforma Trabalhista, expressa na Lei 13.467, de 13 
de julho de 2017, que altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 
1º de maio de 1943 e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 
1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de 
julho de 1991,a fim de adequar a legislação trabalhista às 
novas exigências do capital em crise. Entre as mudanças 
previstas, podemos citar a flexibilização de direitos, como 
férias, jornada de trabalho, descanso no trabalho, entre 
outros, que poderão ser objeto de negociações entre em-
pregados e empregadores, além da instituição do trabalho 
intermitente, de modo que o trabalhador pode ser agora 
contratado por período, sendo remunerado por hora traba-
lhada, o que significa um profundo rebaixamento das con-
dições de trabalho e de vida dos trabalhadores. Também 
está previsto o chamado trabalho remoto (home office), o 
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trabalho parcial e a possibilidade de prevalência de acor-
dos e convenções coletivas sobre a legislação trabalhista, 
ou seja, do negociado sobre o legislado.

Nesse contexto, o LEMARX se dedicou ao apoio e 
solidariedade aos trabalhadores terceirizados desde o iní-
cio da greve das Instituições Federais de Ensino (Ifes) em 
2012. Isso porque, com o corte de verbas na educação pú-
blica, os salários dos trabalhadores terceirizados da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA) ficaram atrasados e os 
trabalhadores não tinham com quem contar, em razão da 
ausência do sindicato na defesa desses terceirizados. 

O LEMARX, por meio dos estudantes e professores 
que o integram, promoveu, na época da greve de 2012, a 
exibição do filme Pão e Rosas (2000, direção: Ken Loach), 
que retrata a situação de precariedade dos trabalhadores 
nos EUA e a dificuldade de se organizarem para defender 
os seus direitos. Fizemos também oficinas de cartazes para 
participação em atos e manifestações. Foram realizadas 
reuniões e rodas de conversas sobre temas relacionados 
com a terceirização e precarização do trabalho. Acompa-
nhamos de perto as audiências realizadas pela Procurado-
ra do Trabalho em Salvador sobre a situação dos terceiri-
zados na UFBA.

Inúmeras atividades foram organizadas para denun-
ciar a situação de descaso com os trabalhadores tercei-
rizados (que resultou, inclusive, na morte de um desses 
trabalhadores) e as ameaças constantes de demissão. 
O LEMARX promoveu também debates sobre a Lei de 
Terceirização, que estava em discussão na Câmara dos 
Deputados e que seria a base para a nova Lei de Tercei-
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rização aprovada em 2017. Também debatemos, junto 
com professores, estudantes, servidores e trabalhadores 
terceirizados as condições precárias de trabalho desses 
trabalhadores na UFBA. 

Em 10 de maio de 2018, alguns trabalhadores da 
UFBA, de cursos como Educação e Direito, além de ou-
tros, receberam o aviso prévio, comunicando-os da sua 
demissão. Trabalhadores com mais de 20 anos de ativida-
de prestada à UFBA, além de outros com mais de 5 e até 
10 anos de serviço viram-se na situação de perderem os 
seus empregos, em face da demissão perpetrada por uma 
empresa, prestadora de serviço para a universidade. Não 
havia qualquer motivação legal para as referidas demis-
sões. Tomando conhecimento do fato, imediatamente os 
membros do LEMARX organizaram um abaixo-assinado 
com centenas de assinaturas de professores, estudantes, 
servidores e outros apoiadores. Além disso, fizemos um 
ato na FACED/UFBA para denunciar a situação de des-
caso com os trabalhadores terceirizados e pedir apoio e 
solidariedade a esses trabalhadores demitidos. Ingressa-
mos na Pró-reitoria de Administração (PROAD) da UFBA 
com uma petição, requerendo a imediata revogação das 
demissões. Conseguimos, por meio da diretoria da FA-
CED, realizar uma reunião com a reitoria da UFBA para 
tratar do assunto e solicitar medidas urgentes em favor 
dos terceirizados demitidos, contra a empresa, prestado-
ra de serviço. O mesmo esforço foi adotado na Faculdade 
de Direito por docentes e discentes, em particular, pela 
professora Renata Dutra, como a confecção de um abai-
xo-assinado e participação nas reunião com a PROAD 
e com a reitoria. Por fim, diante da impossibilidade de 
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reverter as demissões, acompanhamos os trabalhadores 
demitidos na homologação de suas rescisões no sindica-
to da categoria.

Como se observa quanto a essa questão, o LEMARX 
cumpriu um importante papel na defesa dos trabalhadores 
e oprimidos.
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LEMARX e as lutas sociais

Ocupação da Reitoria da UFBA em 2007. 
Fonte: Moru

Oficina de Cartazes na Ocupação Quilombo de  
Escada do MSTS/MSTB (2008). 

Fonte: Arquivo LeMarx 

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   175 18/06/2019   23:42:35



LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais176 |

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

Atividade do LeMarx na Ocupação Quilombo de  
Escada do MSTS/MSTB (2009). 

Fonte: Arquivo LeMarx

Caminhada do MSTS/MSTB no dia 8 de março, da  
Praça da Revolução (Periperi) até a ocupação (2009). 

Fonte: Arquivo LeMarx 
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Caminhada do MSTS/MSTB no dia 8 de março, da  
Praça da Revolução (Periperi) até a ocupação (2009). 

Fonte: Arquivo LeMarx 

Caminhada do MSTS/MSTB no dia 8 de março, da  
Praça da Revolução (Periperi) até a ocupação (2009). 

Fonte: Arquivo LeMarx 
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LeMarx presta solidariedade à  
Ocupação Quilombo do Paraíso (2010).

Fonte: Arquivo LeMarx

LeMarx presta solidariedade à  
Ocupação Quilombo do Paraíso (2010). 

Fonte: Arquivo LeMarx
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LeMarx presta solidariedade à  
Ocupação Quilombo do Paraíso (2010). 

Fonte: Arquivo LeMarx

LeMarx presta solidariedade à  
Ocupação Quilombo do Paraíso (2010). 

Fonte: Arquivo LeMarx
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LeMarx presta solidariedade à  
Ocupação Quilombo do Paraíso (2010). 

Fonte: Arquivo LeMarx

Greve das Universidades Federais em 2012. 
Fonte: Sinasefe/Andes

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   180 18/06/2019   23:42:37



 |181LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

Manifestações de junho de 2013. 
Fonte: Passa a Palavra

Greve das Universidades Federais em 2015. 
Fonte: Já é notícia
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Debates sobre terceirização - 2017. 
Fonte: Arquivo do LeMarx

Confraternização na III Feijoada dos Terceirizados - 2017. 
Fonte: Arquivo do LeMarx
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Presença constante no 1º de Maio - 2017. 
Fonte: Arquivo do LeMarx

Presença no 15M – 15/03/2017. 
Fonte: Murilo Bereta

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   183 18/06/2019   23:42:37



LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais184 |

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

Ato em Brasília – 24 de maio de 2017. 
Fonte: Esquerda Online

Manifestação de 30 de junho de 2017 em Salvador. 
Fonte: Marcos Musse
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Manifestação de 28 de abril de 2017 em Salvador.
Fonte: Marcos Musse

Manifestações contra a reforma trabalhista (2017). 
Fonte: Walter Cândido
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Manifestação contra a Reforma da Previdência (2017). 
Fonte: Murilo Bereta

Reunião com a Reitoria da UFBA 
sobre a situação dos terceirizados(2018)

Fonte: Menandro Ramos
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Reunião com a Reitoria da UFBA 
sobre a situação dos terceirizados (2018)

Fonte: Menandro Ramos

Pedido de Revogação das Demissões dos 
Terceirizados da UFBA na PROAD (2018)

Fonte: Arquivo do  LeMarx
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Reunião com a PROAD sobre as demissões de 
terceirizados na UFBA (2018)

Fonte: Cleverson Suzart

Ato em defesa dos trabalhadores terceirizados 
demitidos na UFBA, realizado na FACED (2018)

Fonte: Arquivo do LeMarx
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6. O combate à opressão da mulher

O LEMARX, desde a sua origem, preocupou-se com 
a questão da opressão da mulher. Trata-se de um dos pro-
blemas mais candentes da atualidade, não só no Brasil 
como em todos os países. Isso porque é um problema com 
impactos sociais, econômicos, políticos e culturais. 

A exploração da força de trabalho das mulheres, os 
baixos salários, as diferenças de direitos em relação aos 
trabalhadores homens, a dupla e tripla jornada de trabalho 
(casa, emprego e estudo), a responsabilidade pelo cuidado 
com os filhos, as tarefas domésticas, o aumento da violên-
cia e dos casos de estupro e feminicídio conformam um 
conjunto de elementos que amplia e aprofunda a opressão 
e exploração das mulheres contemporaneamente.   

Daí a necessidade das mulheres se organizarem, 
como parte dos explorados e oprimidos, para combater o 
processo de opressão e exploração a que estão submetidas 
e somar-se à luta mais geral pelo fim de todas as formas de 
opressão e exploração geradas pela sociedade de classes, 
em particular, pelo capitalismo. 

6.1. Sociedade de classes e opressão da mulher

Para o LEMARX, a verdadeira raiz de todas as for-
mas de opressão é a sociedade de classes, produto do de-
senvolvimento da propriedade privada, das classes sociais 
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e das desigualdades econômico-sociais. Nesse aspecto, 
como nos demais, o LEMARX se apoia nas contribuições 
de Marx, Engels e de uma série de autores e autoras mar-
xistas do século XX, que trataram sobre a questão da mu-
lher na sociedade de classes, em particular no capitalismo. 
Para tanto, também se fundamenta no método do materia-
lismo histórico-dialético para compreender o estágio atual 
de desenvolvimento da ordem do capital e o aprofunda-
mento da opressão sobre as mulheres.130

A explicação está no fato de que, com o desenvolvi-
mento da sociedade de classes, as mulheres foram margi-
nalizadas das atividades coletivas e confinadas às tarefas 
do lar, domésticas, e ao cuidado dos filhos. Como diz En-
gels, à medida que as riquezas 

130 A maioria dos textos marxistas sobre a questão da opressão da mulher se 
encontra-se reunida na coletânea MARX, ENGELS, LÊNIN. Sobre a mulher. 
São Paulo: Global, 1979 e na coletânea TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e 
a luta pelo socialismo (Marx, Engels, Lênin, Clara Zetkin, Trotsky. São Paulo: 
Sundermann, 2014. Cf. também: BEBEL, August. La mujer em el pasado, em 
el presente, em el porvenir. México: Fontamara, 1980; ENGELS, Friedrich. 
A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1991; KOLLONTAI, Alexandra. Sobre la liberacion de la 
mujer. Barcelona: Fontamara, 1979; A nova mulher e a moral sexual. São 
Paulo: Expressão Popular, 2007; Autobiografia de uma mulher emancipada. 
São Paulo: Proposta, 1980; Mujer: história y sociedad. México: Fontamara, 
1989; LÊNIN, V. I. El poder soviético y la situación de la mujer. Moscú: 
Progresso, 1981; Sobre a emancipação da mulher. São Paulo: Alfa-Ômega, 
1980; MARX, ENGELS, LÊNIN. Sobre a mulher. São Paulo: Global, 1979; 
MORAES, Maria Lygia Quartim. O encontro marxismo-feminismo no Brasil. In 
Ridenti, Marcelo e Reis, Daniel Aarão (org.). História do marxismo no Brasil. 
Campinas, SR: Unicamp, 2007; SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade 
de classes. São Paulo: Quatro Artes, 1969; TOLEDO, Cecília. Mulheres: o 
gênero nos une, a classe nos divide. São Paulo: Sandermann, 2008; Gênero 
e Classe. São Paulo, Sundermann, 2016; TROTSKY, L. La mujer y la família. 
Lisboa: Antídoto, 1988. 
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iam aumentando, davam, por um lado, ao homem uma 
posição mais importante que a da mulher na família, e, 
por outro lado, faziam com que nascesse nele a ideia de 
valer-se dessa vantagem para modificar, em proveito de 
seus filhos, a ordem da herança estabelecida.131

Para tanto, junto com a sociedade de classes, surgiu 
a forma de família monogâmica, que garantia a transmis-
são da herança e a propriedade privada, além do domínio 
do homem sobre a mulher em todos os aspectos da vida 
social, econômica e política, desde a sociedade escravista 
da Antiguidade até a sociedade mais moderna: o capitalis-
mo. A família monogâmica baseia-se 

no predomínio do homem; sua finalidade expressa é a 
de procriar filhos cuja paternidade seja indiscutível; e 
exige-se essa paternidade indiscutível porque os filhos, 
na qualidade de herdeiros diretos, entrarão um dia na 
posse dos bens do pai.132

Em março de 2010, o LEMARX elaborou uma carti-
lha com o título A questão da mulher e a resposta revolu-
cionária, com o objetivo de realizar uma formação no Mo-
vimento dos Sem Tetos (MSTS/MSTB), que contou com a 
participação das mulheres do movimento. Nessa cartilha, 
discorremos, do ponto de vista da explicação marxista, so-
bre a origem da opressão da mulher:

Muitas teorias foram criadas para justificar a 
manutenção da opressão sobre as mulheres. Dessa forma, 
fala-se de uma suposta “inferioridade da mulher”, de uma 
tendência “natural de ser submissa frente ao homem”, de 
“superioridade intelectual e física do homem”, e, no caso 

131 Cf. ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do 
Estado. In: TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo (Marx, 
Engels, Lenin, Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundermann, 2014, p. 66. 
132 Idem, p. 72. 
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do capitalismo, de “aceitar com resignação a exploração 
no trabalho e seguir fielmente as regras da empresa, 
conformar-se com baixos salários e péssimas condições 
de trabalho”. A classe dominante, desde a escravidão 
antiga na Grécia e na Roma, sempre teve necessidade 
de legitimar a família patriarcal (domínio do homem) e 
a exploração da maioria da sociedade (os trabalhadores) 
por uma minoria. 

Entretanto, a história mostra que a opressão da 
mulher nada tem de natural, que não é determinada 
biologicamente, que é produto das relações sociais. 
A grande maioria das mulheres desconhece que o 
processo de submissão ao qual estão submetidas está 
intrinsecamente legado à exploração que os trabalhadores 
(homens e mulheres) vivem. Por isso, a libertação definitiva 
e plena da mulher não pode se dar à margem da luta pela 
destruição da propriedade privada e das diferenças de 
classes, que impõem a milhões de trabalhadores as mais 
difíceis condições de existência social.

A sociedade de classe instaurou relações de 
dominação, sob o modelo de patriarcalismo, que 
rebate sobre a mulher, na desigualdade entre os sexos. 
Esse modelo de sociedade rebaixou a mulher e elevou 
o homem. Entretanto nem sempre foi assim. Antes 
de surgirem a propriedade privada, as desigualdades 
sociais e as diferenças de classes, houve um período 
histórico longo em que a mulher era fundamental na 
organização da vida social, participava ativamente da 
produção social, participava com uma parte expressiva 
dos produtos para a comunidade (alimentos, vestuário, 
habitação, artesanato, educação, etc.), tomava parte nas 
decisões coletivas, enfim, tinha direitos iguais frente ao 
homem e detinha posição de respeito e dignidade. Esse 
período foi denominado de sociedade matriarcal, que se 
fundava sobre uma base de igualdade entre os sexos.

A mulher não dependia economicamente do 
homem, não se acorrentava ao lar, não era responsável 
sozinha pelos filhos. Todas as atividades eram coletivas. 
Contribuía com a coleta dos vegetais, faziam provisões 
alimentares. As mulheres iniciaram a domesticação e 
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criação de animais. Superaram a fase da colheita e caça, 
sendo responsáveis pela descoberta da agricultura na 
sociedade primitiva. As mulheres descobriram o caráter 
medicinal de muitas plantas e elaboraram medicamentos 
naturais. Deram passos importantes na produção 
do vestuário, a base de couro curtido de animais, e 
avançaram nas artes. As mulheres, portanto, foram em 
grande medida a chave para o desenvolvimento social 
da humanidade de sua condição inicialmente animal 
para a vida social organizada e coletiva. 

Com o fim das comunidades primitivas, surgiram 
as sociedades classistas (escravista, feudal e capitalista). 
Nelas, a mulher cumpre um papel de subordinação à 
dominação masculina, perpetuada pelo sistema de 
propriedade privada e outras instituições, que têm 
servido a esses interesses. Portanto, é falso dizer que 
a supremacia masculina é natural e não um fenômeno 
socialmente construído.133

Como uma espécie de sociedade de classes, o capi-
talismo não só não conseguiu eliminar a opressão das mu-
lheres, como, na verdade, aprofundou-a. Isso porque, com 
o desenvolvimento da Revolução Industrial, o trabalho da 
mulher e de crianças foi incorporado ao processo de pro-
dução social em condições as mais precárias. A mulher 
teve, desde então, de acumular as tarefas domésticas e o 
cuidado dos filhos com o trabalho nas fábricas. Não à toa, 
o aprofundamento da opressão das mulheres e a sua mar-
ginalização das questões políticas criaram as condições 
para o advento do movimento feminista, conformando 
inúmeras tendências teórico-políticas, tais como, liberais, 
radicais, pequeno-burguesas, além de agrupamentos refe-
renciados no marxismo e no socialismo.

133 Cf. o texto coletivamente elaborado pelo LEMARX: A questão da mulher e 
a resposta revolucionária. Salvador, 2010.
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As mulheres, ao se organizarem e lutarem por seus 
direitos, participaram de acontecimentos decisivos na his-
tória da humanidade:

Podemos dizer que desde a Revolução Francesa 
de 1789, as mulheres passaram a questionar valores 
estabelecidos pela sociedade capitalista moderna, 
exigindo a extensão do princípio formal da igualdade 
de todos perante a lei para as relações entre homens e 
mulheres. Tendo em vista que as leis burguesas pregavam 
a liberdade, a igualdade e a fraternidade universais, por 
que então não aplicá-las às relações entre os sexos? Se as 
mulheres combateram ao lado dos homens pelo fim da 
sociedade feudal por que então não exercer os mesmos 
direitos que eles? Assim, as mulheres começaram a 
se agrupar em sociedade e clubes para defender seus 
direitos. Ao lado da Declaração dos Direitos do Homem, 
a militante francesa Olympe de Gouges propôs em 1791 
a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã.

As mulheres participaram também das revoluções 
de 1830 e 1848, na França e restante da Europa, ao 
lado dos revolucionários, vivenciaram a experiência da 
Comuna de Paris de 1871, armadas com fuzis ao lado 
dos homens. Em 1866, passaram a atuar ao lado dos 
homens na Associação dos Encadernadores de Paris. 
Fundaram sindicatos e associações nos ramos da fiação, 
tecelagem, costureiras, modistas e indústria algodoeira. 
Fizeram greves e ocupações de fábricas. Elegeram uma 
mulher para o Conselho Geral da I Internacional, com a 
solidariedade de Marx e Engels.

No final do século XIX e começo do século XX, as 
mulheres travaram uma luta pelo direito ao voto, negado 
pela democracia burguesa em voga. Conquistaram 
o direito de participar das eleições em vários países 
e tiveram companheiros marxistas e o movimento 
socialista como seus aliados (com exceção, seja dito, dos 
reformistas, que tinham medo das mulheres votarem em 
candidatos conservadores). Na luta pelo direito ao voto, 
se espelhavam no movimento operário e em suas formas 
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de luta: passeatas, manifestações, assembleias, greves 
de fome, marchas e ocupações. Publicaram jornais e 
revistas defendendo suas posições. A II Internacional 
realizou uma campanha nos países pelo direito ao voto 
das mulheres. O Partido Bolchevique também realizou 
manifestações a partir de 1913 todo dia 8 de março em 
defesa das reivindicações das mulheres. Tiveram de 
enfrentar a brutalidade do Estado e do seu braço policial.

