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Editorial

 
   O Jornal Vozes da Resistência nº 2 vem a 

público em agosto de 2019, quando o 
Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas 
(LEMARX-UFBA) completa exatamente 12 anos 
de existência. No primeiro número do jornal 
fizemos uma síntese da história do grupo. 

Para comemorar a passagem, o LEMARX 
lançará em setembro o livro “LEMARX: 12 anos 
em defesa do marxismo e das lutas sociais – 
base teórica e história”, que conta em detalhes a 
origem, o processo de reconhecimento do grupo, 
as suas formações teórico-políticas, os estudos 
internos, os cursos de Introdução ao Marxismo e 
à Economia Política, o estudo de O Capital e das 
obras marxistas clássicas, bem como o 
engajamento nas atividades dos movimentos 
sociais e da luta de classes. O  livro sobre a 
história do LEMARX marca, portanto, o 
fechamento de uma fase e a abertura de uma 
nova etapa de desenvolvimento do grupo.  

Ao mesmo tempo, iniciaremos em 14 de 
setembro uma Formação Marxista, que se dará a 
partir de quatro módulos: Módulo I: O 
materialismo histórico; Módulo II: A sociedade 
capitalista; Módulo III: Luta de classes, 
organização e socialismo; Módulo IV: Marxismo 
e combate às opressões. O curso é de livre 
participação e está direcionado aos estudantes, 
professores, aos trabalhadores em geral e à 
militância dos movimentos sociais e populares. 

O Jornal Vozes da Resistência nº 2 trata de 
temas fundamentais para a compreensão da 
realidade brasileira e internacional, da luta de 
classes e da teoria marxista. O objetivo é não só 
difundir as ideias marxistas como aplicar o 
método da dialética materialista ao estudo e 
análise dos mais variados temas e 
acontecimentos.  

 
 
 
 

 
No presente número, abordaremos temas 

como o programa Future-se, anunciado 
recentemente pelo governo de Jair Bolsonaro 
(Realidade brasileira), como um novo ataque à 
educação pública, a Organização sindical em 
tempos de crise capitalista e destruição de 
direitos (Mundo do trabalho), a Teoria do valor 
(Teoria marxista), os 30 anos da morte do 
marxista C. L. R. James (Arte e Cultura) e um 
balanço das lutas contra a Reforma da 
Previdência e os ataques à educação (Luta de 
classes). 

O Jornal Vozes da Resistência e as demais 
publicações do LEMARX podem ser acessados 
em nossas redes sociais, que constam logo 
abaixo desse Editorial. O leitor que tiver 
propostas de temas e de modificações na 
estrutura do jornal pode entrar em contato 
conosco, que estaremos à disposição. Boa 
leitura. 

 Comissão Editorial
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Future-se:

Por Sandra M. Siqueira
Professora da FACED/UFBA, Coordenadora do LEMARX

desmonte e privatização das 
Universidades e Institutos Federais

33

No dia 17 de julho foi 
lançado pelo Ministério da 
Educação (MEC), nas 
condições do governo de Jair 
Bolsonaro, o programa 
Institutos e Universidades 
Empreendedoras e
Inovadoras, nomeado pelo 
governo de Future-se, com o 
suposto objetivo de avançar 
na autonomia financeira, 
administrativa e de gestão 
das Instituições de Ensino 
Superior (FES). O anúncio do 
Future-se ocorre após o 
contingenciamento de 30% 
nas verbas destinadas às 
universidades federais, por 
decisão do Ministro da 
Educação, Abraham 
Weintraub, direcionado
inicialmente à Universidade 
Federal de Brasília (UnB), 
Universidade Federal
Fluminense (UFF) e
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA), como uma espécie de 
punição pelas “balbúrdias”, 
nas palavras do dirigente do 
MEC. Após as críticas, o MEC 
anunciou que as medidas 
atingiriam a todas as 
universidades federais. 

O cerne da
apresentação do Future-se 
pelos representantes do 
governo foi anunciar 
pretensões de "criar novas 
fontes" de financiamentos 
para as universidades e 
Institutos Federais, mas, na 
verdade, o que está por trás 
desse discurso é um 
alinhamento com a linguagem 
e as pretensões de mercado, 
aplicadas à Educação 
Superior Publica na esfera 

Federal, propondo um modelo 
para a captação de recursos 
próprios no funcionamento 
das referidas instituições de 
ensino. Declara-se a 
necessidade de atrair novos 
investidores para financiar as 
instituições de ensino 
superior, criando as 
condições para o avanço da 
privatização da educação. 

É importante destacar 
que a referida proposta é 
gestada no contexto de crise 
profunda na seara da 
educação superior marcada 
por cortes, contingenciamento 
e subfinanciamento que vêm 
se aprofundando ano após 
ano.  E de forma autocrática, 
como tem sido as ações 
deste governo, os reitores 
foram convocados a 
assistirem no dia 16/07 uma 
apresentação em linhas 
gerais sobre o Future-se.  

Não há nenhuma 
surpresa em relação aos 
ataques à educação publica, 
pois, isto vem acontecendo 
desde os anos de 1990, 
quando a sanha neoliberal 
pelo lucro tem sido aplicada 
ostensivamente à educação, 
concebendo-a como uma 
mercadoria. Grupos
capitalistas viram na 
educação em todos os níveis 
um poderoso nicho de 
mercado e, no caso da 
educação pública, um 
mercado para a exploração 
de formação, consultorias, 
materiais didáticos, modelos 
de gestão “eficientes”, à 
maneira do funcionamento de 
empresas privadas, venda de 

apostilas e materiais 
didáticos, entre outras formas 
de privatização e imposição 
de interesses
mercadológicos. 

 Outro aspecto a ser 
considerado é a ênfase dada 
às parcerias com as 
Organizações Sociais (OS), 
alterando o caráter de 
autarquia das universidades 
federais e retirando a 
obrigação do Estado em 
relação ao financiamento 
público da educação superior, 
manutenção e gratuidade, 
portanto, observam-se a 
abertura e transferência de 
responsabilidade ao terceiro 
setor no processo de 
gerenciamento de recursos, 
estimulando a captação dos 
mesmos com as empresas 
privadas, em particular as 
internacionais. Um verdadeiro 
afronte aos princípios 
resguardados nas hostes da 
Constituição Federal de 1988. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A referida proposta está 
organizada com base em três 
eixos: 1. Governança, gestão, 
empreendimentos; 2.
Pesquisa, desenvolvimento e 
inovação; 3.
Internacionalismo do ensino 
superior. Estes eixos estão 
sinalizados no cômputo das 
atribuições ainda não 
definidas das organizações 
sociais e do comitê gestor, 
bem alinhados com os 
interesses do mercado 
financeiro e dos empresários 
da educação. Não há 
detalhamento em relação à 
composição dos membros do 
núcleo gestor e como se 
integrarão à estrutura da 
universidade. Tudo ainda 
embrionário, mas já dá pistas 
da materialização do projeto 
dos “reformadores 
empresariais” da educação na 
aplicação do receituário 
neoliberal.   
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O item empreendedorismo foi 
realçado na apresentação do Secretario 
de Ensino Superior (SESU), Arnaldo 
Barbosa de Lima Junior, ou seja, 
chamando os professores a ser 
tornarem captadores de recursos das 
empresas, para ampliarem seus 
ganhos. Aumentando cada vez mais o 
afastamento de uma parcela 
significativa da luta histórica em defesa 
da Educação Publica e dos interesses 
estratégicos e imediatos da classe 
trabalhadora. Nas palavras do 
representante do governo, em tom 
jocoso: “o professor universitário poderá 
ser muito rico” e que essa será “a 
melhor profissão do mundo”. 

O MEC abriu até o dia 15 de 
agosto uma consulta pública para 
avançar ou preencher as indefinições 
expostas no referido programa. O 
objetivo da consulta é dar ao programa 
do MEC uma máscara de democrática, 
na medida em que, supostamente, 
objetiva-se ouvir a “opinião da 
sociedade e receber sugestões ao 
Future-se”, de acordo com o portal da 
entidade. Obscurece-se o objetivo 
fundamental do programa que é 
flexibilizar a captação de recursos nas 
instituições de ensino superior para 
avançar a passos bem largos no 
processo de privatização da educação 
superior pública em meio aos cortes de 
verba e ao congelamento de 
investimentos na educação por 20 anos.  