Dessa forma, ao longo das décadas seguintes 
foram lutando por igualdade entre homens e mulheres 
em todas as instâncias, no trabalho e no setor público, 
pelo acesso ao mercado de trabalho e às vagas na 
administração pública, pelo direito à herança e de ter 
bens em seus nomes, de assumir os negócios da família, 
etc. Nos anos 1960, o movimento feminista ganha força 
com a luta pela liberação sexual contra os costumes, leis 
e valores patriarcais e discriminatórios da sociedade. As 
mulheres não estavam sós. Ocorriam várias lutas em 
numerosos países de estudantes em defesa da educação, 
das populações oprimidas pelo imperialismo pelo direito 
à autodeterminação, dos negros contra o racismo e por 
direito civis e mobilizações contra a Guerra do Vietnã. 
Basta lembrar o Maio de 1968. Conquistaram o direito 
ao divórcio e ao aborto legal (França, Itália, Inglaterra e 
EUA).134 

Além das conquistas do movimento de mulheres (di-
reitos ao voto, ao aborto, ao divórcio, entre outros), cer-
tamente muito importantes, destacamos um dos aconteci-
mentos mais marcantes na história da luta das mulheres: 
a Revolução Russa de 1917. Ela não só mostrou a incapa-
cidade do capitalismo de reconhecer, na prática, a plena 
emancipação das mulheres, como demonstrou que só a re-
volução socialista, o domínio do poder pelo proletariado, 

134 Idem. Ver também TOLEDO, Cecília (org.). A mulher e a luta pelo socialismo 
(Marx, Engels, Lenin, Clara Zetkin, Trotsky). São Paulo: Sundermann, 2014.
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amparado na maioria explorada e oprimida, pode criar as 
condições para a verdadeira emancipação das mulheres:

O acesso a direitos e a conquistas mostrou 
contraditoriamente às mulheres o acerto da tese 
marxista de que a emancipação da mulher só será 
produto de uma nova sociedade: o socialismo. A 
Revolução Russa de 1917 deu o primeiro sinal dessa 
possibilidade: lá, até antes da estalinização do Partido 
Bolchevique, do Estado russo e da III Internacional, as 
mulheres tiveram as maiores conquistas da história da 
humanidade. O governo revolucionário revogou todas 
as leis discriminatórias, estabeleceu a igualdade entre 
homens e mulheres, o direito ao aborto, a salário igual 
pelo mesmo trabalho, engajou-se a mulher na produção 
social, estimulou a sua participação nos sovietes e nas 
instâncias políticas, atacou-se as causas da prostituição, 
criou-se lavanderias, refeitórios e creches públicas para 
livrar as mulheres da servidão doméstica.

Muitas mulheres transformaram o sofrimento em 
bravura, força e muita disposição de luta por um novo 
mundo. A opressão da mulher se vincula ao problema social 
da classe trabalhadora e dos explorados que se liga à luta 
de classe e a revolução social. A verdadeira emancipação 
da mulher só será possível com o socialismo.135  

É verdade que, com o processo de burocratização e 
degeneração do Estado soviético, do Partido Bolchevique 
e da III Internacional pelo estalinismo, houve um retroces-
so muito grande nas conquistas e direitos das mulheres. O 
direito ao divórcio e ao aborto sofreu restrições. O retorno 
do discurso da velha família transformou-se numa camisa 
de força para as mulheres. No entanto, nenhum teórico ou 
político burguês pode apagar da memória das mulheres de 
todo o mundo o profundo impulso gerado pela revolução 

135 Idem.
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socialista na Rússia aos direitos das mulheres e ao proces-
so de sua emancipação.

De qualquer forma, temos visto nas últimas décadas 
um revigoramento do movimento de mulheres. As mani-
festações de rua contra os ataques oriundos dos setores 
conservadores e de direita da sociedade – no Brasil não 
é diferente -, a defesa do direito ao aborto seguro, livre e 
gratuito, pela igualdade de direitos e de salários com os 
homens, contra a violência e o feminicídio, por creches 
e escolas, por acesso à educação pública, cultura, arte e 
lazer, entre outras reivindicações. Como parte do movi-
mento dos explorados e oprimidos de todos os países e 
continentes, os marxistas, ao intervirem nas lutas sociais 
contra a opressão (de mulheres, negros e negras e LGBTs) 
e a exploração, empenham-se em esclarecer que, apenas 
quando articuladas às lutas do conjunto dos trabalhado-
res e trabalhadoras, podemos dar um passo importante na 
conquista da real emancipação, na superação do capitalis-
mo e na construção do socialismo.

Em se tratando da Bahia, a realidade de opressão das 
mulheres, particularmente das mulheres negras, é alar-
mante. A juventude negra e periférica tem sido alvo cons-
tante da violência, especialmente a violência do Estado 
burguês (polícia), que tem ceifado suas vidas, quando não 
transforma o cotidiano das comunidades da periferia em 
campo de guerra. As mulheres negras, do ponto de vista 
das relações de trabalho, são as que exercem as suas ati-
vidades nas condições mais difíceis, com piores salários e 
maior precarização. Sofrem também com mais frequência 
todo tipo de violência, desde o estupro e o feminicídio, até 
casos de violência obstétrica.
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Trata-se de uma realidade que não pode ser de ma-
neira alguma olvidada. A necessidade de se organizar para 
dar resposta ao problema da opressão da mulher é cada 
vez mais candente. A esquerda, mais do que qualquer ou-
tro setor, deve envidar esforços no sentido de fortalecer o 
movimento de mulheres em todos os países e atuar para 
que o combate à opressão se articule dialeticamente com 
o combate à exploração da força de trabalho de homens e 
mulheres, convergindo para um forte movimento socialis-
ta e anticapitalista de trabalhadores e trabalhadoras.

6.2. O LEMARX e a luta contra a opressão da mulher

O LEMARX realizou, ao longo dos 12 anos de existên-
cia, inúmeras atividades relacionadas à questão da opressão 
da mulher. Realizamos durante todo esse tempo estudos 
dos clássicos do marxismo (Marx, Engels, Lênin, Trotsky, 
Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Krup-
skaia). Organizamos também um grupo de mulheres para o 
estudo do marxismo e da questão da opressão da mulher. 
Depois que estudamos os clássicos do marxismo, passamos 
ao estudo e debate das obras de Angela Davis.136

Promovemos formações nos movimentos sociais e 
cursos sobre a questão da opressão das mulheres, como 
foi o caso, por exemplo, da formação sobre a questão da 

136 Na construção do Coletivo de Mulheres do LEMARX - Grupo de Estudo das 
Obras de Angela Davis, gostaríamos de destacar as contribuições à formação e 
ao debate de ideias das seguintes pessoas: Izaura Furtado, Rosângela Santana, 
Eliana Moreira, Caroline Beatriz, Andarai Ramos Cavalcante, Fátima Souza, 
Daiane Sousa, Adalice Santana, Dora Almeida, Ana Lucia, Lindinalva Luz, 
Stelina Vasconcelos, Debora Oliveira Cavalcante dos Santos, Ana Rita, Andreia 
Maria Santos, Gabriela Jesus Matos, Shirley Cavalcante, Carolina Beatriz.
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opressão da mulher com as mulheres do Movimento dos 
Sem Tetos (MSTS/MSTB), de 27 a 28 de fevereiro de 2010. 
Para tanto, como dissemos acima, tivermos de elaborar 
uma cartilha com o título A opressão da mulher e a res-
posta revolucionária, em 2010, para subsidiar a formação. 
Desde então, temos publicado artigos na revista Universi-
dade e Sociedade do ANDES-SN, com os títulos Os ataques 
aos direitos das mulheres e a necessidade da organização 
classista e A contrarreforma da previdência do governo Te-
mer e os retrocessos na vida das mulheres trabalhadoras, 
além do texto 130 anos da abolição da escravidão.137 Tam-
bém publicamos um artigo intitulado LEMARX-UFBA: o 
marxismo e o combate à opressão das mulheres, em livro 
intitulado Experiências em Ensino, Pesquisa e Extensão na 
Universidade: caminhos e perspectivas (2017).

Participamos de manifestações e debates organiza-
dos pelo movimento de mulheres em Salvador. Foram rea-
lizadas três semanas da mulher na Faculdade de Educação 
da Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA), a pri-
meira, de 07 a 11 de março de 2016, a segunda, de 06 a 
09 de março de 2017, organizadas pelo LEMARX e PIBID-
-Pedagogia, e a terceira, de 11 a 14 de março de 2019, 

137 Cf. SIQUEIRA, Sandra M. M. Os ataques aos direitos das mulheres e a 
necessidade da organização classista. In: Universidade e Sociedade. Ano 
XXVI, Nº 58 – junho de 2016; A contrarreforma da Previdência do governo 
Temer e os retrocessos na vida das mulheres trabalhadoras. Universidade e 
Sociedade. Ano XXVII, Nº 60. – julho de 2017; 130 anos da abolição da 
escravidão. Universidade e Sociedade. Ano XXVIII, Nº 62. - julho de 2018. 
Cf. ainda SIQUEIRA, Sandra M. M. LEMARX-UFBA: o marxismo e o combate 
à opressão das mulheres. In: SILVA, Geranilde Costa; LOPES, Monalisa Soares 
e MONTEIRO, Rita Maria Paiva (orgs.). Experiências em Ensino, Pesquisa e 
Extensão na Universidade: caminhos e perspectivas. Fortaleza,CE: Imprece, 
2017.
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organizada pelo LEMARX. Participamos da organização 
local do Dia Internacional das Mulheres Negras, Latino-
-americanas e Caribenhas, em 23 de junho de 2016. Par-
ticipamos também na atividade promovida pelo Cursinho 
Vilma Reis, na socialização da obra Mulheres, Raça e Clas-
se, de Angela Davis, em agosto de 2017. Fizemos oficinas 
de cartazes para manifestações de rua diante dos ataques 
contra os direitos das mulheres ocorridas nesses 12 anos.

No âmbito do Coletivo de Mulheres do LEMARX, 
formou-se um Grupo de Estudo das obras de Angela Da-
vis, que, ao longo do último ano, dedicou-se ao estudo e 
debate dos escritos da ativista norte-americana, particular-
mente no que se refere à opressão das mulheres negras. 
Foram discutidas as obras publicadas em nosso país, como 
Mulheres, Raça e Classe, Mulheres, Cultura e Política, A 
democracia da abolição. O grupo pretende dar continui-
dade ao debate das obras de Angela Davis, por entender 
que representam um aporte axial para a teoria marxista 
hoje e para a compreensão dos processos de opressão de 
negros e negras no capitalismo.

O Coletivo de Mulheres do LEMARX apresentou a 
obra Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, no cursi-
nho Vilma Reis, em agosto de 2017. No dia 7 de abril de 
2018, foi comemorado a passagem do primeiro ano do 
grupo com um debate sobre o tema Interseccionalidade: 
mulheres, raça e classe, com a Professora Edilza Sotero. 
Participamos de uma mesa redonda no Fórum Social Mun-
dial de 2018, ocorrido em Salvador, sobre a obra Mulhe-
res, Raça e Classe, de Angela Davis. Em 18 de abril de 
2018, participamos de uma mesa redonda no Instituto Fe-
deral da Bahia (IFBA), socializando a mesma obra.
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O LEMARX, portanto, tem se solidarizado com a luta 
e a organização das mulheres, como parte da luta e orga-
nização dos explorados e oprimidos. Nosso lema foi escri-
to por Marx já em sua época: “Quem quer que conheça 
a história sabe que as grandes transformações sociais são 
impossíveis sem o fermento feminino” (Karl Marx).
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O LEMARX na luta pelos direitos das mulheres e 
contra a opressão

II Semana das mulheres – março de 2017. 
Foto: Menandro Ramos

II Semana das mulheres – março de 2017. 
Foto: Menandro Ramos
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II Semana das mulheres.
Foto: Menandro Ramos

II Semana das mulheres. 
Foto: Menandro Ramos
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Movimento de mulheres contra o machismo e o 
feminicídio na Argentina (2017). 

Fonte: Uol Notícias

Movimento de mulheres no 8 de março (2017) 
Fonte: Carta Capital
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II Semana das Mulheres (2017)
Fonte: Arquivo do LeMarx

Debate no IFBA sobre Mulheres, 
Raça e Classe, de Angela Davis (2017)

Fonte: Arquivo do LeMarx
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Apresentação da obra Mulheres, Raça e Classe, 
de Angela Davis, no Fórum Social Mundial de 

Salvador-BA (2018)
Fonte: Arquivo do LeMarx

Participação do LeMarx no Debate Mulheres sem 
Medo de Lutar no Fórum Social Mundial em Salvador 

na tenda da Frente Povo sem Medo (2018)
Fonte: Arquivo do LeMarx
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Encontro do Coletivo de Mulheres do LeMarx - 
Grupo de Estudos da obra de Angela Davis, 
comemorando um ano de aniversário (2018)

Fonte: Arquivo do LeMarx

Reunião do Coletivo de Mulheres do LeMarx - 
Grupo de Estudos da obra de Angela Davis (2018)

Arquivo do LeMarx
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Referências na luta contra as opressões

Rosa Luxemburgo (1871-1919), Nadezhda Krupskaia  
(1869-1939) e Clara Zetkin (1857-1933)

C. L. R. James (1901-1989)
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Angela Davis  
(nascida em 1944)
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7. Estudos e atividades no campo da  
estética marxista

O problema da estética, na concepção marxista, foi 
objeto não só de discussão, mas também de ações no âm-
bito do LEMARX. Sabemos que Marx e Engels, além dos 
revolucionários marxistas de forma geral, sempre foram 
profundos apreciadores da arte e da literatura e produzi-
ram obras importantes para o debate sobre a estética. Em-
bora Marx e Engels não tenham dedicado uma obra parti-
cular sobre o tema da arte e da literatura, há no conjunto 
de suas obras, e, em especial, quanto ao método materia-
lista e dialético da história, passagens centrais, que, uma 
vez estudadas e sistematizadas, possibilitam compreender 
a concepção marxista da estética.

7.1 O marxismo e a arte

Para o marxismo, a arte e literatura, como formas 
de expressão da consciência humana, não podem ser 
compreendidas completamente se desligadas do proces-
so de vida social, econômico, político e cultural de uma 
sociedade historicamente determinada. Mas os marxistas 
também reconheceram o caráter relativamente autônomo 
desses fenômenos da vida humana em relação à estrutura 
social e à base econômica da sociedade. É o que ocorre 
também com a arte. 
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Apesar dos artistas e escritores viverem e produzi-
rem as suas obras numa sociedade historicamente deter-
minada, elas não são uma cópia mecânica do que ocorre 
na economia, na política e na vida social. E, apesar dessa 
autonomia relativa da arte e da literatura, é, por outro 
lado, impensável compreender plenamente o sentido e 
o alcance da obra de um artista ou de um escritor, sem 
levar em consideração as condições histórico-sociais em 
que foi produzida. Trata-se, portanto, de uma relação dia-
lética.

Sem terem escrito uma obra especial tratando sobre 
do tema da estética em todas as suas nuances, Marx e 
Engels sempre dispensaram à literatura e à arte um pa-
pel muito importante no conjunto da atividade humana, 
como uma nova forma de conceber o mundo e a socieda-
de, esta última como produto da própria ação do homem 
em sua articulação necessária com a natureza, por meio 
do trabalho. Os escritos de Marx e Engels, que tratam 
de problemas da arte e da literatura, foram reunidos em 
coletâneas em vários países, sendo recentemente repu-
blicados no Brasil sob o título Cultura, Arte e Literatura: 
textos escolhidos.138

138 Sobre as apreciações de Marx e Engels acerca da arte e da literatura e 
de marxistas do século XX, ver: MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Cultura, 
arte e literatura: textos escolhidos. São Paulo: Expressão Popular, 2012. Cf. 
também: PLEKHANOV, G. A arte e a vida social. São Paulo: Brasiliense, 
1969; EAGLETON, Terry. A Ideologia da Estética. Rio de Janeiro: Zahar, 
1990; FREDERICO, Celso. A arte em Marx: um estudo sobre os manuscritos 
econômico-filosóficos. Revista Novos Rumos, nº 42, pp. 03-23, São Paulo, 
2004; VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. As ideias estéticas de Marx. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1968; KONDER, Leandro. Os marxistas e a arte: breve estudo 
histórico-crítico de algumas tendências da estética marxista. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1967.
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O fundamental do pensamento de Marx e Engels so-
bre a arte, bem como dos grandes revolucionários do sé-
culo XX, é que repugna

a arte dirigida, instrumento puro e simples de propaganda 
partidária. A arte, como produto da vida social, reflete, 
não só pelo conteúdo como pela forma, as realidades de 
uma época e todas as suas contradições. Não existe, desse 
modo, arte sem conteúdo ou tendência. Imprimir-lhe, 
todavia, o caráter de propaganda partidária é convertê-la 
de sistematização de sentimentos em sistematização de 
ideias. E a arte deixa de ser arte.139 

Portanto, esclarece Moniz Bandeira:

A compreensão da arte dirigida, instrumento de 
propaganda política, jamais encontrou apoio nas teorias 
de Marx e Engels. Analisando a tragédia de Lassalle, 
intitulada Franz Von Sckingen, Marx aconselhou-o 
a seguir o exemplo de Shakespeare, porque via na 
“schillerização a transformação dos personagens em 
simples porta-vozes do espírito do século, o seu maior 
defeito. Engels, por sua vez, reiterava: “Não sou em 
absoluto adversário da poesia de tendência como tal 
... Mas creio que a tendência deve surgir da própria 
situação e da própria ação, sem que seja explicitamente 
formulada. O poeta não é obrigado a dar pronta 
aos leitores a futura solução histórica dos conflitos 
que descreve”. Shakespeare retratou os homens e a 
sociedade do seu tempo. A agonia de uma classe e 
a ascensão de outra. As tendências de seus dramas 

139 BANDEIRA, Moniz. O marxismo e a questão cultural. In: TROTSKI, 
Leon. Literatura e Revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 1980, p. 10. Moniz 
cita Plekhanov: “O artista expressa seu pensamento por meio de imagens, 
enquanto o publicista comprova suas ideias com argumentos lógicos. Se um 
escritor emprega argumentos lógicos em lugar de imagens, ou se as imagens, 
que criou, lhe servem para demonstrar tal ou qual assunto, não se trata de um 
artista, mas de um publicista, mesmo que escreva, em vez de ensaios e artigos, 
romances, novelas ou peças de teatro” (Idem, ibidem).
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são as tendências do próprio desenvolvimento social 
de que brotaram. Schiller, ao contrário, transformou 
o teatro numa tribuna para sustentar suas teses. Estas 
não apareciam, como em Shakespeare, na medida do 
real desenrolar dos acontecimentos. O desenrolar dos 
acontecimentos é que estava em função do ideal, em 
função de suas teses. Wilhelm Tell consagrava o direito 
de assassinar tiranos. Por mais nobres que fossem suas 
atitudes políticas e seus ideais, a intencionalidade 
prejudicou a grandeza artística de sua obra. “Quanto 
mais as opiniões (políticas) do autor ficam escondidas” 
– ponderava Engels – “tanto melhor para a obra de arte. 
O realismo de que falo se manifesta mesmo fora das 
ideias do autor”.140

Antes de falarmos sobre a atuação do LEMARX em 
torno da discussão da estética e as atividades desenvolvidas 
nesse campo, é preciso sintetizar pelo menos a compreen-
são de três referenciais importantes nesse debate do marxis-
mo e da arte: Lukács, Trotsky e Brecht. Em sua Introdução 
aos escritos estéticos de Marx e Engels, Lukács observa:

Deve-se, antes de mais nada, saber que Marx e Engels 
nunca escreveram um livro ou um estudo orgânico 
sobre problemas literários no sentido estrito da palavra. 
É verdade que o Marx da maturidade sempre acalentou 
o propósito de expor num alentado ensaio suas ideias 
sobre Balzac, seu escritor favorito. Mas este projeto, 
como tantos outros, ficou no terreno das aspirações. 
O grande pensador foi tão absorvido até o dia da sua 
morte pelo trabalho na sua obra econômica fundamental 
que nem este projeto nem o de um livro sobre Hegel 
puderam ser realizados.141 

140 Idem, pp. 10-11.
141 LUKÁCS, Georg. Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels. In: 
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Cultura, arte e literatura: textos escolhidos. 
São Paulo: Expressão Popular, 2012, p. 11. 
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O fato de Marx e Engels não terem escrito um livro 
específico sobre o tema da arte não significa que dos seus 
escritos e do seu método não se conforme uma concepção 
sobre a estética. É o que dispõe Lukács logo em seguinte:

A constatação deste fato não implica, porém, 
de modo algum, que os trechos recolhidos deixem de 
constituir uma unidade conceitual orgânica e sistemática: 
só devemos nos entender, preliminarmente, sobre o 
caráter desta sistematicidade, que resulta das concepções 
filosóficas. (...) Os princípios mais gerais da estética e da 
história marxista da literatura encontram-se, pois, na teoria 
do materialismo histórico. Só a partir do materialismo 
histórico podem ser compreendidas a gênese da arte e 
da literatura, as leis do seu desenvolvimento, as suas 
transformações, as linhas de ascensão e queda no interior 
do processo de conjunto.142

A partir dessa abordagem, Lukács expõe, na sua vi-
são, a posição de Marx e Engels sobre a literatura do seu 
tempo:

Marx e Engels exigiam dos escritores do seu tempo, 
por conseguinte, que – através da caracterização dos 
seus personagens – eles tomassem apaixonadamente 
posição contra os efeitos perniciosos e envilecedores da 
divisão capitalista do trabalho e colhessem o homem na 
sua essência e na sua totalidade. E exatamente porque 
percebiam na maior parte dos seus contemporâneos 

142 Idem, p.11-13. Para outros escritos de Lukács, ver: LUKÁCS, Georg. 
Ensaios sobre literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965; 
Introdução a uma Estética Marxista: sobre a Particularidade como Categoria 
da Estética. Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968; Marxismo 
e teoria da literatura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968; Estética 
1: La peculiaridad de lo estético. Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1982; Arte 
e sociedade: escritos estéticos 1932-1971. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
2009; Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels. In: MARX, Karl e 
ENGELS, Friedrich. Cultura, arte e literatura: textos escolhidos. São Paulo: 
Expressão Popular, 2012. 
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a falta dessa aspiração à integralidade, do anseio pela 
totalidade, a orientação para o essencial, e à essência, 
consideravam-nos epígonos sem importância.143 

Lukács chega a dizer que “A meta de quase todos os 
grandes escritores foi a reprodução artística da realidade: a 
fidelidade ao real, o esforço apaixonado para reproduzi-lo 
na sua integridade e totalidade, tem sido para todo gran-
de escritor (Shakespeare, Goethe, Balzac, Tolstoi) o ver-
dadeiro critério da grandeza literária”. Diz também que 
“Ao mesmo tempo em que coloca o realismo no centro 
da teoria da arte, a estética marxista combate firmemen-
te qualquer espécie de naturalismo, qualquer tendência 
à mera fotografia da superfície imediatamente perceptível 
do mundo exterior”. Mas, continua Lukács: 

ao mesmo tempo em que combate o naturalismo, a 
estética do marxismo combate, com não menos firmeza, 
um outro falso extremo: a concepção que, partindo da 
ideia de que a mera cópia da realidade deve ser rejeitada 
e da ideia de que as formas artísticas são independentes 
dessa realidade superficial, chega a atribuir, no âmbito 
da teoria e da prática da arte, uma independência 
absoluta às formas artísticas. Esta falsa concepção chega a 

143 Idem, p. 21. Lukács cita uma passagem de Engels para justificar essa 
interpretação acerca da posição dos fundadores do marxismo diante da arte 
do seu tempo: “Na sua crítica a Sickingen de autoria de Lassalle, Engels 
escreve: ‘Você tem razão quando protesta contra a má individualização, 
hoje muito espalhada, que se reduz afinal a pobres argúcias e é o sinal que 
distingue a literatura estéril dos epígonos’. Mas, na mesma carta, Engels indica 
também a fonte onde o poeta moderno pode buscar esta força, esta amplitude 
de horizontes, esta totalidade. Na sua crítica ao drama de Lassalle, ele não se 
limita a reprovar-lhe o fato de ter superestimado politicamente o movimento 
aristocrático de Sickingen (que era substancialmente reacionário e não tinha, 
desde o início, qualquer possibilidade de êxito), e de ter ao mesmo tempo 
subestimado as grandes revoluções camponesas da época: indica, também, de 
que modo uma vasta e rica representação da vida do povo teria podido conferir 
ao drama características mais realistas e cheias de vida” (Idem, ibidem). 
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considerar a perfeição formal como um fim em si mesmo 
e, por conseguinte, prescinde da realidade na busca de 
tal perfeição, apresentando-se como completamente 
independente do real e julgando assim possuir o direito 
de modificá-lo e estiliza-lo arbitrariamente.144

Lukács defende, portanto, o realismo na arte. A de-
fesa do realismo levou a que muitos críticos de sua obra o 
acusassem de estalinismo, em razão do contexto político 
e cultural da União Soviética, em que Stalin e consortes 
transformaram o realismo socialista na única corrente artís-
tica e via de expressão para artistas e escritores, como uma 
verdadeira imposição do governo, levando, inclusive, a 
perseguições daqueles que não se submetiam às pressões 
da burocracia estatal e partidária e que seguiam outras cor-
rentes e tendências artísticas e literárias. 

É ai que entra a grande importância de Trotsky na 
compreensão do que se passou com a arte e a literatura na 
União Soviética sob o domínio estalinista. Qual a relação 

144 Idem, p. 24-25. Nessa visão, Lukács se posiciona sobre o que entende 
como verdadeira arte: “A verdadeira arte visa ao maior aprofundamento e à 
máxima abrangência na captação da vida em sua totalidade onicompreensiva. 
A verdadeira arte, portanto, sempre se aprofunda na busca daqueles 
momentos mais essenciais que se acham ocultos sob a superfície dos 
fenômenos, mas não representa esses momentos essenciais de maneira 
abstrata, ou seja, suprimindo os fenômenos ou contrapondo-os à essência; 
ao contrário, ela apreende exatamente aquele processo dialético vital pelo 
qual a essência se transforma em fenômeno, se revela no fenômeno, mas 
figurando ao mesmo tempo o momento no qual o fenômeno manifesta, na sua 
mobilidade, a sua própria essência. Por outro lado, esses momentos singulares 
não só contêm neles mesmos um movimento dialético, que os leva a se 
superarem continuamente, mas se acham em relação uns com os outros numa 
permanente ação e reação mútua, constituindo momentos de um processo 
que se reproduz sem interrupção. A verdadeira arte, portanto, fornece sempre 
um quadro de conjunto da vida humana, representando-a no seu movimento, 
na sua evolução e desenvolvimento” (Idem, 26). 
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da revolução com a arte? Qual a atitude dos revolucioná-
rios e do proletariado perante a arte, aos artistas e escrito-
res com a tomada do poder político? Quais as transforma-
ções na arte e na literatura na fase de transição do capita-
lismo ao comunismo, isto é, na ditadura do proletariado? 
Eis algumas das questões que os marxistas russos tiveram 
de enfrentar com a tomada do poder pelo proletariado em 
Outubro de 1917. Como explica Bandeira,

Esses problemas, a que os fundadores do 
socialismo científico não dedicaram especial 
atenção, os bolcheviques tiveram de enfrentar, após 
a tomada do poder, em 7 de novembro de 1917. O 
torvelinho da revolução envolveu, de uma forma 
ou de outra, os escritores, poetas e artistas. A torre 
de marfim desmoronou. A indiferença da arte pura 
pela participação política manifestou seu verdadeiro 
sentido de classe. Uma grande parte da intelligentsia 
não escondia o desprezo e extravasava seu ódio contra 
os vândalos, os usurpadores, o populacho, em suma, 
contra os bolcheviques, principalmente contra Lênin e 
Trotsky. As musas da burguesia e da nobreza, quando 
não se engajavam na guerra civil, ao lado dos brancos 
e da Entente, silenciavam, emudeciam, não suportavam 
as privações, a fome e o frio, a promiscuidade com a 
plebe. Escritores e poetas ou fugiam para o exterior 
ou se isolavam, com horror e alheios ao mundo que 
emergia, como estrangeiros dentro do seu país, os 
emigrados internos, segundo a expressão com que 
Trotsky os batizou.145

Mas nem todos os intelectuais se transformaram em 
contrarrevolucionários. Muito menos na esfera da arte e 
da literatura:

145 BANDEIRA, Moniz. O marxismo e a questão cultural. In: TROTSKI, Leon. 
Literatura e Revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 1980, p. 07.
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Valeri Briusov, Alexandre Blok, Serge Essenin, Maximo 
Gorki, Vladimir Maiakovsky, Semafimovitch e Natan 
Altman, entre outros, apoiaram o Governo soviético. 
Novas escolas artísticas e literárias, como o futurismo, 
o imaginismo, o construtivismo, os Irmãos Serapion, os 
forjadores, floresceram no campo da revolução.146 

Duas questões sobre a arte, a literatura e a revolu-
ção consumiram particularmente os dois maiores líderes 
da Revolução de 1917, Lênin e Trotsky: o problema do 
Proletkult, que defendia uma espécie de cultura proletária 
especial, diferente e oposta à cultura em geral e ao conhe-
cimento historicamente acumulado pela humanidade, e a 
posição do partido em relação à arte e à literatura. Lênin 
combateu fortemente o Proletkult:

Não aceitava, por outro lado, a tendência para a 
criação da cultura proletária, representada pelo Proletkult, 
que, sob a inspiração de A. Bogdanov e de Lebedev-
Polianski, contava com o patrocínio do Comissariado 
da Instrução, dirigido por A. Lunatcharsky, e a simpatia 
de Bukharin. Interveio e exigiu que o Congresso do 
Proletkult, realizado em Moscou (1920), aprovasse 
uma resolução, por ele próprio redigida, condenando 
“com a maior energia, como inexata teoricamente e 
prejudicial na prática, toda tentativa de inventar uma 
cultura especial, própria”. E, quando o Pravda publicou 
um artigo em que Pletnev manifestava a sua intenção 
de estudar ciência proletária, Lênin repreendeu Bukharin 
por permitir a publicação daquele disparate e escreveu 
que “o autor não deve estudar ciência proletária, mas, 
simplesmente, estudar”.147

Trotsky escreveu dois textos fundamentais na com-
preensão da relação entre marxismo e a estética: Literatura 

146 Idem, p. 08.
147 Idem, pp. 08-09.
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e Revolução e Manifesto por uma arte revolucionária inde-
pendente. Foram escritos em contextos diferentes da vida 
revolucionária do líder da revolução de Outubro, mas que 
guardam unidade e continuidade. O primeiro, nos verões 
de 1922 e 1923, ainda na Rússia, quando o processo de 
burocratização apenas se encontrava no início; o segundo, 
redigido por André Breton e Leon Trotsky na Cidade do 
México em 25 de julho de 1938, quando o líder revolu-
cionário se encontrava no seu último exilio, antes do seu 
assassinato, a mando de Stalin, quando a degeneração es-
talinista do Estado soviético, do Partido Bolchevique e da 
III Internacional estava em grau avançado.148

A burguesia, ao destruir o mundo feudal e arrebatar 
o poder das mãos da nobreza e do clero, estabelecendo 
uma nova sociedade de classes, baseada na propriedade 
privada e na exploração do trabalho, afirmou uma nova 
cultura e uma nova arte. O proletariado, por esse motivo, 
não pôde, em plena ordem do capital, desenvolver uma 
cultura e uma arte proletárias, mas assimilar e reelaborar, 
por meio do marxismo, as conquistas da humanidade e, 
inclusive, da sociedade burguesa nos campos da ciência, 
filosofia, arte e literatura. Mas, uma vez tomando o poder 
do Estado e iniciando o processo de transição do capitalis-
mo ao comunismo, pode o proletariado rechaçar a antiga 
cultura e construir imediatamente uma cultura própria, es-
pecial, como defendiam os adeptos do grupo Proletkult? 
Lênin e Trotsky se opunham a essa tendência, mostrando 
que a tomada do poder pelo proletariado não tem como 

148 Cf. TROTSKY, Leon. Literatura e Revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 1980; 
BRETON-TROTSKI. Por um arte revolucionária independente. São Paulo: Paz 
e Terra/CEMAP, 1985.  
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objetivo instituir uma nova sociedade de classes, mas des-
truir a sociedade de classes capitalista e, portanto, as pró-
prias classes. Bandeira explica:

Mas, uma vez liberado das cadeias do capital, 
poderia o proletariado criar a sua própria cultura? 
As condições econômicas, sociais e políticas não o 
permitiriam. A sua ditadura constituiria um semi-Estado, 
um Estado em deperecimento, um regime de transição. 
Como construir uma cultura e uma arte do proletariado, 
se, com o estabelecimento de sua ditadura, começaria o 
processo de seu desaparecimento como classe? A arte e 
a literatura tomariam, naturalmente, outro cunho, novas 
formas, durante os anos de poder operário, em via de 
definhamento. Novas formas, não impostas por decreto 
nem predeterminadas burocraticamente, mas refletindo, 
como superestruturas, as situações históricas e o processo 
social da extinção das classes e, em consequência, do 
Estado.

A burguesia pôde desenvolver sua cultura e 
uma arte próprias. O destino histórico do proletariado, 
todavia, é bem diverso. O seu papel, ao assumir o 
poder, não é organizar outra sociedade de classes e 
sim acabar todas as classes da sociedade. Explica-se a 
sua ditadura como um regime de transição, em que, 
destruindo a burguesia, o proletariado destruirá a si 
mesmo como classe. Não poderia haver, portanto, uma 
cultura e uma arte proletárias, precisamente quando 
todas as classes começam a desaparecer. Não teriam 
sentido. Nem seriam possíveis. O marxismo jamais 
pretendeu substituir a dominação de uma classe por 
outra, mas liquidar com todas. Este o objetivo claro do 
poder transitório do proletariado. Um poder que definha 
na razão direta do desaparecimento das classes e, por 
conseguinte, do proletariado. A condição de existência 
de uma é a condição de existência da outra.149

149 BANDEIRA, Moniz. O marxismo e a questão cultural. In: TROTSKI, Leon. 
Literatura e Revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 1980, pp. 12-13.
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Não é outra a posição de Lênin, Trotsky e, porque 
não dizer, de Rosa Luxemburgo. Mas, e sobre a relação 
do partido revolucionário e da ditadura do proletariado 
com a arte e a literatura? Em relação à posição de Trotsky 
sobre o papel do partido e da revolução perante a arte e a 
literatura, Bandeira acrescenta:

O Partido Comunista, no seu entender, não 
deveria interferir nas controvérsias e nas disputas entre 
as diversas escolas, assumir a posição de um círculo 
literário, concorrendo com outros, mas salvaguardar os 
interesses históricos do proletariado, no seu conjunto. 
Como que prevendo a degenerescência do estalinismo, 
que, posteriormente, criou uma arte oficial, na verdade, 
acadêmica e burocrática, sob o epíteto de realismo 
socialista. Trotsky proclama: a arte não constitui um 
terreno onde o Partido possa mandar. O Partido pode 
e deve conceder um crédito de confiança aos diversos 
grupos que procurem, sinceramente, aproximar-se 
da revolução, a fim de ajudá-los na sua realização 
artística.150

 Na visão de Trotsky, 

o desenvolvimento da arte é a maior prova da vitalidade 
e da importância de cada época. (...) O proletariado 
será capaz de preparar a formação de uma cultura e de 
uma literatura novas, isto é, socialistas, não por métodos 
de laboratório, à base da pobreza, da necessidade, 
da ignorância de hoje, mas a partir de meios sociais, 
econômicos e culturais consideráveis. Os fornos devem 
esquentar ainda, as rodas devem girar mais rapidamente, 
as lançadeiras devem correr mais depressa, as escolas 
devem funcionar melhor.151 

150 Idem, p. 09.
151 Cf. TROTSKI, Leon. Literatura e Revolução. Rio de Janeiro: Zahar, 1980, 
pp.21-22.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   221 18/06/2019   23:42:42



LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais222 |

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

Dessa forma, acrescenta o líder da revolução de Ou-
tubro:

É ridículo, absurdo e mesmo estúpido, ao mais 
alto grau, pretender que a arte permaneça indiferente 
às convulsões da época atual. Os homens preparam os 
acontecimentos, realizam-nos, sofrem os efeitos e se 
modificam sob o impacto de suas reações. A arte, direta 
ou indiretamente, reflete a vida dos homens que fazem 
ou vivem os acontecimentos. Isso é verdadeiro para 
todas as artes, da mais monumental a mais íntima. Se 
a natureza, o amor ou a amizade não se vinculassem 
ao espírito social de uma época, a poesia lírica há 
muito tempo teria perecido. Uma profunda mudança 
na história, isto é, uma redistribuição das classes na 
sociedade, quebra a individualidade, situa a percepção 
dos temas fundamentais da poesia lírica sob novo ângulo 
e, assim, salva a arte da eterna repetição. (...)

Por mais significativa que seja, em geral, a 
contribuição de certos poetas operários, sua chamada 
arte proletária não fez mais do que atravessar um período 
de aprendizagem. Ela espalha largamente os elementos 
da cultura artística, ajuda a nova classe a assimilar 
as obras antigas, ainda que muito superficialmente. 
Constitui, assim, uma das concorrentes que conduzem à 
arte socialista do futuro.

É fundamentalmente falso opor a cultura e a arte 
burguesa à cultura e à arte proletárias. Estas últimas, de 
fato, não existirão jamais, porque o regime proletário 
é temporário e transitório. A significação histórica e a 
grandeza moral da revolução proletária residem no fato de 
que esta planta alicerces de uma cultura que não será de 
classe, mas pela primeira vez verdadeiramente humana.

A nossa política, em relação à arte, durante o 
período de transição, pode e deve ser a de ajudar os 
diferentes grupos e escolas artísticas, que nascerem 
com a revolução, a compreender corretamente o 
sentido histórico da época e conceder-lhes completa 
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liberdade de autodeterminação no domínio da arte, 
após colocá-los sob o crivo categórico: a favor ou 
contra a revolução.152

É fundamental esclarecer que essa discussão entre 
Lênin, Trotsky e os membros do Proletkult ocorreu antes 
do processo de degeneração estalinista. Com a morte de 
Lênin e a subida de Stalin ao poder, os problemas colo-
cados apenas teoricamente se amplificam e se transfor-
mam em questões centrais para o futuro da revolução e, 
portanto, para a arte e a literatura. O destino da arte e da 
literatura na terra dos sovietes está nas mãos de uma bu-
rocracia, que se transforma cada vez mais numa casta pa-
rasitária, com interesses distintos dos trabalhadores, e es-
tende os seus tentáculos a todas as esferas da vida social, 
inclusive na arte e na literatura. Bukharin, que defendia a 
posição do Proletkult, contra Lênin e Trotsky, juntamente 
com Karl Radek, passa a defender a teoria do realismo 
socialista, que teve em Zhdanov o seu maior defensor. 

Com a vitória da fração de Stalin e sua consolidação 
interna e externa, o processo de burocratização e dege-
neração do Estado e do Partido só avançou. Com isso, a 
liberdade de expressão no campo da arte e da literatura 
também se tornou cada vez mais limitada. Trotsky, que 
havia escrito Literatura e Revolução, entre 1922 e 1923, 
quando ainda as forças da revolução de Outubro de 1917 
impulsionavam o desenvolvimento da arte e da literatura 
na Rússia, agora tem diante de si um processo de buro-
cratização e degeneração da revolução socialista russa, 
com profundos impactos no campo da arte e da literatura. 

152 Idem, pp. 24-25.
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A publicação com André Breton do manifesto Por 
uma arte revolucionária independente, em 1938, é não 
só a defesa da liberdade na arte e na literatura, mas do 
seu papel na preparação da revolução e na construção 
de uma nova sociedade, limpa de todos os mazelas do 
capitalismo.

A arte verdadeira, a que não se contenta com 
variações sobre modelos prontos, mas se esforça por 
dar expressão às necessidades interiores do homem e 
da humanidade de hoje, tem que ser revolucionária, 
tem que aspirar a uma reconstrução completa e radical 
da sociedade, mesmo que fosse apenas para libertar 
a criação intelectual das cadeias que a bloqueiam e e 
permitir a toda a humanidade elevar-se a alturas que 
só os gênios isolados atingiram no passado. Ao mesmo 
tempo, reconhecemos que só a revolução social pode 
abrir a via para uma nova cultura (...) ao defender 
defender a liberdade de criação, não pretendemos 
absolutamente justificar o indiferentismo político 
e longe está da nossa de nosso pensamento querer 
ressuscitar uma arte dita “pura” que de ordinário 
serve aos objetivos mais do que impuros da reação. 
Não, nos temos um conceito muito elevado da função 
da arte para negar sua influência sobre o destino da 
sociedade. Consideramos que a tarefa suprema da arte 
em nossa época é participar consciente e ativamente da 
preparação da revolução. No entanto, o artista só pode 
servir à luta emancipadora quando está compenetrado 
subjetivamente de seu conteúdo social e individual, 
quando faz passar por seus nervos o sentido e o drama 
dessa luta e quando procura livremente dar uma 
encarnação artística a seu mundo interior (...). O que 
queremos: a independência da arte - para a revolução; 
a revolução - para a liberação definitiva da arte.153

153 BRETON-TROTSKI. Por uma arte revolucionária independente. São Paulo: 
Paz e Terra; CEMAP, 1985, pp. 35-46.
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Outra referência importante na história do LEMARX 
e das suas atividades no campo da estética é a obra de Ber-
tolt Brecht, um dos mais relevantes teatrólogos do século 
XX. O pensamento e a criação artística de Brecht passaram 
por várias fases. É o que explica Konder:

Brecht mudou muito: sua obra e suas concepções 
teóricas apresentam diversas fases. Há, por exemplo, 
o Brecht da primeira fase, o Brecht de Baal, vinculado 
ao clima espiritual que engendrou o expressionismo na 
Alemanha. Há o Brecht das peças didáticas, o Brecht 
que adotara um marxismo esquemático e escrevia com 
vistas à educação política dos atores e com vistas ao 
esclarecimento de questões político-ideológicas. Há 
o teórico do teatro épico, que, por sua vez, apresenta 
diversos momentos na sua evolução específica. Há 
o Brecht das “parábolas”, das “fábulas modernas”, 
como diz Paolo Chiarini. E, finalmente, há o Brecht da 
maturidade, o Brecht da versão definitiva da Vida de 
Galileu, o Brecht da Mãe Coragem, aquele que, segundo 
Lukács, retoma as linhas mestras do humanismo clássico 
shakespeariano.154

Partilhando da ideia de que “é importante procurar 
renovar as formas da expressão estética”, Brecht não “quer 
absolutamente suprimir as emoções, mas quer suprimir a 
turvação da inteligência que se faz em nome delas” na so-
ciedade burguesa. Para cumprir com esse objetivo, Brecht 
“se preocupa com a questão da forma (estrutura, gênero) 
que é capaz de proporcionar a clareza de linguagem ade-
quada à transmissão de um claro conteúdo intelectual: e 
acaba por concluir que o nosso tempo tende a acolher 
melhor, através de suas forças vivas e dinâmicas, o teatro 

154 Cf. KONDER, Leandro. Os marxistas e a arte: breve estudo histórico-
crítico de algumas tendências da estética marxista. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1967, pp. 131-132.
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épico, quer dizer, o teatro que narra a ação sem o recurso 
excessivo aos elementos ilusionistas”. Sem jamais subesti-
mar a inteligência do público, Brecht considerava essen-
cial “procurar estimular a reflexão crítica”.155

A relação de Brecht com o marxismo é parte de um 
debate importante para quantos estudem a relação dos 
fundadores do marxismo e dos marxistas no século XX 
com a estética. Para Brecht, o marxismo foi “o instrumen-
tal teórico adequado para a justa compreensão da socie-
dade contemporânea e a base filosófica a partir da qual se 
elaborava a visão do mundo subjacente às suas melhores 
peças”. Brecht deseja um teatro que: “1) faça com que os 
problemas do homem sejam compreendidos a partir da 
única perspectiva justa, que é a perspectiva historicista; 
2) ajudando os homens a compreender suas contradições, 
contribua para ele as superarem, de maneira ativa”.156  

Como observaremos no ponto seguinte, o LEMARX 
dedicou-se ao estudo das posições e de parte da obra des-
se teatrólogo alemão e realizou, na prática, algumas de 
suas peças. Juntamente com as contribuições de Brecht, é 
necessário destacar a influência no LEMARX de inúmeros 
outros autores, como Vladimir Maiakovski e das pesqui-
sas de Walter Benjamim sobre o caráter da obra de arte 
no capitalismo, em particular em pleno século XX. Para o 
LEMARX, todas essas contribuições são importantes para 
pensar a relação entre o marxismo e a estética e para com-
preender o papel da arte no esforço por superar o capita-
lismo e construir o socialismo.