É importante lembrar que este 
modelo de entregar às Organizações 
Sociais (OS) certas atividades públicas, 
como a gestão de Instituições Públicas 
foi criado pela Lei Federal nº 
9.637/1998, no governo de Fernando 
Henrique Cardoso (FHC). Nas gestões 
de Lula e Dilma Rousseff, deu-se a 
continuidade e expansão das relações 
entre setor público e privado, por meio 
da criação das Parcerias Público-
Privadas (PPPs), reguladas pela Lei 
11.079/2004, e das OS. Nas referidas 
Organizações Sociais contratam-se 
funcionários regidos pela CLT e não 
servidores públicos.  

O governo Bolsonaro, nas 
condições criadas pela atual conjuntura 
de crise econômica, social e política 
almeja ampliar e expandir as relações 
público-privadas, em particular no 

âmbito das universidades e Institutos 
Federais, no sentido de desmontar o 
caráter público das instituições de 
ensino superior, precarizando as 
condições de trabalho e intensificando a 
meritocracia em todas as esferas da 
vida acadêmica.  

Anunciou-se, ainda, a criação de 
um fundo soberano do conhecimento 
que conta com aportes tanto do governo 
federal quanto da esfera privada. 
Significa dizer que o famigerado Future-
se é um processo de liquidação do 
ensino publico nacional e este fundo 
deve ser comercializado na bolsa de 
valores, concedendo a liberação de 
subvenções de todos os investimentos 
disponíveis. Os rentistas assumirão o 
controle de cursos e pesquisas de 
ponta, de interesse de parcelas dos 
mercados financeiros e das empresas 
em geral. 

Há indicação de adoção do 
sistema denominado empréstimos com 
amortização condicionada à renda 
futura (ECRs), significando que 
pavimentarão o caminho para cobrança 
de mensalidades nos cursos de 
graduação. Certamente haverá 
cobranças de taxas para egressos, 
outras tantas formas de pagamentos de 
mensalidades. Há uma política sendo 
pensada e implementada para por fim à 
carreira pública, bem como o 
acirramento da perversa concorrência 
entre os que serão contratados de forma 
privada, os que alçaram cumprir as 
metas estabelecidas sob determinadas 
condições, enquanto outros amargarão 
as condições mais adversas e precárias 
na estrutura da universidade publica. 
Varias áreas de baixo interesse à lógica 
lucrativa dos investidores seriam 
facilmente descartadas. Sua
sobrevivência estaria sob constante 
ameaça. 

As universidades poderão ou não, 
supostamente, aderir ao Future-se, mas 
terão que operar com os recursos já 
minguados do MEC. Será uma adesão 
quase forçada. Aquelas que aceitarem 
as condições do programa terão de 
submeter-se às regras impostas por um 
comitê gestor a ser criado. Não há 
menção à ampliação do programa de 
assistência estudantil em meio à 
expansão ocorrida no ensino superior, 

embora muito aquém do crescimento 
das matrículas na esfera privada.   

A aposta do governo é entregar os 
recursos e a própria gestão a quem tem 
interesse em controlar a produção do 
conhecimento em áreas importantes no 
processo de acumulação de capitais e 
obtenção de lucros. Enquanto isso, a 
realidade atual é que as universidades e 
institutos federais têm literalmente que 
se virar para garantir a sua 
sobrevivência, se adequar a esta 
realidade ou padecer na precarização 
do trabalho docente.  

Os recursos são parcos e não são 
suficientes sequer para garantir o 
funcionamento regular das instituições, 
sem que tenham de enfrentar 
constantemente as mais diversas 
privações, como dívidas de energia e 
água, os contratos com as empresas 
terceirizadas e, portanto, a manutenção 
da precariedade e das péssimas 
condições de trabalho e de direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras 
terceirizados, bem como as profundas 
limitações quanto aos materiais e 
condições de trabalho e estudo de 
docentes e discentes, além dos 
problemas de verbas para a política de 
assistência estudantil.  

Mas há uma alternativa ao 
conjunto da comunidade acadêmica, em 
articulação com as lutas dos 
trabalhadores e trabalhadoras do país: a 
organização, mobilização e luta coletiva. 
Só nos resta lutar com firmeza na 
defesa da educação pública, gratuita, 
garantindo a autonomia real das 
instituições de ensino superior públicas, 
fazendo um enfrentamento à altura 
destes profundos ataques. Sem isso, 
certamente o Future-se será imposto às 
universidades e institutos federais, como 
parte do conjunto de medidas do 
governo para avançar o processo de 
privatização e desmonte da educação 
pública. 