155 Idem, pp. 132-133.
156 Idem, pp. 134.
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 7.2. O LEMARX e a estética

Ao longo de doze anos o LEMARX realizou não só 
uma série de estudos sobre marxismo e estética, como che-
gou a desenvolver atividades práticas no campo da arte. 
Coube ao Ateliê de Estética Marxista, organizado princi-
palmente pelas professoras Rilmar Lopes e Sandra M. M. 
Siqueira, a tarefa de garantir, no âmbito do LEMARX, as 
condições teóricas e práticas no estudo da concepção mar-
xista da estética.157

Em se tratando dos estudos, o grupo trilhou pela aná-
lise de As ideias estéticas de Marx, de Adolfo Sánchez Váz-
quez (1968) – estudo realizado por duas vezes, uma na 
formação original e outra com a renovação do Ateliê e o 
ingresso de novos membros -, Os marxistas e a arte, de Le-
andro Konder (1967), São Bernardo, de Graciliano Ramos, 
Teatro Dialético, de Bertolt Brecht – também duas vezes, a 
primeira como parte do estudo, a segunda, como parte do 
tributo realizado a Brecht em agosto de 2016, por ocasião 
dos 60 de sua morte.

Foram desenvolvidas também atividades no cam-
po da estética. No final da primeira turma de Introdução 
ao Marxismo foi feita uma apresentação artística pelos 
membros do Ateliê da música Cio da Terra (de Milton 
Nascimento, com participação de Chico Buarque). No 
âmbito do curso de Introdução à Economia pela cine-
matografia, o Ateliê teve uma participação mais ativa, 

157 Aqui é preciso destacar o papel de organização do Ateliê de Estética 
Marxista pela professora Rilmar Lopes, da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA), responsável pelas instalações 
e exposições artísticas realizadas pelo LEMARX, ao longo da última década.
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no sentido de previamente assistir aos filmes, discutir e 
analisar os seus principais elementos e apresentar uma 
síntese do estudo durante os encontros. Também foram 
muito importantes as apresentações de hip hop, particu-
larmente de Simone Gonçalves, artisticamente conheci-
da como Negramone. 

Nas jornadas pedagógicas realizadas, o Ateliê as-
sumiu atividades artísticas, como a apresentação mais 
de uma vez do poema de Vinícius de Moraes, Operário 
em construção, inclusive no lançamento do primeiro li-
vro escrito por membros do LEMARX, e a apresentação 
de um ato da peça A mãe, de Máximo Gorki. O Ateliê 
também fez várias leituras das peças didáticas de Bre-
cht, como A Santa Joana dos matadouros (1929-1931), A 
vida de Galileu (1937-1938), Os Fuzis da Senhora Carrar, 
sobre a Guerra Civil Espanhola, Baden-Baden, encenada 
duas vezes em 2016. Além disso, o Ateliê foi responsável 
por fazer instalações artísticas nas semanas das Mulhe-
res, na Faculdade de Educação e no Congresso da UFBA. 
Também fizemos uma exposição sobre os 199 anos do 
nascimento de Marx.

Em 2018, o Ateliê de Estérica Marxista, sob dire-
ção da professora Rilmar Lopes, organizou a instalação 
Paulo Freire na Câmara Municipal de Salvador-BA e na 
Conferência Nacional Popular de Educação (CONAPE), 
que ocorreu de 24 a 26 de maio em Belo Horizonte. A 
instalação tem uma importância não só na defesa de uma 
educação crítica e emancipadora, como na luta contra o 
movimento “Escola sem Partido” (na verdade Escola da 
Mordaça). 
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No Mês de maio, o Ateliê de Estética Marxista tam-
bém organizou uma instalação na Faculdade de Educação 
(FACED/UFBA) como parte das comemorações da pas-
sagem dos 200 anos do nascimento de Karl Marx (1818-
1883), o mais importante e impactante pensador da His-
tória e da sociedade humana. No mês de junho e julho, 
o Ateliê organizou a exposição de obras do artista Jorge 
Cammarano.

No campo da estética, portanto, o LEMARX tem 
atuado não só no sentido de debater as concepções mar-
xistas como, por meio de ações concretas, articulando 
a arte e a literatura com a crítica marxista da sociedade 
capitalista e a necessidade de lutar por uma sociedade 
socialista. 
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Referências no debate da estética

Bertolt Brecht 
(1898-1956)

Vladimir Maiakovski 
(1893-1930)

Máximo Gorki  
(1868-1936)

Walter Benjamin 
(1893-1930)

Diego Rivera  
(1886-1957)

Leon Trotsky 
(1879-1940)

André Breton 
(1896-1966)

Foto: Manuel Àlvarez Bravo
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Ateliê de Estética Marxista encenando 
Operário em construção, Vinícius de Moraes

Fonte: Arquivo do LeMarx

Instalação artística do Ateliê de Estética Marxista 
sobre Paulo Freire na Conape em Belo Horizonte (2018)

Fonte: Arquivo do LeMarx
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Instalação artística do Ateliê de Estética Marxista 
comemorativa do Bicentenário de Karl Marx na 

FACED/UFBA (2018)
Fonte: Arquivo LeMarx

Instalação artística do Ateliê de Estética Marxista 
comemorativa do Bicentenário de Karl Marx na 

FACED/UFBA (2018)
Fonte: Arquivo LeMarx
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Instalação artística do Ateliê de Estética Marxista 
comemorativa do Bicentenário de Karl Marx na 

FACED/UFBA (2018)
Fonte: Arquivo LeMarx

Instalação artística Quarto de Despejo, 
organizada pelo Ateliê de Estética Marxista no 
Fórum Social Mundial em Salvador-BA (2018

Fonte: Arquivo do LeMarx
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Exposição artística organizada pelo 
Ateliê de Estética Marxista das obras do artista 
Jorge Cammarano, na FACED/UFBA. (2018)

Fonte: Arquivo do LeMarx
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8. Educação: estudos e 
jornadas pedagógicas

Uma das questões mais importantes na história do 
LEMARX, não só quanto aos estudos desenvolvidos, como 
também nas ações efetuadas, é a problemática da educa-
ção. O LEMARX procura compreender o problema da edu-
cação, a partir da concepção marxista de sociedade e de 
história e do método dialético de pensamento.

O que significa que a educação, como todo fenôme-
no social, deve ser compreendida e estudada no contexto 
de uma sociedade historicamente determinada. Ela deita 
as suas raízes no processo de produção e reprodução da 
vida material e na estrutural social.

8.1. Sociedade de classes e educação

A aplicação do materialismo histórico-dialético à 
educação se constitui numa tarefa primordial do LEMARX, 
uma vez que está comprometido, desde a sua origem, com 
o processo formativo de seus integrantes e demais inte-
ressados em conhecer os fundamentos teóricos de uma 
educação emancipadora. Temos a compreensão de que 
vivemos numa sociedade de classes, na qual todos os as-
pectos da vida social, econômica, política e cultural são 
afetados pelas relações de classe, isto é, pela existência da 
exploração dos trabalhadores pelo capital.
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A concepção marxista da educação encontra-se dis-
seminada no conjunto da obra de Marx e Engels, sendo 
desenvolvida ao longo do século XX por inúmeros pensa-
dores marxistas ligados a esse debate em vários países. Em 
se tratando de Marx e Engels, os seus textos relacionados 
à educação foram reunidos em coletâneas publicadas em 
vários países. Outros autores também desenvolveram es-
sas ideias em várias obras importantes, que contribuíram 
para o aprofundamento da teoria marxista da educação e 
a compreensão das suas determinações na sociedade capi-
talista moderna.158

Dessa forma, não poderia ser diferente em relação 
à educação. Sabemos que desde as primeiras sociedades 
humanas, a educação surge como uma forma de ativida-
de humana que comparece como um fator primordial na 
transmissão das experiências e conhecimentos legados 
pelas gerações passadas às novas gerações. As primeiras 
sociedades humanas eram comunistas, certamente, trata-
-se de um comunismo primitivo, mas, na sua base, en-
contravam-se a propriedade comum da terra, o trabalho 
comum e a distribuição coletiva dos produtos do traba-
lho humano. Não existiam propriedade privada, classes 
sociais e as profundas desigualdades econômico-sociais 
(materiais) como nas sociedades de classes.

158 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos sobre Educação e Ensino. 
Campinas, SP: Navegando, 2011. Ver também: PONCE, Anibal. Educação 
e luta de classes. São Paulo: Cortez, 2015; MANACORDA, Mario Alighiero. 
História da Educação: da Antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez: 
Autores Associados, 1989; NOGUEIRA, Maria Alice. Educação, saber, 
produção em Marx e Engels. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1990; 
SUCHODOLSKI, Bogdan. A Pedagogia e as Grandes Correntes Filosóficas. 
Lisboa: Livros Horizonte, 1992; Teoria marxista da educação. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1976.
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O papel da educação, nesse contexto histórico, se-
gundo Ponce, era o seguinte:

Na comunidade primitiva, as mulheres estavam 
em pé de igualdade com os homens, e o mesmo acontecia 
com as crianças. Até os 7 anos, idade a partir da qual já 
deviam começar a viver às suas próprias expensas, as 
crianças acompanhavam os adultos em todos os seus 
trabalhos, ajudavam-nos na medida das suas forças e, 
como recompensa, recebiam a sua porção de alimentos 
como qualquer outro membro da comunidade. A sua 
educação não estava confiada a ninguém em especial, e 
sim à vigilância difusa do ambiente. 

Um pouco mais tarde, quando a ocasião o exigia, 
os adultos explicavam às crianças como elas deveriam 
comportar-se em determinadas circunstâncias. Nas 
comunidades primitivas, o ensino era para a vida e por 
meio da vida; para aprender a manejar o arco, a criança 
caçava; para aprender a guiar um barco, navegava. As 
crianças se educavam tomando parte nas funções da 
coletividade. E, porque tomavam parte nas funções 
sociais, elas se mantinham, não obstante as diferenças 
naturais, no mesmo nível que os adultos.

Nunca eram as crianças castigadas durante o seu 
aprendizado. (...)

Se desejássemos, agora, ir colocando marcos 
decisivos para o desenvolvimento deste curso, 
poderíamos dizer que, numa sociedade sem classes, 
como a comunidade primitiva, os fins da educação 
derivam da estrutura homogênea do ambiente social, 
identificam-se com os interesses comuns do grupo e 
se realizam igualitariamente em todos os membros, de 
modo espontâneo e integral: espontâneo na medida 
em que não existiam nenhuma instituição destinada a 
inculcá-los, integral no sentido que cada membro da 
tribo incorporava mais ou bem tudo o que na referida 
comunidade era possível receber e elaborar.159  

159 Cf. PONCE, Anibal. Educação e luta de classes. São Paulo: Cortez, 
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Outra coisa distinta ocorre com a educação com o 
desaparecimento das sociedades comunistas primitivas e o 
advento das sociedades divididas em classes sociais. Com 
o aparecimento do excedente econômico, como produto 
da chamada revolução neolítica – descoberta da agricultu-
ra, domesticação de animais -, as comunidades passaram 
a produzir para além das próprias necessidades imediatas, 
criando as condições para a acumulação de riquezas na 
forma da propriedade privada e, portanto, para o apareci-
mento das trocas. O desenvolvimento da propriedade pri-
vada e, a partir dessa base, das classes sociais determinou 
o aparecimento das sociedades de classes, com interesses 
sociais, econômicos e políticos contraditórios e, até, in-
conciliáveis.

Apesar da autonomia relativa que todo fenômeno 
social tem, as transformações dessas condições materiais 
trouxeram novas determinações para o campo da educa-
ção, de modo que a mesma passou a expressar, em última 
instância, os fundamentos das sociedades de classes. Se 
analisarmos o processo da educação nas sociedades es-
cravistas antigas, nas sociedades feudais e na sociedade 
capitalista, observaremos como se relaciona dialeticamen-
te com as condições materiais de existência social e como 
as ideias dominantes perpassam – não sem contradições, 
evidentemente -, o sistema de ensino e da educação em 
cada uma delas. 

A sociedade escravista da Antiguidade se caracteri-
za por ter o trabalho escravo como a sua base. A socieda-
de se divide fundamentalmente em proprietários de ter-
ras e de escravos (nobreza) e os escravos. É evidente que 

2015, pp. 20-24.
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há também produtores livres, como artesãos. O mais im-
portante é que a riqueza é produzida mediante a explo-
ração de trabalhadores escravizados. Na visão de Ponce, 
a educação na nova sociedade de classes da Antiguidade 
escravista passa a ter algumas características gerais que 
destoam da educação anterior nas sociedades comunistas 
primitivas:

a educação imposta pelos nobres se encarrega de 
difundir e reforçar esse privilégio. Uma vez constituídas 
as classes sociais, passa a ser um dogma pedagógico a 
sua conservação, e quanto mais a educação conserva o 
status quo, mais ela é julgada adequada. Já nem tudo o 
que a educação inculca nos educandos tem por finalidade 
o bem comum, a não ser na medida em que “esse bem 
comum” pode ser uma premissa necessária para manter 
e reforçar as classes dominantes. Para estas, a riqueza e o 
saber; para as outras, o trabalho e a ignorância.160

Na sociedade feudal, em que dominavam a nobreza 
e o clero, a produção da riqueza é realizada pelas famílias 
camponesas, complementada pela produção artesanal nas 
guildas ou corporações feudais. No plano ideológico e da 
produção do conhecimento, a Igreja católica exercia uma 
influência determinante. Esse processo resulta no domínio 
da Igreja sobre a educação no mundo feudal. As primeiras 
“escolas” do medievo eram naturalmente ligadas à estrutu-
ra da Igreja católica. Dessa forma, relata Ponce:

Desaparecidas as escolas “pagãs”, a Igreja se apressou 
em tomar em suas mãos a instrução pública. Mas 
como a influência cultural dos monastérios tem sido, 
propositadamente, muito exagerada, tornemos claro que 
as escolas monásticas eram de duas categorias: umas, 
destinadas à instrução dos futuros monges, chamadas 

160 Idem, pp. 32-33.
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“escolas para oblatas”, em que se ministrava a instrução 
religiosa necessária para a época, categoria essa que, 
no momento, não nos interessa, e outras, destinadas à 
“instrução” da plebe, que eram as verdadeiras “escolas 
monásticas”. Apressemo-nos a esclarecer que nessas 
escolas – as únicas que podiam ser frequentadas pela 
massa – não se ensinava a ler, nem a escrever. A finalidade 
dessas escolas não era instruir a plebe, mas familiarizar 
as massas campesinas com as doutrinas cristãs e, ao 
mesmo tempo, mantê-las dóceis e conformadas.161

A sociedade burguesa surgiu dos escombros do 
mundo feudal. No seio do feudalismo, desenvolveu-se 
uma nova forma de riqueza, chamada capital. Atuando 
inicialmente no comércio, a burguesia passa a inverter os 
seus capitais na constituição de manufaturas, que concen-
travam os trabalhadores nas fábricas e oficinas com certa 
divisão do trabalho. A forma de trabalho que produz a ri-
queza material no capitalismo é o trabalho assalariado. 

Uma série de transformações foi necessária para que 
o capitalismo pudesse se implantar e se consolidar como 
modo de produção social, como a expulsão de campone-
ses de terras, a transformação desses trabalhadores e de 
artesãos em assalariados nas cidades, a extração de rique-
zas e sua concentração na Europa por meio do processo 
de colonização. Essas mudanças fazem parte daquilo que 
Marx denominou em O Capital (1867) de acumulação pri-
mitiva do capital. 

Do ponto de vista das formas de consciência social e 
ideológicas, a burguesia, em pleno processo de luta contra 
a nobreza, o clero e o absolutismo monárquico, passa 
a defender princípios como a liberdade e a igualdade. 

161 Idem, pp. 108-109.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   240 18/06/2019   23:42:44



 |241LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

Entretanto, não se tratava de igualdade econômica, social 
e política entre a burguesia e os trabalhadores, mas 
liberdade para produzir, comerciar e contratar. Enfim, 
era a liberdade e a igualdade jurídicas formais para que a 
burguesia pudesse exercer as suas atividades econômico-
financeiras e explorar a força de trabalho do proletariado, 
em processo de constituição. 

Após a sua consolidação como classe, com a tomada 
do poder político nas revoluções democrático-burguesas 
dos séculos XVII e XVIII, em particular na França e Ingla-
terra, a burguesia passou a defender posições cada vez 
mais conservadoras, tendo em vista a sua consolidação no 
poder do Estado burguês moderno. Essa mudança de pers-
pectiva revolucionária para a conservação das condições 
políticas, sociais, econômicas e culturais de dominação de 
classe afeta também a produção do conhecimento, que 
passa, cada vez mais, à posição de justificação e legitima-
ção do processo de dominação capitalista.

Dissemos que a educação, como outras atividades 
sociais, está condicionada pelas condições materiais (eco-
nômico-sociais) e políticas da vida em sociedade. Apesar 
de sua relativa independência em relação à base material, 
a educação sofre o influxo dessas novas relações de classe 
e de exploração da força de trabalho. Em se tratando da 
sociedade burguesa, esses condicionamentos sociais, eco-
nômicos e políticos são ainda mais profundos. Os primei-
ros pensadores burgueses, que trataram sobre a educação, 
tinham ideias bastante avançadas, como é o caso de Rous-
seau e Diderot. Este último defendia um plano de uma uni-
versidade “destinada a ministrar instrução para todos”.162

162 Idem, p. 161.
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Na prática, porém, a sociedade capitalista, baseada 
na industrialização, precisa inculcar nos operários uma 
instrução básica para a aprendizagem das técnicas neces-
sárias à utilização das máquinas e equipamentos. De ou-
tro, essa instrução tinha de ser na dose necessária para não 
colocar em risco o seu processo de dominação. O fato é 
que a “burguesia solucionou esse conflito entre os seus 
temores e os seus interesses dosando com parcimônia o 
ensino primário e impregnando-o de um cerrado espírito 
de classe, como para não comprometer, com o pretexto 
das ‘luzes’, a exploração do operário, que constitui a pró-
pria base da sua existência”.163

No capitalismo, a educação está crivada pelas con-
tradições do sistema, de modo que, ao lado de um sistema 
público de ensino, de caráter estatal, estrutura-se um sis-
tema privado de ensino em todos os níveis. Os capitalis-
tas do ensino encaram a educação como uma mercadoria 
qualquer, que pode ser explorada para gerar lucro e acu-
mulação de capital nas mãos de uma pequena minoria de 
empresários. 

Mas não só isso: o ensino privado se nutre da desa-
gregação do setor público. Verbas que deveriam ser em-
pregues nas escolas e universidades públicas, para atender 
as necessidades da universalização do acesso à educação, 
são direcionadas para os donos de escolas e faculdades, 
para fazer rodar a máquina de geração de lucros. Recursos 
e mais recursos públicos são drenados sistematicamente, 
por meio de programas criados pelos governos, para a ini-
ciativa privada.

163 Idem, p. 182.
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8.2. O marxismo e a educação

Marx e Engels trataram também sobre os problemas 
da educação no capitalismo e apontaram para a necessida-
de de superação desse sistema social e econômico e a cons-
trução de uma sociedade socialista, portanto, para transfor-
mações profundas na educação e no próprio homem. 

Os fundadores do marxismo começam por caracteri-
zar a educação na sociedade de classes capitalista, aplican-
do, evidentemente, o método materialista histórico-dialéti-
co. Nessa sociedade, tal como as demais atividades sociais, 
também a educação tem caráter de classe. No Manifesto 
Comunista, quando discutem com os críticos do movimen-
to comunista, a propósito de substituir a educação domésti-
ca pela educação social, Marx e Engels observam: 

E vossa educação não é também determinada pela 
sociedade? Pelas condições sociais em que educais vossos 
filhos, pela intervenção direta ou indireta da sociedade, 
por meio de vossas escolas etc.? Os comunistas não 
inventaram a intromissão da sociedade na educação; 
apenas procuram modificar seu caráter arrancando a 
educação da influência da classe dominante.164 

Marx e Engels mostram ainda no Manifesto Comu-
nista, que à medida que as condições históricas se transfor-
mam, também mudam as ideias, as formas de consciência 
social, bem como a educação: 

Seria preciso grande inteligência para compreender 
que, ao mudarem as relações de vida dos homens, as 
suas relações sociais, a sua existência social, mudam 
também as suas representações, as suas concepções e 
conceitos; numa palavra, muda a sua consciência?

164 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: 
Boitempo, 2010, p.55.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   243 18/06/2019   23:42:44



LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais244 |

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

Que demonstra a história das ideias senão que 
a produção intelectual se transforma com a produção 
material? As ideias dominantes de uma época sempre 
foram as ideias da classe dominante.165

Analisando a teoria da educação de Marx e Engels, 
Suchodolski argumenta:

Estas afirmações põem o problema das tarefas e 
caráter da pedagogia. A pedagogia verdadeiramente 
científica e progressista deve ser capaz de analisar a 
atividade educadora com os métodos do materialismo 
histórico. Não deve cair nas ilusões de que numa 
determinada época as exigências educativas expostas 
eram uma emanação de “ideias sagradas”, ideias 
incompreensíveis do Bem, da Justiça, Liberdade, etc. 
Também não deve considerar que a crítica e rejeição de 
uma determinada forma classista histórica da educação 
significa negar o trabalho educativo numa nova etapa do 
desenvolvimento histórico. Pelo contrário, a pedagogia 
situa-se no oposto das concepções educativas das 
classes dominantes, mas defende uma nova concepção 
educativa das classes revolucionárias.

A pedagogia científica e progressista tem como 
tarefa analisar a situação da educação característica da 
época concreta com o esquema classista. O seu dever 
consiste em desmascarar a face de Jano do sistema 
educativo, que apresenta uma educação para as crianças 
da classe dominante diferente da das crianças da classe 
oprimida. “A cultura, cuja perdição o burguês lamenta – 
diz o Manifesto – é, para a grande maioria, um treino que 
produz máquinas”. A pedagogia deve contar com as forças 
novas e criadoras que surgem na classe oprimida e às quais 
pertence o futuro; assim, pois, há de realizar uma análise 
dos problemas educativos segundo este ponto de vista.

Perante a pedagogia apresentam-se duas tarefas, 
intimamente ligadas entre si: por um lado, deve revelar a 

165 Idem, pp. 56-57.
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condição classista da atividade educadora, do caráter da 
escola e das teorias pedagógicas que a classe dominante 
desenvolve e organiza e, por outro lado, deve colaborar 
para determinar as necessidades relacionadas com o 
movimento revolucionário da classe oprimida e os 
métodos da educação.166 

No âmbito da Associação Internacional dos Trabalha-
dores (AIT), a Primeira Internacional, Marx e Engels defen-
deram uma concepção de educação e um programa que 
tinham como objetivo fundamental a conquista do direito 
das crianças de acesso ao ensino de maneira adequada. 
Nas Instruções aos Delegados do Congresso da I Interna-
cional em Genebra, de 1866, “examinavam atentamente a 
expressão dos princípios da luta para a educação da classe 
operária, para a determinação de um programa educativo 
e o esclarecimento do seu papel social”.167

Examinando as instruções elaboradas por Marx e En-
gels para os delegados do congresso da Primeira Interna-
cional, Suchodolski esclarece:

Nestas instruções, Marx e Engels sublinham 
categoricamente que “a parte consciente da classe operária” 
compreende perfeitamente “que o futuro desta classe e o 
futuro da humanidade dependem em grande medida da 
educação dada à geração operária em desenvolvimento”. 
Refutaram decididamente as tendências de um falso 
radicalismo que se manifestava contra a luta pelas reformas 
do ensino no quadro do Estado burguês. Pelo contrário, 
Marx e Engels exigiam a luta pelo ensino e pelo direito das 
crianças a ele, para forçar os governos burgueses a permitir 
leis adequadas. Com a reivindicação de tais leis, afirmam 

166 SUCHODOLSKI, Bogdan. Teoria marxista da educação. Lisboa: Editorial 
Estampa, 1976, pp. 81-82.
167 Idem, p. 103.
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Marx e Engels, a classe operária não fortalece de modo 
nenhum o poder do governo. Pelo contrário! O poder, 
que agora se volta contra ela, transforma-se no seu próprio 
instrumento. Mediante a sensação pública, o operário 
alcança o que até agora solicitou inutilmente em muitas 
reivindicações individuais.168

Marx considerava educação três coisas: “1) Educação 
intelectual; 2) Educação corporal, tal como a que se con-
segue com exercícios de ginástica e militares; 3) Educação 
tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 
científico de todo o processo de produção”.169 Tanto em O 
Capital (1867), quanto na sua Crítica do Programa de Gho-
ta (1875), Marx reivindica um programa de ensino funda-
do nos avanços dos conhecimentos humanos científicos e 
na combinação da teoria com a prática social, do ensino 
com o trabalho produtivo e a proteção das crianças contra 
os abusos dos capitalistas nas fábricas. Marx considerava a 
exploração de crianças e jovens pelo capital como um dos 
maiores crimes da sociedade burguesa. E, de fato, ainda o 
é, tendo em vista que até hoje a exploração do trabalho de 
crianças e jovens é uma marca do sistema capitalista em 
todos os continentes e países.170

Evidentemente, na concepção de Marx e Engels, uma 
nova educação será produto da profunda transformação 
da sociedade atual e a construção de uma nova sociabi-
lidade. Nos Princípios do Comunismo (1847), elaborado 
por Engels, colocava-se claramente as transformações de-
mocráticas e socialistas necessárias na vida social para que 

168 Idem, p. 104.
169 Cf. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos sobre Educação e Ensino. 
Campinas, SP: Navegando, 2011, p. 85.
170 Idem, p. 105.
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surgisse uma nova educação e um novo homem. Partindo 
das condições existentes, o processo revolucionário toma-
ria as seguintes medidas em relação à educação: “Educa-
ção de todas as crianças, a partir do momento que possam 
desligar-se dos primeiros cuidados maternos, nas institui-
ções nacionais e a cargo da nação. Educação e trabalho 
produtivo andarão lado a lado”.171

A transformação da propriedade privada em proprie-
dade coletiva e todas as consequências decorrentes dessa 
medida socialista trarão, consequentemente, profundas 
mudanças na relação entre os homens e no processo de 
produção social. Engels explica essas mudanças:

A indústria praticada em comum, segundo um 
plano estabelecido em função de um plano feito de 
acordo com o conjunto da sociedade, implica em homens 
completos, cujas faculdades tenham se desenvolvido em 
todos os sentidos e que estejam em condições de ter 
uma visão clara de todo o sistema produtivo. A divisão 
do trabalho, que faz de um camponês, de outro um 
sapateiro, de um terceiro um trabalho, e de um quarto 
um especulador da bolsa, está a partir de agora socavada 
pelo desenvolvimento do maquinismo, e desaparecerá 
completamente.

Para se educar, os jovens poderão recorrer 
rapidamente a todo o sistema produtivo, a fim de que 
possam passar sucessivamente pelos diversos ramos da 
produção segundo as diversas necessidades sociais e 
suas próprias inclinações. Por ele, a educação os libertará 
do caráter unilateral que imprime a cada indivíduo a 
atual divisão do trabalho. Desta forma, a sociedade 
organizada, segundo o modo comunista, dará a seus 
membros oportunidades para desenvolverem tanto 
os seus sentidos como as suas aptidões. O resultado é 

171 Idem, p. 134.
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que, necessariamente, desaparecerá toda a diferença de 
classe. Por isso, a sociedade organizada segundo o modo 
comunista é incompatível com a existência de classes 
sociais e oferece diretamente os meios para eliminar tais 
diferenças de classes.172

A Revolução Russa de 1917, que conduziu o pro-
letariado ao poder, e iniciou a transição do capitalismo 
ao socialismo, levou a um conjunto de transformações no 
âmbito da educação, que passou a influenciar o desenvol-
vimento da teoria marxista nesse campo. A educação pú-
blica e universal passou a ser um objetivo axial do Estado 
operário e da construção das bases para a transição ao so-
cialismo. A ligação estreita da educação com o trabalho e 
com a produção social era o caminho necessário para que 
os trabalhadores e seus filhos pudessem não só assimilar 
o conhecimento historicamente elaborado e acumulado 
pela história humana, mas compreender a estrutura da so-
ciedade e o processo de produção social. 

Nesse processo de construção de uma educação 
transformadora, destacaram-se nomes como Anton Maka-
renko, Nadezhda Krupskaya, Anatóli Lunatcharsky, Moi-
sey M. Pistrak, Lev Vigotski, entre tantos educadores. As 
medidas tomadas nos primeiros anos da revolução socia-
lista e as pesquisas elaboradas por esses grandes educa-
dores certamente colaboraram para o aprofundamento da 
teoria marxista da educação e para uma educação efetiva-
mente libertadora e, ainda hoje, estimulam a luta por uma 
educação emancipadora.173

172 Idem, p. 136.
173 Sobre a educação e a Revolução Russa de 1917, ver: LENINE, V. I. Sobre a 
educação. Lisboa: Seara Nova, 1977; SUCHODOLSKI, Bogdan. A Pedagogia 
e as Grandes Correntes Filosóficas. Lisboa: Livros Horizonte, 1992; Teoria 
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8.3. O LEMARX e a educação

Do ponto de vista das atividades desenvolvidas pelo 
LEMARX ao longo de doze anos no campo da educação, 
podemos destacar a organização em 2007 da I Jornada 
Pedagógica e Cultural de Educação Popular e Emancipa-
ção Humana. Na programação dessa atividade, o LEMARX 
apresentou o referencial marxista que embasaria todos os 
estudos e atividades do grupo. Em todas as demais Jorna-
das, o LEMARX teve uma participação efetiva, assumindo 
o compromisso de disseminação do marxismo enquanto 
referencial a ser estudado na educação. Ao todo, foram 
realizadas 5 jornadas pedagógicas.

Em 2010, organizamos um grupo de estudo intitu-
lado Educação e Marxismo, a partir do debate da obra A 
Escola Comuna, organizada por Moisey M. Pistrak, e o li-
vro Escola e luta de classe de Anibal Ponce. Estudamos 
coletivamente também os Textos sobre educação e ensino 
de Marx e Engels, os três volumes da obra Teoria marxis-
ta da educação, de Bogdan Suchodolski, os dois volumes 
da obra de Lênin intitulados Sobre a educação, além de 
obras de Anatóli Lunatcharsky, Nadezhda Krupskaya, Lev 
Vigotski, concluindo com a leitura e discussão de obras 
da Pedagogia Histórico-Crítica, em particular os livros de 
Demerval Saviani. Realizamos também inúmeros debates 

marxista da educação. Lisboa: Editorial Estampa, 1976; PISTRAK, Moisey 
M. Ensaios sobre a escola politécnica. São Paulo: Expressão Popular, 2015; 
Fundamentos da escola do trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 2011; A 
escola-comuna. São Paulo: Expressão Popular, 2009; SHULGIN, Viktor N. 
Rumo ao politecnismo. São Paulo: Expressão Popular, 2013; KRUPSKAYA, N. 
K. A construção da pedagogia socialista. São Paulo: Expressão Popular, 2017.
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nos 12 anos de existência do grupo sobre educação e mar-
xismo não só na UFBA, como em outros espaços dos mo-
vimentos sociais.

Para além dos estudos e pesquisas no campo da 
educação e do marxismo, o LEMARX tem participado 
ativamente, por meio dos (as) docentes ligados (as) ao 
grupo, do movimento social docente (ANDES-SN) e de 
defesa da educação pública. Um dos exemplos é a nossa 
participação no Comitê Estadual em Defesa da Educação 
Pública da Bahia e do Comitê local de Salvador em De-
fesa da Educação Pública. Além de debates, discussões 
e rodas de conversa em escolas e universidades sobre os 
problemas fundamentais da educação na atualidade, os 
comitês organizaram o Encontro Preparatório ao II En-
contro Nacional de Educação (ENE), entre os dias 08 e 09 
de abril de 2016, em Feira de Santana-BA, com o tema 
Pátria Educadora, para quem? PNE e o projeto de educa-
ção da classe trabalhadora.

O fundamental é que o LEMARX cumpriu um impor-
tante papel na assimilação e na difusão da teoria marxista 
da educação nessa década de múltiplas atividades realiza-
das. Certamente, o LEMARX continuará a estudar as aqui-
sições da teoria marxista no âmbito da educação em nosso 
país. Não temos dúvida que um dos desafios colocados 
atualmente é compreender como a crise estrutural do ca-
pitalismo tem esmagado a educação pública, mediante o 
avanço da mercantilização da educação. Trata-se de uma 
importante tarefa a ser desempenhada no próximo período 
por nosso coletivo.
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Referências no debate da teoria marxista da  
educação

Anatóli Lunatcharsky  
(1875-1933)

Nadezhda Krupskaya  
(1869-1939)

Anton Makarenko  
(1888-1939) 

Lev Vigotski 
 (1896-1934)

Anibal Ponce 
(1898-1938)

Bogdan Suchodolski  
(1903-1992)
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Jornada Pedagógica e Cultural (2009)
Fonte: Arquivo do LeMarx

Reunião do Comitê Estadual em 
Defesa da Educação Pública (2018)

Fonte: Arquivo do LeMarx
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9. O LEMARX e o combate ao  
“Escola sem partido”

No último período, o movimento de esquerda no 
Brasil, ligado à histórica luta dos trabalhadores, teve de se 
confrontar com um movimento de organizações de direi-
ta, chamado “Escola sem partido”. Colocamos entre aspas 
a denominação porque, de fato, trata-se de um movimento 
de um partido único: o partido dos setores que se colo-
cam claramente em rota de colisão com as ideias surgidas 
no movimento operário e socialista e, mesmo, contra as 
ideias mais críticas à sociedade contemporânea, mesmo 
que não sejam revolucionárias. 

Trata-se também de um movimento que combate os 
direitos dos setores que lutam contra as formas de opres-
são como o movimento de negros e negras, LGBTs e de 
mulheres. Sabemos que os movimentos contra todas as 
formas de opressão têm tomado as ruas contra o racismo, 
o machismo e a LGBTfobia, que campeiam na vida social 
moderna. O capitalismo, como sociedade de classes, dis-
semina o ódio contra os setores oprimidos e explorados. 
Não existe sociedade de classes sem exploração e opres-
são. A base das opressões é a divisão da sociedade em 
classes sociais distintas e antagônicas. 

Não se podem compreender as causas do ascenso 
político dessas organizações de direita e do movimento 
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“Escola sem partido” sem levar em consideração a con-
juntura de crise mundial do capitalismo, que engendra 
elementos de barbárie social (violência, destruição do 
meio ambiente, maior opressão e exploração, guerras, 
entre outros), que afeta todos os continentes, além do 
ambiente de crise política instalado no país, que se inten-
sificou com o aprofundamento da crise econômica. Co-
mecemos, portanto, pela análise da conjuntura de crise 
da sociedade capitalista. 

 9.1. Contexto de ofensiva da direita

Durante praticamente todo o primeiro governo de 
Lula da Silva (2003-2006), a oposição de direita procu-
rou criar um ambiente de instabilidade política, como, 
por exemplo, impulsionar um processo de Impeachment 
contra o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), mas 
as suas investidas não tiveram efeitos graves, tendo em 
vista que o país vivenciava uma fase de estabilidade eco-
nômica, com crescimento ano a ano, sendo beneficiado 
pelo crescimento da economia mundial, particularmente 
pelo crescimento da China, que alavancou o incremen-
to das exportações de commodities (minerais e produtos 
agrícolas). 

A estabilidade econômica e o afluxo de recursos 
para o caixa do governo federal permitiram à administra-
ção de Lula manter, e até aumentar, os investimentos em 
ações afirmativas e programas sociais (como foi o caso 
do Bolsa Família), além de aumentos no salário mínimo. 
Essas ações possibilitaram o aumento considerável da po-
pularidade do governo, mesmo diante das denúncias de 
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corrupção. A direta procurou se apoiar nas denúncias do 
mensalão (compra de voto de parlamentares para aprovar 
medidas do governo) para ampliar a instabilidade polí-
tica e provocar a caída do governo Lula da Silva. Não 
obtiveram êxito em razão das condições de estabilidade 
econômica citadas.

As coisas se reverteram depois do começo da crise 
capitalista e, particularmente, com o seu aprofundamento 
nos governos de Dilma Rousseff. Apesar do governo Lula, 
por meio de políticas econômicas e do Banco Central, 
tentar conter o avanço da crise, subsidiando os grandes 
capitalistas e monopólios, com a expansão do crédito e 
o endividamento da população, o fato é que a crise capi-
talista mundial se aprofundou e seu impacto na América 
Latina e Brasil criou sérios problemas econômicos, sociais 
e políticos. 

A instabilidade social e política também se incre-
mentou com a explosão de manifestações multitudinárias 
em junho de 2003, que levou às ruas milhões de jovens 
e a população explorada das comunidades periféricas. 
Numa certa etapa, também setores da classe média passa-
ram a realizar manifestações de rua, levantando cartazes 
com críticas à corrupção e, inclusive, com consignas con-
servadoras, como, por exemplo, a reivindicação de uma 
intervenção militar como saída para sanear a crise política.

Desse modo, após a eleição de 2014, a oposição de 
direita passou a intensificar as suas ações, apoiando-se nas 
denúncias de corrupção contra o PT e o governo, na inves-
tigação sobre o chamado “petrolão” (desvio de recursos 
da Petrobras) pelo conjunto de processos que compõem 
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a lava jato. Dessa vez, os setores de direita encontravam 
uma base social mais firme em setores da classe média, 
descontentes com os rumos da crise política e com o go-
verno petista. 

O governo Dilma também enfrentou manifestações 
da juventude, do funcionalismo e da população explorada 
contra os gastos da Copa do Mundo (2014) e das Olimpí-
adas (2016), além de uma verdadeira onda de ocupações 
nas escolas públicas em vários estados do país. Aqui se co-
loca uma contradição: o governo estava sendo pressiona-
do por manifestações progressivas da juventude e da po-
pulação empobrecida, como é o caso de junho de 2013, 
das manifestações contra os gastos na Copa e Olimpíadas 
e as ocupações de escolas. 

Mas, a classe média também estava descontente 
com o governo e o apertava pela direita, presente nos atos 
contra a corrupção. O aprofundamento da crise política e 
econômica também criou o caldo social para a irrupção 
de manifestações de setores de direita (em geral, como dis-
semos, de base social de classe média), que tinham como 
mote a denúncia e o combate à corrupção - setores desses 
movimentos continuaram a pedir a volta da ditadura mili-
tar -, e que acabaram por fortalecer as tendências golpistas 
no seio da política, do judiciário, do Estado e da imprensa. 

 O fato é que o governo Dilma teve de lidar com um 
processo de Impeachment aberto em dezembro de 2015 
na Câmara dos Deputados, que resultou na admissibilida-
de da acusação e posterior destituição de Dilma Rousse-
ff em agosto de 2016. Tratou-se de um verdadeiro golpe 
parlamentar-institucional. O golpe parlamentar concluiu 
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na instalação do governo de Michel Temer e em duros 
ataques aos direitos e conquistas dos trabalhadores, com 
a aprovação da Lei de Terceirização e da Reforma Tra-
balhista. Atualmente, o governo Bolsonaro acena com a 
aprovação de uma Reforma da Previdência, que significará 
um profundo retrocesso ao acesso dos trabalhadores e da 
juventude aos direitos à aposentadoria e às pensões.

Esse contexto se completa hoje com uma verdadei-
ra pressão e perseguição – quando não resulta em crimi-
nalização -, aos grupos associados ao referencial marxista 
nas universidades e nas escolas, além de críticas e mani-
festações contra o que os grupos de direita denominam 
de “ideologia de gênero”, atingindo principalmente os 
movimentos contra a opressão as opressões, tais como os 
movimentos de negros e negras, de mulheres e LGBTs, 
contra o racismo, o machismo e a LGBTfobia. É preci-
so, portanto, compreender o caráter e o significado desse 
movimento.  

9.2. O que é o “Escola sem partido”

O “Escola sem partido” (ESP) começou a aparecer 
por meio das redes sociais (internet), propagandeando as 
suas ideias de combate à suposta “doutrinação ideológica” 
nas escolas e universidades:

Veiculado por meio de um sítio na internet desde 
2004, o ESP ampliou sua visibilidade em 2014, com a 
tramitação de projetos de lei sobre o tema na Câmara 
dos Deputados e em alguns estados e municípios. Nesse 
período começaram a circular notícias de docentes 
sendo intimidados por notificações extrajudiciais, 
cujo modelo é fornecido no site do movimento, a 
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fim de coibir a suposta “doutrinação ideológica” dos 
professores, incluindo o tratamento pedagógico de 
temas relacionados a gênero e sexualidade. Ao longo de 
2015, o ESP alinhou-se a outras organizações de direita, 
como o Movimento Brasil Livre e o Revoltados Online, 
defendendo nas ruas e redes sociais o impeachment da 
presidenta Dilma Rousseff.174 

Como se disse, o próprio nome “Escola sem parti-
do” é uma contradição e uma tentativa de confundir as 
pessoas. Ao pretenderem combater a suposta “doutrinação 
ideológica”, na verdade, esse movimento pretende impor 
às escolas e universidades, bem como aos profissionais da 
educação e aos estudantes, a sua própria ideologia, que 
nada tem de novo no sentido histórico, mas representa 
a propagação de ideias e posições políticas de direita há 
muito tempo veiculadas no Brasil e outros países. E, ao 
impor a sua forma de pensar a todas as outras pessoas, 
o movimento “Escola sem partido” violenta claramente o 
princípio da liberdade de expressão e de ensino consagra-
dos na Constituição Federal de 1988 e na própria Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Na verdade, o que está por trás do “Escola sem parti-
do” é pressionar para que o pensamento crítico à sociedade 
capitalista não se projete nas escolas e universidades. Além 
disso, por suas bases conservadoras e de direita, o “Escola 
sem partido” combate também a discussão crítica nas esco-
las e universidades sobre as formas de opressão geradas por 
essa sociedade em crise (o racismo, o machismo e a LGB-

174 Cf. RIBEIRO, Vera Masagão. Apresentação. In: A ideologia do movimento 
Escola Sem Partido: 20 autores desmontam o discurso/Ação Educativa 
Assessoria, Pesquisa e Informação (Org.). São Paulo: Ação Educativa, 2016, 
p. 5.
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Tfobia). Por isso, coloca-se na defesa dos valores tradicio-
nais da família patriarcal por meio de um discurso moralista 
e intimidador à liberdade de expressão. Não faltam tam-
bém nos discursos de indivíduos ligados a esse movimento 
tentativas de desmoralizar pensadores importantes do país, 
como, por exemplo, o educador Paulo Freire.

Como destaca Espinosa e Queiroz:

A iniciativa denominada Escola sem Partido, 
idealizado pelo advogado paulistano Miguel Nagib, 
é ardilosa desde o seu título. Mas, por trás do que 
poderia ser considerada uma simples cilada sem maiores 
consequências, esconde-se uma poderosa teia de 
relações que surpreende pelo cunho conservador, com 
várias articulações e redes que perpassam por entidades 
da sociedade civil, instâncias religiosas e partidos 
políticos. (...)

Os que advogam e defendem a iniciativa do Escola 
sem Partido escoram suas ideias na suposta preocupação 
‘com o grau de contaminação político-ideológica das 
escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico 
ao superior’. Preocupam-se com um quixotesco ‘exército 
organizado de militantes’, ‘falsos educadores’, que na 
função de professores, se prevaleceriam da liberdade de 
cátedra e do ‘segredo’ da sala de aula para impor uma 
audiência cativa de estudantes o que denominam como 
‘sua própria visão de mundo’ (Nagib, 2016). Segundo 
Penna (2015), além da alegada questão ideológica, 
outros dois alvos que também estariam na mira da 
iniciativa seriam a questão de gênero e a contaminação 
político-partidária no âmbito das escolas. (...)

Aqui no Brasil, o movimento do Escola sem Partido 
cresceu mesmo e angariou adeptos quando começou a 
combater com bastante energia o que denominam de 
‘ideologia de gênero’, a ponto de, em 2014, por causa 
de grande pressão exercida pelo movimento, o Plano 
Nacional de Educação (PNE) ter ‘excluídas todas as 
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metas relativas ao combate à desigualdade de gênero’ 
(Penna, 2015) o que já demonstra, infelizmente, sua 
força no atual cenário nacional.175

Do ponto de vista da ação parlamentar e jurídica, o 
movimento “Escola sem partido”, apoiando-se em parla-
mentares de índole conservadora, tem atuado no sentido 
de aprovar leis no Congresso Nacional, nas Assembleias 
Legislativas e Câmaras Municipais, e implantar as posições 
políticas e ideológicas do movimento, para serem imple-
mentadas nas escolas e universidades do país. Numa sín-
tese reveladora, dispõe Manhas:

A proposta foi apresentada em forma de projeto pela 
primeira vez no Estado do Rio de Janeiro, pelo deputado 
Flávio Bolsonaro. A segunda vez foi no Município do Rio 
de Janeiro, pelo vereador Carlos Bolsonaro – ambos filhos 
do deputado federal Jair Bolsonaro. E tal proposta já se 
espalhou por diversas câmaras municipais e assembleias 
legislativas. Em âmbito nacional, o deputado Izalci (PSDB/
DF) apresentou o PL 867/2015 à Câmara Federal, que 
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dentre 
várias questões, o artigo 3º do referido projeto diz o 
seguinte: “Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de 
doutrinação política e ideológica bem como a veiculação 
de conteúdos ou a realização de atividades que possam 
estar em conflito com as convicções religiosas ou morais 
dos pais ou responsáveis pelos estudantes”. O que viola 
tais convicções provavelmente será julgado de acordo 
com o que e com quem quiserem criminalizar. O projeto 
ainda levanta uma polêmica do século XIX quando se 
discutia a dicotomia família e escola, o que deveria estar 
superado no século XXI. Há vários projetos tramitando 
apensados a esse, ainda mais perversos. Um deles, do 
deputado Victório Galli (PSC/MT), proíbe a distribuição 

175 Cf. as análises de ESPINOSA, Betty R. Solano e QUEIROZ, Felipe 
B. Campanuci. Breve análise sobre as redes do Escola sem Partido.  In: 
FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Escola “sem” Partido: esfinge que ameaça a 
educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ/LPP, 2017, pp. 49-51.
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de livros didáticos que falem de diversidade sexual. E há, 
ainda, o Projeto de Lei 1411/2015, do deputado Rogério 
Marinho (PSDB/RN), cujo relator é o mesmo deputado 
Izalci. Esse projeto tipifica o crime de assédio ideológico, 
que, de acordo com o projeto, significa: “toda prática que 
condicione o aluno a adotar determinado posicionamento 
político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de 
constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar 
posicionamento diverso do seu, independente de quem 
seja o agente”. E diz ainda que o professor, orientador, 
coordenador que o praticar dentro do estabelecimento 
de ensino terá a pena acrescida de um terço. Ou seja, 
as opiniões fora da escola, tais como nas redes sociais, 
poderão penalizar o profissional da educação também. O 
movimento criou recentemente uma “Associação Escola 
Sem Partido” para ter uma entidade com a qual pudesse 
recorrer à Justiça em casos que julgasse relevantes. E a 
primeira ação por eles promovida foi contra o INEP 
(Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira), devido ao tema da redação do Enem de 2015, 
que tratava de violência contra as mulheres, tema que 
julgaram doutrinador e partidário.176

Como se observa, trata-se de um movimento profun-
damente conservador, que se alimenta dos preconceitos 
existentes e reproduzidos na sociedade de classes capita-
lista e no medo da transformação tanto das ideias como 
das relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Os 
atos de pressão nas escolas e universidades e as ações para 
a aprovação de leis em seu benefício continuam plena-
mente atuantes. 

176 Cf. MANHAS, Cleomar. Nada mais ideológico que “Escola sem partido”. 
In: A ideologia do movimento Escola Sem Partido: 20 autores desmontam o 
discurso/Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação (Org.). São Paulo: 
Ação Educativa, 2016, pp. 20-21. Cf. Também: FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). 
Escola “sem” partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade. Rio de 
Janeiro: UERJ, LPP, 2017.
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Por isso, a necessidade de não só denunciar o caráter 
e o significado conservador desse movimento, mas de atu-
ar firmemente em seu combate nas escolas, universidades 
e em todos os setores em que se manifestar. Numa conjun-
tura de aprofundamento da crise econômica e política, os 
agrupamentos de direita podem tomar um novo impulso e 
passar a influenciar setores cada vez mais amplos da classe 
média e da população, transformando-se efetivamente em 
uma ameaça para o movimento social organizado. Como 
a crise atual do capitalismo não é acompanhada de uma 
saída operária e socialista, em face da profunda crise de 
direção política revolucionária que vivemos, não está fora 
de discussão a perspectiva de crescimento dessas tendên-
cias bárbaras da sociedade.

9.3. O LEMARX e a luta contra o “Escola sem partido”

O LEMARX se cruzou com o movimento “Escola sem 
partido” a partir do momento em que se solidarizou com 
um grupo chamado Centro de Difusão do Comunismo, da 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que estava 
sendo acusado e criminalizado por supostamente utilizar 
recursos públicos da referida universidade para a divulga-
ção e realização de eventos de cunho comunista. Depois 
disso, o movimento “Escola sem partido” continuou numa 
escala ainda mais extensa as suas ações no sentido de obs-
taculizar o pensamento crítico nas escolas e universidades 
em vários estados do país. 

No página do Escola sem Partido consta um artigo 
intitulado Doutrinadores esquerdistas sustentados com 
dinheiro público manifestam “solidariedade” ao Centro 
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de Difusão do Comunismo, datado de 18 de setembro de 
2013, em que o movimento faz expressamente referência 
ao Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas (LEMARX/
FACED/UFBA), como uma das entidades que se solidariza-
ram com o Centro de Difusão do Comunismo da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Desculpamo-nos 
pelo tamanho da passagem, mas devemos citá-la inteira-
mente, para que tenhamos uma visão completa da refe-
rência do movimento Escola sem Partido ao LEMARX e os 
argumentos utilizados:

O número de docentes e entidades ligadas ao 
ensino público brasileiro que estão enviando mensagens 
de “solidariedade” ao Centro de Difusão do Comunismo 
da Universidade Federal de Ouro Preto é uma evidência 
da extensão do imenso aparato de influência marxista 
incrustado em tantas escolas e universidades brasileiras. 
Aqueles que desconhecem a magnitude da contaminação 
marxista nas nossas instituições de ensino poderão agora 
ter uma pequena noção do tamanho do cancro! Isso é 
um escândalo!

A UFOP foi sentenciada a suspender as atividades 
do CDC pelo juiz da 5ª Vara da Justiça Federal do 
Maranhão por se tratar de um programa de extensão 
que promove claramente uma ideologia partidária 
numa universidade pública e com recursos públicos! O 
coordenador do CDC, prof. André Mayer, é filiado ao 
Partido Comunista Brasileiro (PCB). Além disso, fomenta 
a adesão de estudantes manipuláveis a uma concepção 
política (marxista) extremamente destrutiva e violenta, 
responsável por devastações políticas, econômicas e 
culturais imensuráveis em países como China, Rússia, 
Coréia do Norte, Cuba, Angola e Vietnam, bem como 
pelo extermínio de dezenas de milhões de pessoas 
só no século XX, de acordo com os pesquisadores 
que escreveram em 1997 a obra O Livro Negro do 
Comunismo.
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No entanto, apesar de todas as razões que obrigam 
qualquer pessoa de mentalidade sã a aprovar a supracitada 
sentença judicial, a página do CDC no Facebook (https://
www.facebook.com/CDC.UFOP?ref=ts&fref=ts) 
tem apresentado, orgulhosamente, várias mensagens 
“solidárias” de partidos de extrema esquerda, movimentos 
estudantis/juvenis, sindicatos e entidades vinculadas a 
instituições públicas de ensino! O teor das mensagens 
é geralmente de protesto contra a Justiça pela suspensão 
do CDC. Algumas dessas entidades são: o Laboratório de 
Estudos e Pesquisas Marxistas(LEMARX), da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal da Bahia (FACED/
UFBA), a Associação Brasileira de Educadores Marxistas, 
o V Seminário Internacional: teoria política do Socialismo 
(UNESP-Marília), o I Seminário Internacional da Educação 
do Campo da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB), o Diretório Central dos Estudantes da 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri (UFVJM), além de vários professores de diversas 
instituições, públicas e privadas, mas sobretudo docentes 
de universidades federais.177

Desde então, o LEMARX tem envidado esforços no 
sentido de ampliar o debate crítico sobre esse movimento 
em escolas e universidades, mostrando as suas raízes, o 
seu caráter conservador e sua relação com a defesa da so-
ciedade capitalista e de um projeto de educação castrador 
do pensamento crítico nas escolas e universidades. Para 
tanto, temos nos solidarizado constantemente com docen-
tes de escolas e universidades intimidados ou perseguidos 
pelos setores de direita no país, bem como com os movi-
mentos sociais e populares.  

177 Cf. o artigo na página do movimento Escola sem Partido. Disponível 
em:<http://www.escolasempartido.org/corpo-de-delito-categoria/410-
doutrinadores-esquerdistas-sustentados-com-dinheiro-publico-manifestam-
solidariedade-ao-centro-de-difusao-do-comunismo·>. Acesso em: 14 de jul. 
de 2018.
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Nossas ações se deram inicialmente no âmbito do 
Comitê Estadual em Defesa da Educação Pública e no Co-
mitê de Salvador em Defesa da Educação Pública. Esses 
comitês criados a partir do Encontro Nacional de Educação 
(ENE) e compostos por entidades, coletivos e e associações 
sindicais fizeram muitos debates e atividades no sentido 
de defender a educação pública contra as tendências de 
mercantilização presentes na sociedade e nas políticas go-
vernamentais. Em 2017, foi constituída a Frente Baiana Es-
cola sem Mordaça, da qual fazemos parte também, junto 
com outras entidades de classe, que tem realizado debates, 
audiências públicas, formações, visitas às escolas e univer-
sidades na defesa da liberdade de expressão e de ensino.

Desde que esses setores de direita se organizaram 
e começaram a atuar no Brasil, ocorreram inúmeros con-
flitos em escolas, universidades, espaços artísticos e em 
manifestações de rua. Mais recentemente, o LEMARX ma-
nifestou solidariedade em dois casos envolvendo proble-
mas desse tipo. A primeira moção do LEMARX se solida-
riza com o Núcleo de Estudos Marxistas da Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP), que foi criminalizado em 
razão das suas ideias e posições marxistas. Na moção ob-
servamos o seguinte: 

Moção de apoio ao Núcleo de Estudos Marxistas 
(UFOP) e ao professor André Mayer:

O Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX) vem solidarizar-se com a entidade acima 
mencionada e o professor André Mayer pelas pressões 
e intimidações sofridas em razões de inquérito criminal, 
que segue as posições do movimento Escola sem Partido, 
cujo objeto é criminalizar as lutas sociais e os centros de 
divulgação do marxismo.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   265 18/06/2019   23:42:45



LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais266 |

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

O marxismo é uma teoria da história e da 
sociedade humana que prima pelo conhecimento 
científico e pela transformação da realidade. É um 
pensamento comprometido com a luta social e não abre 
mão dessa relação com as lutas e movimentos sociais.

Podem nos perseguir, podem nos criminalizar, 
podem nos encarcerar, podem fazer o que quiser, mas 
jamais nos farão calar. Continuaremos na luta pela 
liberdade de expressão em nosso país. Toda solidariedade 
ao Núcleo de Estudos Marxistas da UFOP e ao professor 
André Mayer.

Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX/UFBA).178

A outra moção do LEMARX diz respeito a fatos ocor-
ridos na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em que 
professores e estudantes sofreram ameaças em razão de 
estudos de gênero e sexualidade:

Moção de apoio ao NEIM contra a intolerância da 
direita e do “Escola sem partido”:

O Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX), sediado na FACED/UFBA, vem manifestar 
toda a solidariedade ao NEIM (Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares sobre as mulheres) diante das 
perseguições e ameaças perpetradas por setores da 
direita, que pretendem cercear a pesquisa científica e 
independente sobre a questão da opressão das mulheres 
com violência e Intimidação.

Não só o NEIM foi afugentado por esses setores 
direitistas como também tentaram intimidar a defesa de 
dissertações de mestrado no Instituto de Humanidades, 
Artes e Ciências (IHAC), da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). Vale lembrar que esses setores de direitas 
tentaram passar a película direitista (...).

178 Disponível em: <https://web.facebook.com/marxlemarx/>. Acesso em: 
08 de dez. 2017.
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Não podemos aceitar essa prática de intolerância 
fascista em qualquer lugar, inclusive na Universidade. 
Mais cedo ou mais tarde, utilizarão a violência física 
aberta contra os pesquisadores e a militância marxista. 
A liberdade de expressão que eles defendem é a 
liberdade de intolerância contra os movimentos sociais 
e organizações políticas de esquerda e contra os direitos 
sociais e de negros e negras, mulheres e LGBTs.

É preciso combater essas práticas com um forte 
movimento social. O LEMARX, que constrói a Frente 
contra a Escola da mordaça, combatendo o “Escola 
sem Partido” chama a todos os grupos de divulgação 
do marxismo e pensamento crítico na Universidade 
e a todos que se coloquem contra a intolerância e a 
perseguição da direita a combaterem essas práticas, em 
defesa do direito democrático à liberdade de expressão, 
de organização e luta.

Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX-UFBA).179

Também recentemente, houve duas tentativas de se 
aprovar projetos de lei do movimento Escola sem Partido, 
uma na cidade de Porto Seguro, na Bahia, e outra nacio-
nalmente, por meio de uma Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados, em Brasília, que foram combatidas pela 
Frente Estadual Escola sem Mordaça e pela Frente Nacio-
nal Escola sem Mordaça. 

Na Bahia, foi apresentado e levado a votação na 
Câmara Municipal de Porto Seguro, o Projeto de Lei nº 
023/2018, que acabou sendo aprovado em plenário, ape-
sar de sua cristalina inconstitucionalidade, vez que repre-
senta uma violação dos princípios da liberdade de expres-
são e de ensino, previstos na Constituição Federal de 1988. 

179 Também disponível em: <https://web.facebook.com/marxlemarx/>. 
Acesso em: 08 de dez. 2017.
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A Frente Baiana Escola sem Mordaça lançou uma moção 
de repúdio contra o referido projeto, com o seguinte teor:

Moção de repúdio ao Projeto de Lei nº 023/2018 
da Câmara Municipal de Porto Seguro-BA:

A Frente Baiana Escola sem Mordaça vem, por 
intermédio desta moção, repudiar com veemência o 
Projeto de Lei nº 023/2018, datado de 05 de junho de 
2018, de autoria do vereador, Kempes Neville Simões 
Rosa, que se encontra em tramitação na Câmara 
Municipal de Porto Seguro/BA e será votado na data de 
14 de junho de 2018.

O projeto “Dispõe sobre a vedação do ensino 
de ideologia de gênero para crianças e adolescentes 
na rede de ensino do município de Porto Seguro”. No 
art. 1º proíbe a “exposição pública de caráter didático/
pedagógico ou distribuição de material que contenha 
conteúdo impróprio”. Para fazer valer essa esdrúxula 
lei, que violenta os direitos democráticos à liberdade 
de expressão e de ensino, garantidos pela Constituição 
Federal de 1988 e pela Lei 9394/96 (LDB), o projeto 
estabelece no art. 3º sanções como “multa de além 
de suspensão do alvará de funcionamento para a rede 
privada, e notificação para encerramento de conduta 
vedada para a rede pública”.

Trata-se de mais um ataque do famigerado “Escola 
sem Partido” – na verdade “Escola da Mordaça” -, que é 
formado por parlamentares e entidades de direita, que 
atuam no sentido de aprovar projetos de leis nas esferas 
federal, estadual e municipal, contra a liberdade de 
ensino e de expressão, mutilando a autonomia docente 
e estudantil de debater criticamente a realidade e os 
conteúdos nas escolas e universidades do país.

A Frente Baiana Escola sem Mordaça denuncia 
à sociedade e ao conjunto dos movimentos sociais o 
caráter lesivo desse projeto aos direitos democráticos, 
solicita que o referido projeto seja imediatamente 
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retirado de pauta e arquivado, bem como conclama os 
lutadores, ativistas, partidos de esquerda, movimentos 
sociais e populares, sindicatos, centrais e entidades a 
se mobilizarem contra as ações que atentam contra os 
direitos democráticos em nosso país.

Salvador, 13 de junho de 2018.180

O Projeto de Lei nº 023/2018 foi aprovado, mas teve 
de enfrentar a mobilização e a organização de lutadores e 
lutadoras de Porto Seguro-BA, que realizaram um ato em 
frente a Câmara Municipal, denunciando para a sociedade 
local o caráter direitista do referido projeto, como parte da 
ofensiva mais geral dos setores de direita do país contra as 
conquistas sociais e os direitos democráticos, arrancados a 
duras penas, décadas a fio, pelo movimento dos trabalha-
dores e trabalhadoras.

Em âmbito nacional, no dia 11 de julho de 2018 foi 
colocado em discussão - estando também prevista a vota-
ção - o Projeto de Lei nº 7.180/2014, juntamente com pro-
jetos de leis apensados, do movimento Escola sem Partido, 
com o mesmo objetivo de impedir o debate das questões 
de gênero e diversidade sexual nas escolas e universida-
des, combatendo, portanto, o pensamento crítico sobre a 
realidade brasileira. 

A Frente Nacional Escola sem Mordaça, com o 
apoio de diversos coletivos e entidades, organizou uma 
Carta Aberta em Defesa da Educação Democrática (con-
tra o projeto de censura à Educação nacional), para reco-
lhimento de assinaturas e apoios, visando a retirada dos 

180 Cf. a moção publicada em: <https://www.facebook.com/sandra.
siqueira.1650>. Acesso em: 14 de jul. de 2018
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projetos e arquivamento, por entender que são absolu-
tamente contrário a uma verdadeira educação pública e 
desrespeitam os direitos democráticos assegurados cons-
titucionalmente.

Em solidariedade aos esforços da Frente Nacional 
Escola sem Mordaça, a Frente Baiana Escola sem Mor-
daça não só assinou a Carta Aberta como participou da 
mobilização e do ato realizado na Câmara de Deputados 
no dia do debate e votação do Projeto de Lei 7.180/14 e 
apensados. Também lançou uma moção de repúdio ao 
projeto:

Moção de Repúdio ao PL 7.180/14 e apensados:

A Frente Baiana Escola sem Mordaça, lançada 
em 2017, vem por meio da presente Moção repudiar 
veementemente o Projeto de Lei 7180/14 e apensados 
(PLs 7.181/14, 8.67/15, 1.859/15, 5.487/16, 8.933/17, 
9.957/18).

O referido PL 7.180/14 foi apresentado à Câmara 
dos Deputados pelo parlamentar Erivelton Santana (PSC-
BA). Altera o art. 3º da Lei 9.394/96 (LDB), incluindo 
o seguinte princípio: “XIII - respeito às convicções do 
aluno, de seus país e responsáveis, tendo os valores de 
ordem familiar precedência sobre a educação escolar 
nos aspectos relacionados à educação moral, sexual 
e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas 
subliminares no ensino desses temas”.

 Na verdade, o PL 7.180/14 e apensados fazem 
parte de um conjunto de medidas defendidas pelo 
movimento de direita intitulado “Escola sem Partido”, 
que, na verdade, trata-se da Escola da Mordaça. O 
objetivo fundamental dessa ofensiva da direita no 
país é cercear os direitos democráticos garantidos na 
Constituição de 1988 como a liberdade de expressão e 
de ensino nas escolas e universidades.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   270 18/06/2019   23:42:45



 |271LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

O referido PL 7.180/14 recebeu parecer favorável 
do também deputado Flavinho (PSC-SP), no sentido de 
sua constitucionalidade e pela aprovação. Um verdadeiro 
retrocesso na educação do país.

Esse debate ocorre no contexto de ataques aos 
direitos sociais e democráticos, conquistados a duras 
penas pelos trabalhadores. A realidade atual é também 
marcada pelo aumento da violência e opressão de 
mulheres, negros e negras e LGBTs. O aprofundamento 
do machismo e dos casos de feminicidios, de racismo e 
da LGBTfobia é uma marca de um país em que reina a 
mais profunda desigualdade social.

A verdadeira finalidade da “Escola da Mordaça” 
é proibir a discussão crítica dos problemas sociais que 
afetam o país, em particular as questões de gênero e 
diversidade sexual, além da violência desenfreada contra 
as mulheres, negros e negras e LGBTs.

Projetos de Lei semelhantes têm sido apresentados 
nos Estados e municípios por parlamentares de direita 
nas Câmaras de Vereadoras e Assembleias legislativas.

Um caso recente foi a do PL 023/18 apresentado 
na Câmara Municipal de Porto Seguro-BA. Apesar 
de aprovado, o debate em plenário foi marcado pela 
resistência dos lutadores e lutadoras locais, que se 
mobilizaram para denunciar o referido projeto. Destaque-
se que o PL recebeu um parecer de inconstitucionalidade 
pela assessoria da Câmara de Porto Seguro.

 Frente Baiana Escola Sem Mordaça tem se 
colocado desde abril de 2017 a frente do debate e do 
combate das ações do “Escola da Mordaça”, em defesa 
dos direitos democráticos.

Por isso, soma-se aos esforços de outros coletivos 
e entidades no sentido de repudiar o PL 7.180/14 
e apensados e assina a Carta Aberta em Defesa da 
Educação Democrática (contra o projeto de censura à 
Educação nacional).

Salvador, 10 de julho de 2018. (Idem)
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A votação do PL 7.180/2014 e apensados acabou 
sendo suspensa, em razão da pressão de entidades, cole-
tivos, da Frente Nacional Escola sem Mordaça e de parla-
mentares de esquerda. Entretanto, nada obsta que venha 
a ser retomada mais adiante. A direita não recuará da sua 
pretensão de impor a Escola da Mordaça a não ser por 
meio do avanço da organização e mobilização de todas as 
entidades, coletivos, frentes nacionais, estaduais e locais.

O LEMARX, como parte da Frente Baiana Escola 
sem Mordaça, também assinou a Carta Aberta em Defesa 
da Educação Democrática (contra o projeto de censura à 
Educação nacional), junto com o Coletivo de Mulheres do 
LEMARX - Grupo de Estudo das obras de Angela Davis. 
O LEMARX continuará denunciando os setores de direita, 
dentro e fora da universidade, e participando do processo 
de organização e mobilização em defesa da liberdade de 
expressão, contra a hostilidade, o ódio, a intolerância e o 
desrespeito praticados por esses grupos.

Por último, é necessário destacar que a ofensiva da 
direita no país conseguiu impor temporariamente a con-
denação de 23 jovens ativistas que participaram dos atos 
e manifestações de junho de 2013 e contra os gastos com 
a copa do mundo de 2014 no Brasil. O juízo da 27ª Vara 
Criminal do Rio de Janeiro expediu uma sentença conde-
natório dos 23 ativistas, condenando-os a penas que va-
riam de 5 a 7 anos por, supostamente, terem cometido 
crimes de formação de quadrilha, corrupção de menos, 
entre outras imputações, podendo ser revertida.

O LEMARX publicou imediatamente ao fato uma 
moção de repúdio à condenação dos ativistas, com o se-
guinte teor:
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Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX)

Moção de Repúdio à condenação dos 23 ativistas 
de Junho de 2013 e da Copa de 2014:

O Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX), situado na FACED/UFBA, vem por meio 
dessa MOÇÃO repudiar a condenação de 23 jovens 
ativistas, que lutaram bravamente nas jornadas de 
junho de 2013 e nas manifestações contra os gastos da 
copa de 2014.

As jornadas de junho de 2013 e as manifestações 
contra os gastos da copa de 2014 no Brasil foram um 
marco importante na história do movimento social nas 
últimas décadas, protagonizadas pela juventude e por 
setores populares superexplorados e oprimidos pelo 
Estado e pelos governos, que representam os interesses 
dos grandes capitalistas nacionais e internacionais.

Levantaram reivindicações contra o aumento 
das tarifas dos transportes, defenderam os direitos à 
educação, à saúde e à moradia, mostraram o profundo 
descaso dos governos estaduais e federal com os serviços 
públicos e as condições miseráveis de vida e trabalho da 
maioria da população brasileira.

Os ativistas foram condenados pelo juiz da 27ª 
Vara Criminal do Rio de Janeiro a penas de cinco a sete 
anos por supostos crimes de formação de quadrilha e 
corrupção de menores, entre outras imputações.

A classe dominante desse país, que reprimiu 
violentamente as manifestações, agora pune os ativistas 
de junho, como uma advertência aos movimentos 
sociais, operário e popular, além das organizações de 
esquerda, que resistem às reformas do governo e à 
ofensiva da direita contra as liberdades democráticas.

É preciso denunciar firmemente essa condenação, 
como uma violação dos direitos democráticos de livre 
expressão, manifestação e organização e defender a 
anulação imediata da sentença, de cunho político, e o 
arquivamento dos processos contra os ativistas.
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Não podemos aceitar passivamente a criminaliza-
ção dos movimentos sociais, das lutas e dos lutadores!

Salvador-BA, 24 de julho de 2018.181

O desafio colocado para os movimentos sociais, po-
pulares, sindical, estudantil e para as organizações polí-
ticas de esquerda é a efetivação de uma frente única em 
defesa dos direitos sociais e das liberdades democráticas 
contra os ataques dos governos e da ofensiva da direita. 
Para tanto, é preciso avançar, concomitantemente, na or-
ganização da luta concreta pela superação da sociedade 
capitalista e pela a construção do socialismo.

181 Cf, a Moção de Repúdio à condenação dos 23 ativistas de Junho 
de 2013 e da Copa de 2018 em: <https://www.facebook.com/profile.
php?id=100007072247507>. Acesso em: 25 de jul. de 2018.
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A luta contra o “Escola sem partido”

Debate na Câmara de Vereadores de Salvador  
sobre o “Escola sem partido” 29/05/2017. 

Foto: Marcos Musse

Lançamento da Frente Baiana Escola sem Mordaça – 
10/04/2017. 

Foto: Murilo Bereta
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Manifestação na Câmara Municipal de Salvador –  
29/05/2017 contra o “Escola sem Partido”. 

Foto: Marcos Musse

Mobilizações estudantis contra o “Escola sem partido”.
 Fonte: El País Brasil
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Lançamento de cartilhas pela Frente Baiana Escola  
sem Mordaça junto com Andes 29/08/2017. 

Foto: Marcos Musse

Manifestação na UFBA (22/11/2017) 
contra ameaças de grupos de direita. 

Fonte: ANDES.ORG.BR
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Instalação Paulo Freire na Conape em Belo Horizonte 
contra a ofensiva do Escola sem Partido (2018)

Fonte: Arquivo do LeMarx

Audiência Pública em Salvador-BA 
em comemoração ao primeiro ano de existência da 

Frente Baiana Escola sem Mordaça (2018)
Fonte: Arquivo do LeMarx
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Debate sobre o Escola da Mordaça, organizado pela 
Frente Nacional e pela Frente Baiana Escola sem 

Mordaça no Fórum Social Mundial em Salvador-BA (2018)
Fonte: Arquivo do LeMarx
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Conclusões

Por toda a sua trajetória e pela dedicação ao estudo e 
ao debate da teoria marxista, em seus mais variados aspec-
tos e aplicação, o LEMARX tem sido reconhecido como 
um dos grupos de maior expressão e atuação no Estado 
da Bahia e por outros coletivos do país, que também se 
dedicam ao debate do marxismo.

Para os membros do LEMARX, a difusão do pen-
samento marxista é uma tarefa axial, particularmente no 
contexto atual de crise estrutural do capitalismo e de avan-
ço da barbárie em todo o mundo. Não há saídas para a 
humanidade dentro desse sistema social em decadência. 
Quanto mais demora uma saída na perspectiva dos traba-
lhadores, tanto mais avança os processos de destruição de 
direitos, de aprofundamento da exploração e da opressão 
e da destruição da base natural da vida social.

O LEMARX tem, portanto, um grande desafio: expan-
dir as suas atividades, ampliar o debate sobre a alternativa 
que os trabalhadores devem construir para superar o capi-
talismo e construir uma sociedade nova: o socialismo. Isso 
depende, evidentemente, do aprofundamento da assimila-
ção das ideias e posições marxistas sobre a sociedade, a 
história e as tendências de crise e superação do capitalismo.

Para tanto, é fundamental não só o apoio e a soli-
dariedade com os movimentos sociais organizados, mas 
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atuar para que a juventude possa se apropriar da única 
perspectiva de conhecimento verdadeiramente emanci-
padora: o marxismo. Não fugiremos dessa tarefa. Conti-
nuaremos a dar o melhor dos nossos esforços no sentido 
de mostrar que o avanço da crise estrutural do capitalis-
mo torna ainda mais atual a corrente teórica e política 
criada por Marx e Engels.

Sabemos que há muito a se avançar. Um balanço crí-
tico da trajetória do LEMARX é fundamental para superar 
as suas deficiências e lacunas, abrindo possibilidades no-
vas no conhecimento, elaboração e difusão do marxismo.

Encontraremos, evidentemente, muitos obstáculos 
nesse caminho. O “Escola sem partido” e os grupos de 
direita são um desses obstáculos. Mas estamos preparados 
para uma nova etapa, de crescimento e de aprimoramento 
das nossas ações.
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Anexos

Manifesto de lançamento do LEMARX

Nunca foi tão premente retomar os estudos, pesquisas 
e ações inspirados na teoria social de Karl Marx e Friedrich 
Engels. O marxismo constitui o ápice a que as Ciências 
Sociais chegaram à análise da história do ser social, das 
ideias e do surgimento, desenvolvimento, transformações 
e condições de superação da sociedade capitalista sob a 
perspectiva da emancipação humana, em direção a uma 
sociabilidade capaz de garantir o livre desenvolvimento 
de cada indivíduo como condição para o livre desenvolvi-
mento de todos os indivíduos.

Evidentemente, a existência de indivíduos omnila-
teriais, de homens que pensem e trabalhem, que tenham 
acesso e sejam criadores dos conhecimentos historica-
mente acumulados pela humanidade, que controlem to-
das as etapas da produção social e construam a socieda-
de de forma associada e em relações de cooperação, en-
fim que possam compartilhar das artes, das ciências e da 
cultura, não pode se dar numa sociedade marcada pela 
desigualdade social, econômica e política, onde o capital 
e o lucro são os motores das ações dos indivíduos, o ter é 
mais nobre que o ser, a miséria e a opulência convivem 
mutuamente, os conhecimentos e os avanços científicos 
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são acessados por poucos e milhões são afetados pelo 
desemprego, fome e pelas doenças.

Vivemos em uma sociedade em que se combinam 
as mais modernas aquisições da ciência (microeletrônica, 
robótica, energia atômica, clonagem, células troncos etc.) 
com as formas mais vis de relações sociais, que além de 
exponenciar a exploração do trabalho pelo capital, reabi-
litam formas ainda mais antigas e precárias de exploração 
do homem pelo homem, como o trabalho infantil, traba-
lho escravo e a informalidade crescente.

É também uma época de destruição dos direitos e 
conquistas mais elementares que os trabalhadores ob-
tiveram nos últimos 150 anos de lutas contra o capital. 
Mundo afora, o capitalismo, legitimado pelo neolibera-
lismo, promove reformas do ensino, trabalhista, sindical, 
previdenciária, com o desiderato exclusivo de favorecer 
a acumulação de capital e a retomada das taxas de lucros 
dos capitalistas em detrimento da maioria dos indivíduos. 
Continentes inteiros como a África encontram-se mergu-
lhados na miséria social. Nem a natureza escapa da fúria 
do capital, pondo em risco a própria existência da huma-
nidade: “Os países ricos, que representam apenas 15% 
da população mundial, controlam mais de 80% do rendi-
mento global, sendo que aqueles do hemisfério sul, com 
58% dos habitantes da Terra, não chegam a 5% da renda 
total. Considerada, porém, a população mundial em seu 
conjunto, os números do apartheid global se estampam 
com maior clareza: os 20% mais pobres dispõem apenas 
de 0,5% do rendimento mundial, enquanto os mais ricos, 
de 79%. Basta para isso pensar que um único banco de in-
vestimento, o Goldman Sachs, divide anualmente o lucro 
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de US$ 2,5 bilhões entre 161 pessoas, enquanto um país 
africano, como a Tanzânia, com um PIB de apenas US$ 
2,2 bilhões, tem de sustentar 25 milhões de habitantes. A 
concentração (de riqueza) chegou ao ponto de o patrimô-
nio conjunto dos raros 447 bilionários que há no mundo 
ser equivalente a renda somada da metade mais pobre da 
população mundial – cerca de 2,8 bilhões de pessoas”182.

No campo do conhecimento, com a crise estrutural 
do capitalismo, aprofundada a partir da década de 1970, 
e com ela a desagregação do Estado de bem-estar social, 
a implementação de políticas neoliberais, a reestruturação 
produtiva, o violento aumento da financeirização da eco-
nomia e do capital volátil, o desemprego crônico, com-
binados com o enfraquecimento do movimento socialista 
em nível mundial criaram a base para o fortalecimento de 
teorias, nas ciências sociais, que sequer podiam ser se-
riamente consideradas há meio século, tais como o “Pós-
-modernismo”, “o fim da sociedade do trabalho”, “o es-
gotamento das utopias do trabalho”, e, na educação, as 
concepções de “sociedade do conhecimento”, ”aprender 
a aprender”, entre outras.

A crise estrutural do capital, por suas contradições 
imanentes, recoloca permanentemente o conflito entre ca-
pital e trabalho e, por conseqüência, reacende a chama do 
marxismo. Observam-se tendências de lutas sociais na Eu-
ropa (Greves de estudantes e operários na França e Alema-
nha), na América (Combates contra as reformas neoliberais 
e o imperialismo), na Ásia (luta pela autodeterminação dos 
povos). Os trabalhadores, camponeses, estudantes e de-

182 Cf. MELLO, A. Marx e a Globalização. São Paulo: Boitempo, 1999, p. 260.
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mais oprimidos são, por suas condições socioeconômicas 
obrigados a atritar-se contra a sanha de lucro do capital.

São essas condições objetivas e subjetivas que nos 
levaram a organizar um grupo de professores, estudantes 
e militantes dos movimentos sociais, que constituem o La-
boratório de Estudos Marxistas (LEMARX) a trilhar o tortuo-
so caminho do estudo, da pesquisa e da práxis a partir das 
bases teóricas fundadas pela obra marxista.

E são valiosas as contribuições de inúmeros teóricos 
marxistas no campo da economia, ciência política, edu-
cação, história, sociologia, direito, arte e estética. Mas o 
LEMARX não se constitui somente, nem principalmente, 
um grupo de estudos e pesquisas. O estudo é, para nós, 
um ponto de partida para a práxis, para a emancipação hu-
mana. O LEMARX assume claramente seu vínculo com os 
movimentos sociais dos trabalhadores, estudantes, campo-
neses e demais oprimidos. O LEMARX constrói os conhe-
cimentos junto com os movimentos sociais, socializa-os, 
coloca-os à disposição da luta social.  

 Para finalizar, o LEMARX rende duas homenagens, 
nesse momento, a todos os trabalhadores, camponeses, 
estudantes e demais oprimidos em suas lutas por melho-
res condições de vida e trabalho, por suas conquistas e 
direitos, por sua organização e independência de classe, 
em especial a luta dos estudantes da UFBA, pelos 46 dias 
de ocupação e 28 horas de greve de fome, pela capaci-
dade de se indignar diante das mazelas cometidas pelo 
governo e pela burocracia contra o ensino público, pela 
resistência diante da pressão e do isolamento a que foram 
submetidos pelas direções adaptadas ao Estado burguês. 
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Neles a história se faz passado, presente e futuro. Enquan-
to, os vassalos do capital serão uma página sombria do 
devir humano, os estudantes combativos da UFBA passa-
rão para a história como irmãos fraternos dos oprimidos.

Como destacou Marx no Prefácio d´ O Capital, de 
1967, segue teu curso, e não te prendas a que os outros 
digam. 

Salvador, 29 de novembro de 2007.
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Depoimentos sobre o LEMARX

LEMARX: doze anos promovendo a síntese  
entre teoria e prática

Alberto A. V. Leal Neto183

[...] o LEMARX não se constitui somente, nem 
principalmente, em um grupo de estudos e pesquisas. 
O estudo é, para nós, um ponto de partida para a práxis, 
para a emancipação humana. O LEMARX assume 
claramente seu vínculo com os movimentos sociais 
dos trabalhadores, estudantes, camponeses e demais 
oprimidos. O LEMARX constrói os conhecimentos junto 
com os movimentos sociais, socializa-os, coloca-os à 
disposição da luta social (LEMARX, 2007).

Em 29 de novembro de 2007, por ocasião da I Jorna-
da Pedagógica de Educação Popular e Emancipação Hu-
mana, da Faculdade de Educação (FACED), da Universida-
de Federal da Bahia (UFBA), era apresentado oficialmente 
à sociedade baiana o Laboratório de Estudos e Pesquisas 
Marxistas, LEMARX.

Criado com o objetivo de realizar estudos, pesqui-
sas e ações inspiradas no legado de Karl Marx e Friedrich 
Engels, fundadores da concepção materialista da histó-
ria, o LEMARX, nesses doze anos, incansavelmente, vem 

183 Professor de Sociologia do Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador. 
Colaborador do LEMARX.
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cumprindo valorosamente com a sua missão, que como 
vimos na citação que inaugura esse texto, vai além da 
produção e disseminação do conhecimento acadêmico.

Desde o início vinculado às lutas sociais, o LEMARX 
tornou-se uma referência para o campo progressista de 
como é possível articular teoria e prática, sem dar um pas-
so atrás nos seus princípios teóricos e políticos. Por isso, 
as consignas “Não há teoria revolucionária sem prática re-
volucionária” e “O critério da verdade é a prática” são ex-
tremamente apropriadas para definir a atuação do coletivo 
nesses dez anos de existência.

Deste modo, em tempos de esgotamento da sociabi-
lidade capitalista, materializada em um conjunto de ata-
ques à classe trabalhadora, e da ascensão de um conjunto 
de ideias reacionárias no Brasil, a exemplo da “ideologia 
de gênero”, “cura gay” e do “escola sem partido”, a pre-
sença do LEMARX se torna ainda mais necessária. 

Assim, desejamos muitos anos de resistência e luta 
ao LEMARX, pois conforme nos ensinou Trotsky:

A vida é bela. Que as gerações futuras a limpem de todo 
o mal, de toda a opressão, de toda a violência, e possam 
gozá-la plenamente.

LIVRO_LEMARX - 12 ANOS _25-03-2019.indd   304 18/06/2019   23:42:48



 |305LEMARX: 12 anos em defesa do marxismo e das lutas sociais

Sandra M. M. Siqueira e Francisco Pereira

LEMARX: compromisso com o estudo  
crítico do marxismo

Fernanda Lima Ramos184

A história dos 12 anos do Laboratório de Estudos e 
Pesquisas Marxistas (LEMARX) é marcada pelo compro-
misso com o estudo crítico do marxismo a partir das obras 
dos seus fundadores (Marx e Engels), pela dedicação dos 
professores e integrantes que garantem a demanda das ati-
vidades independente do dia ou horário, e principalmen-
te, pelos desafios que permitiram a consolidação do grupo 
como referência na formação dos estudantes e militantes 
na universidade pública.

Enfrentando a necessidade de formação dos seus in-
tegrantes e do público, o LEMARX foi se reorganizando 
em subgrupos de estudos nas áreas da economia política, 
educação e estética marxista. E em paralelo, garantindo 
em caráter permanente a realização do Curso de Introdu-
ção ao Marxismo e o Curso de Economia Política: a forma-
ção social capitalista pela cinematografia que, atualmente 
em sua 11ª edição, atendem a demanda de mais de 200 
inscritos por turma envolvendo estudantes, militantes e 
trabalhadores da comunidade interna e externa da Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA).

Particularmente, o LEMARX contribuiu com a minha 
formação acadêmica e profissional desde 2008 quando in-
gressei no curso de graduação da UFBA e, simultaneamen-

184 Graduação em Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Especialista em Metodologia do Ensino e da Pesquisa em 
Educação Física, Esporte e Lazer pela UFBA.
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te, como bolsista, participando dos grupos de estudo, do 
apoio à organização dos cursos citados e nas atividades de 
pesquisa e extensão vinculadas ao grupo. 

Especificamente, os estudos no Grupo de Educação e 
Marxismo fomentaram o meu trabalho de conclusão sub-
metido ao curso de especialização, abordando a importân-
cia do jogo no desenvolvimento infantil a partir da referên-
cia marxista da Psicologia Histórico-Cultural sistematizada 
por Vigotski, Leontiev e Elkonin.

Para concluir, enfatizo a característica fundamental 
do LEMARX: a responsabilidade de garantir o acesso ao 
conhecimento aos trabalhadores e militantes dos movi-
mentos sociais, apoiando-os nas suas causas e não se limi-
tando apenas a mais um grupo de pesquisa na universida-
de pública.  

 Que venham os próximos 12 anos!
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O despertar do pensamento crítico e emancipador

Gilmara Conceição185

A minha passagem pelo LEMARX foi de grande im-
portância para o meu crescimento pessoal e intelectual, 
para o meu despertar quanto às teorias marxistas, quanto 
ao pensamento crítico, do materialismo histórico dialético 
e emancipador, compreendendo a luta do operariado, a 
força dos movimentos sociais contra esse sistema opres-
sor, que serve exclusivamente para o capitalismo.

 Ingressei como bolsista Pibic, para desenvolver a 
Pesquisa Educação e Emancipação Humana, orientada 
pela professora Sandra Siqueira, participei dos diversos 
grupos de estudos promovidos, do Ateliê de Estética Mar-
xista e dos cursos de Introdução ao Marxismo e de Econo-
mia Política, oferecidos pelo LEMARX.

Sou muito grata à professora Sandra, ao seu compa-
nheiro de vida e luta, o professor Francisco Pereira, e a 
todos os outros membros, pela oportunidade que tive en-
quanto colaboradora do LEMARX.

185 Graduanda em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
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O avanço no estudo e pesquisa do conjunto da obra 
e da teoria do conhecimento proposta por Marx

Eduardo Correia Carvalho Filho186

No ano de 2006, encontrava-me recém-formado em 
Educação Física e vinha com uma forte experiência do mo-
vimento estudantil buscando compreender, sob o ponto 
vista político e social, as mais avançadas possibilidades 
de intervenção pedagógica. Exatamente nesse ano come-
ço a realizar estudos com o grupo de pesquisa da LEPEL 
na FACED/UFBA e descubro a necessidade de aprofundar 
o Materialismo Histórico e Dialético, base teórica que co-
meçava a ser, quase que exclusivamente, a que me dava 
as grandes explicações da realidade concreta. 

Nessa busca encontro a Professora Sandra e o Profes-
sor Francisco realizando estudos espontâneos sobre as ba-
ses do Materialismo e da Dialética presentes na vasta obra 
de Marx, momento em que me aproximo deles, juntamen-
te com outros estudantes e iniciamos, gradativamente, o 
planejamento dos estudos e a organização de um grupo 
que se chamaria LEMARX. Criamos vários cursos internos 
e estruturamos linhas de pesquisas além de formalizarmos 
o grupo. Juntos fomos efetivos protagonistas da elaboração 
e estruturação dos cursos de Introdução ao Marxismo e o 
Curso de Economia Política pela cinematografia.

A Grande contribuição que o grupo me trouxe foi 
a formação política direcionada para a busca por uma 

186 Formado em Educação Física pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
professor da rede pública estadual de ensino. 
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alternativa no organismo político trotskista que passei a 
compor ainda quando integrante do grupo; o avanço no 
estudo e pesquisa do conjunto da obra de Marx e da te-
oria do conhecimento proposta por Marx, bem como a 
capacidade de intervenção em minha área amparado nos 
avanços dos estudos do grupo.

Guardarei para sempre as inúmeras experiências 
na formação, nos cursos que oferecíamos, em que tive a 
oportunidade em várias vezes de mediar como professor, 
bem como a convivência com verdadeiros militantes da 
luta dos trabalhadores e dos grandes professores Francisco 
Pereira e Sandra Siqueira.

O LEMARX é constantemente lembrado por mim, 
graças as possibilidades de análise e intervenção social e 
política nos espaços que ocupo como professor da escola 
pública, conselheiro do CDCN (Conselho de Desenvol-
vimento da Comunidade Negra), Conselheiro do Conse-
lho Gestor da Salvaguarda da Capoeira, Dirigente da Rede 
Nacional de Ação em Defesa da Capoeira, e fundador do 
coletivo Capoeira e Militância da Cidade de Salvador.
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Deixou marcas eternas na minha vida pessoal,  
profissional e acadêmica

Manuela Cassia da Silveira Gomes187

Era o início do ano de 2008, senão me engano, e eu 
estava às portas de terminar a graduação em Pedagogia na 
UFBA. Um curso que seguia de maneira tranquila, mas 
sem grandes acontecimentos, por assim dizer. Até que ini-
ciei a disciplina Educação de Jovens e Adultos e conheci 
a professora Sandra Marinho, sendo que, através dela, tive 
o primeiro contato com o LEMARX. A partir dali, minha 
vida acadêmica mudou completamente. Tive acesso a um 
verdadeiro mundo de conhecimento e fui, pouco a pouco, 
aprendendo que era possível viver num mundo onde a 
dominação do homem pelo homem não regesse as rela-
ções humanas. Resolvi então, conscientemente, postergar 
minha formatura em um ano e meio, mais ou menos, para 
poder vivenciar as experiências que os anos anteriores ao 
LEMARX não me oportunizaram e nunca me arrependi por 
ter feito isso. 

Com o tempo, as sextas-feiras do grupo passaram a 
fazer parte da minha rotina. Mais ainda, as pessoas que 
compunham o grupo se tornaram grandes amigos e com-
panheiros na luta por um outro tipo de sociabilidade. Cada 
curso ministrado, cada formação organizada, cada livro 
lido e discutido em grupo, deixou marcas eternas na mi-
nha vida pessoal, profissional e acadêmica. O LEMARX 
me oportunizou acesso, através do programa Permanecer, 

187 Formada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).
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a um projeto junto ao Movimento dos Sem Teto de Salva-
dor, experiência que mudou completamente a minha for-
ma de compreensão dos movimentos sociais e populares. 

Desse modo, só tenho a agradecer a Sandra e Fran-
cisco. Sandra, serei eternamente grata por tudo que fez por 
mim. Grande amiga, lutadora e uma das pessoas mais sen-
síveis que já conheci na minha vida. Francisco, que muito 
me ensinou com suas palavras firmes e repletas de sabe-
doria. Aos dois, meu muito obrigada por terem me apre-
sentado ao LEMARX e fazerem parte da minha existência.
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Articulação entre a teoria e a prática

Camilo Domingues188

O meu encontro inicial com o grupo de pessoas que 
fundariam o Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxis-
tas da Faculdade de Educação da Universidade Federal da 
Bahia (LEMARX-FACED-UFBA) deu-se por acaso, a partir 
das atividades de formação política e artística realizadas 
durante a Ocupação Estudantil da Reitoria da UFBA no se-
gundo semestre de 2007, deflagrada pelos (as) moradores 
(as) das Residências Universitárias, descontentes com as 
condições de assistência estudantil. Aquela mobilização 
se transformaria paulatinamente num ato político amplo 
contra o projeto de reforma universitária então pautado 
pelo segundo governo Lula, o REUNI, em cuja dianteira es-
tava o reitor da UFBA à época, Naomar de Almeida Filho. 
Apesar da intensa manifestação estudantil, que aconteceu 
num raio nacional, a referida reforma foi aprovada pelo 
Conselho Universitário e a Ocupação Estudantil foi inter-
rompida sob a intervenção da Polícia Federal. O silêncio 
violentamente forçado aos estudantes foi acompanhado 
do silêncio – e da conivência – do Ministério da Educação 
e da Presidência da República, na esfera governamental, 
e do silêncio da maioria de professores da instituição, da 
imprensa local, e dos partidos políticos que chegaram a 
compor a Ocupação em algum momento, do PT ao PSTU.

Diante do conturbado cenário político à época, e de 
tantas questões que se colocavam ao conjunto dos estudan-

188 Bacharel em Artes Cênicas, pela UFBA, Doutorando do Programa de Pós-
Graduação em História da UFF.
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tes – e a alguns professores – mobilizados durante a Ocu-
pação Estudantil, diversas novas iniciativas e organizações 
acadêmicas e estudantis tomariam forma na tentativa de 
melhor entendê-las e reagir a elas, entre as quais surgiria 
o LEMARX. Por que um governo eleito com uma platafor-
ma política popular e reformista não conseguia atender às 
reivindicações mínimas dos estudantes universitários? Por 
que este mesmo governo acolhia uma proposta de reforma 
universitária limitada, privatizadora e excludente, e não se 
constrangia em utilizar a força policial contra os estudantes 
que a combatiam? Por que diversos partidos e correntes do 
campo da esquerda brasileira, como algumas correntes do 
PT, ou mesmo do PSTU e do PSOL compareciam junto ao 
movimento estudantil de maneira vacilante, aliciando os 
estudantes ou abandonando-os sem uma política clara ou 
bem definida? E quanto às correntes (ou personalidades) 
compreendidas como libertárias – que também se apre-
sentaram naquela Ocupação – não legitimariam a disper-
são organizativa do movimento ao defenderem insígnias 
como a “autonomia” e a “autogestão”? Ora, o movimento 
estudantil em particular e os movimentos sociais em geral 
estariam fadados a sempre fazerem uso de um comporta-
mento coletivo improvisado, impetuoso e intuitivo, sem 
sentido definido e sem história?

Foi movido por tais questões e com o objetivo de eu 
próprio superar a minha sensibilidade política difusamen-
te baseada em certa noção de bom senso, também impro-
visada e intuitiva que, no início de 2008, passei a frequen-
tar as reuniões do LEMARX na Faculdade de Educação. A 
proposta do grupo era a de reunir estudantes, professores 
e integrantes dos mais diversos movimentos sociais para 
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empreenderem um trabalho conjunto de estudo teórico e 
ação militante no intuito de compreender e participar das 
lutas sociais locais e gerais. O referencial teórico seria o 
materialismo histórico-dialético, através das obras funda-
mentais de Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lênin e 
Léon Trotsky.

Era então o segundo ano do meu curso de graduação 
em Artes Cênicas. Neste momento, estou no segundo ano 
do meu curso de doutoramento. Em quase dez anos como 
membro do LEMARX, eu não apenas esclareci muitas 
das questões que me levaram até o grupo, como também 
aprendi a estudar, a estar atento ao rigor metodológico e 
a sempre inquirir sobre a relação – material e dialética – 
entre os fenômenos e os seus conceitos. Tudo ao tempo 
em que também aprendia a colaborar com o movimento 
social ao qual estava engajado, e a organizar e a funda-
mentar a minha própria militância política. “Ser radical é 
tomar as coisas pela raiz”, atento à articulação entre a teo-
ria e a prática. Acredito que este tenha sido o seu lema de 
fundamento, o qual ainda hoje orienta os seus integrantes 
e propulsiona as suas atividades.
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Uma feliz descoberta que marcou e  
marcará toda a minha vida

Bruno Carvalho189

Considero meu encontro com o LEMARX uma feliz 
descoberta que marcou e marcará toda a minha vida.

(...)

Na segunda semana das primeiras aulas do curso de 
serviço social em 2010, após meu ingresso no curso, re-
cebi um e-mail. Este e-mail me convidava para participar 
do curso de introdução ao marxismo, recomendado pela 
turma para ampliação do estudo do curso de serviço so-
cial. Tudo fazia sentido. Era para esse momento acontecer, 
parece que não tinha como ser diferente.

***

Com toda certeza, o LEMARX possibilitou-me, as-
sim como acredito para muitas pessoas que passaram 
pela experiência, através das programações das respecti-
vas atividades inteiramente de acesso gratuito ao público 
em geral, uma visão mais ampliada da sociedade, erigida 
e baseada nas relações de produção de bens, entre o ca-
pital e trabalho.

Depois de alguns anos que eu passei experimentan-
do como ouvinte mais ou menos atento às atividades do 
LEMARX, nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, os pri-
meiros meses de 2014, e, no final de 2017, passei a com-
preender melhor o mundo que nos cerca. Ficou menos 

189 Estudante de Serviço Social da Faculdade Anhanguera.
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confuso em relação às necessidades que os homens e mu-
lheres são levados a interagirem no cotidiano e na repro-
dução de suas próprias vidas em sociedade.

Hoje tenho em mente que nada seja a toa. Tudo está 
relacionado à dinâmica da sociabilidade entre o capital e 
trabalho. Sem contar também outras ações que somos leva-
dos a protagonizar diária, individual e coletivamente, pelas 
escolhas próprias que muitas vezes nos obrigam a fazer

Desde que passei então a me interessar pelo conhe-
cimento das observações e pesquisas que o LEMARX pro-
porcionou e dispôs com muita dedicação e energia, frente 
as adversidades impostas no dia a dia, através das obras do 
pensamento dos revolucionários comunistas, Marx, Engels 
e, com a mesma importância histórica também, de seus 
mais destacados sucessores, Lênin e Trotsky, minha visão de 
mundo nunca mais foi a mesma. Só melhorou e me fez ser 
mais atento aos acontecimentos do planeta e de seus povos.

Porque até então, antes de minha experiência com o 
grupo de estudos e pesquisas, as minhas experiências de 
compreender os rumos que os seres humanos tomam e es-
tão sujeitos numa relação paralela ao progresso da huma-
nidade não tinham uma compreensão mais esclarecida da 
missão que todos nós somos chamados a deparar-se com 
a vida e suas riquezas naturais e materiais; como e porque 
elas são produzidas cada vez mais no afã do capitalismo, 
sempre em busca de novos espaços de exploração.

Apesar de minhas experiências terem sido boas, e 
ainda são, eram até então românticas ainda pra captar a li-
nha dinâmica concreta do todo numa sociedade. Bastante 
disperso, até.
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Faço questão de dizer isso, porque, com certeza, se 
não fosse esta chance nas circunstâncias em que fui levado 
a buscar pela via do curso de Serviço Social e ter encon-
trado o grupo LEMARX, composto por pessoas dedicadas 
à causa dos movimentos sociais e de contribuição ao es-
clarecimento desse mundo pelo pensamento de Marx e 
Engels e toda uma leva de pensadores associados, ainda 
hoje estaria romantizando demais a verdade das coisas da 
humanidade, com todo respeito a outras fontes de ideias 
e crenças.

É isso…

Gostaria de agradecer ao Grupo de Pesquisadores do 
LEMARX, a Sandra e a Francisco em especial, e também 
aos companheiros e companheiras que tiveram à frente, 
na oportunidade e experiência de perto, junto com eles, 
contribuindo para fortalecer e promover os estudos e pes-
quisas da obra completa revolucionária de Marx, Engels, 
Lênin, Trotsky e Rosa Luxemburgo, entre outros pensado-
res marxistas.

Deixo abaixo uma mensagem de Marx, sempre viva 
e que valerá para gerações em gerações e ela permanecerá 
sempre com a chama acesa atravessando séculos, que é a 
seguinte:

“Os homens fazem a sua própria história, mas não 
o fazem como querem... a tradição de todas as gerações 
mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.”
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LEMARX: a escola do marxismo na Bahia

Rodrigo Yuri Dantas Fernandes190

Até me engajar no LEMARX, em agosto de 2007, era 
comum ouvir, no movimento estudantil da UFBA, a evo-
cação de Marx e de marxistas, como Lenin e Trotsky, para 
transformar uma proposta ordinária em uma idéia revo-
lucionária. Essa retórica era possível, pois, mesmo entre 
pessoas engajadas e militantes de partidos políticos que 
intervinham no movimento estudantil, não havia o conhe-
cimento sobre Marx e o marxismo.

Essa situação, que revela a precariedade existente 
na formação de militantes de partidos políticos e de su-
jeitos engajados em movimentos sociais, conduziu-me ao 
LEMARX. Inicialmente, a intenção era conhecer Marx e 
suas ideias. Porém, o estudo das obras de Marx e Engels, 
que ocorria semanalmente, revelou um dos aspectos cons-
titutivos do marxismo: a articulação entre teoria e prática. 
Assim, a participação nas atividades do Movimento dos 
Sem Teto da Bahia (MSTB) tornou-se parte da formação no 
marxismo que, em 2008, ainda estava no início.

Além da colaboração com o MSTB, que ocorreu até 
2010, a compreensão da teoria marxista continuou quan-
do o LEMARX empreendeu a difusão do marxismo atra-
vés dos cursos de Economia Política pela cinematografia 
e de Introdução ao Marxismo. De 2009 a 2016, esses dois 
cursos, junto com o curso livre das obras de Marx e En-
gels, permitiram compartilhar o conhecimento assimilado 

190 Graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação da Universidade 
Federal da Bahia (FACED/UFBA)
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durante as sessões de estudos e discussões semanais e, 
assim, compreender as ideias legadas por Marx e Engels 
que foram continuadas por Lenin e Trotsky.

Dessa forma, o LEMARX retomou uma tradição mar-
xista que estava perdida: difundir o marxismo e contribuir 
com a formação de homens e mulheres cuja missão é edi-
ficar uma nova sociedade baseada na propriedade coletiva 
dos meios de produção.

Vida longa ao LEMARX!
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