Para quem deseja ter acesso aos 
argumentos utilizados pelo Ministério da 
Educação (MEC) sobre o programa 
Future-se, basta acessar a página do 
referido órgão do governo federal: 
https://www.mec.gov.br/. 
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Os sindicatos em tempos de crise do capitalismo e destruição de direitos

Por Francisco Pereira
Professor de Direito, membro do LEMARX

 capitalismo é uma 
sociedade fundada 
na grande
propriedade privada 

dos meios de produção, na 
exploração da força de trabalho 
assalariada e, portanto, na 
divisão em classes sociais. 
Como toda sociedade classista, 
a existência de desigualdades 
sociais e econômicas é a base 
dos interesses materiais 
antagônicos e, por conseguinte, 
de uma luta de classes 
encarniçada em torno da riqueza 
social produzida pelos
trabalhadores e da vida política. 

A sedimentação do 
capitalismo, com a Revolução 
Industrial do final do século XVIII 
e início do XIX, e a instalação de 
grandes fábricas com centenas 
e milhares de operários e 
operárias, submetidos às 
péssimas condições de trabalho, 
baixos salários e jornadas de 
trabalho extenuantes levaram o 
proletariado a rebelar-se contra 
essa realidade de exploração e 
miséria. Primeiramente, por 
meio de revoltas desorganizadas 
e espontâneas, como as do 
ludismo nos primeiros anos do 
século XIX. Depois, os 
trabalhadores e trabalhadoras 
começaram a lutar pelo direito à 
organização, conformando
associações e sindicatos.  

As limitações das lutas 
puramente econômicas, em 
torno de condições de trabalho e 
salários, mostraram que era 
necessário desenvolver a luta 
política em torno dos direitos e 
de transformações sociais. 
Nasceu na Inglaterra, nos anos 
1830, o movimento intitulado 
cartismo, baseado na defesa de 
uma Carta de reivindicações 
econômicas, sociais e políticas. 

Nas décadas seguintes, os 
trabalhadores fundaram
organizações políticas,
articularam-se na Primeira 
Internacional (1864-1876), até 
chegarem a constituir partidos 
operários de massas. 

Os sindicatos são 
organizações de trabalhadores 
que se destinam à defesa da 
força de trabalho frente aos 
capitalistas (patrões,
empregadores). Portanto, nas 
condições da sociedade 
capitalista, objetivam a defesa 
dos salários, de direitos sociais, 
de melhores condições de 
trabalho, da redução da jornada 
de trabalho, entre outras 
reivindicações. Marx e Engels 
trataram dessas organizações 
dos trabalhadores em diferentes 
momentos de sua obra, tais 
como A situação da classe 
trabalhadora na Inglaterra 
(1845), Miséria da Filosofia 
(1847), Manifesto Comunista 
(1848), Salário, Preço e Lucro 
(1865) e O Capital (1867), além 
de outros textos.  

Mostraram a importância 
dessas organizações como 
primeiras formas que os 
trabalhadores encontraram para 
somar forças e lutar contra a 
concorrência em suas fileiras, 
fortalecendo-se, dessa forma, 
diante dos capitalistas. Os 
sindicatos e as formas de lutas 
criadas pelos trabalhadores – 
assembleias, atos,
manifestações, paralisações, 
greves, piquetes, fundos de 
greve - transformavam essas 
organizações em verdadeiras 
“escolas de guerra”, nas quais o 
proletariado se forjava, por meio 
de suas experiências, para 
batalhas ainda mais centrais 

para os seus interesses 
estratégicos e históricos.  

Agrupando as massas e 
organizando-as para a defesa da 
sua força de trabalho, os 
sindicatos poderiam contribuir 
para a luta organizada da 
classe, mas, pelas suas 
limitações, era preciso avançar 
na consciência de classe dos 
trabalhadores para além das 
lutas econômicas, vinculando-as 
estreitamente à luta política e 
ideológica pelo fim do regime de 
assalariamento e de toda forma 
de exploração e opressão. Sob a 
direção de uma política correta e 
de direções comprometidas com 
a luta de classes, os sindicatos 
podem jogar um papel muito 
importante na defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na época do capitalismo 
liberal-concorrencial, em
expansão, quando se
desenvolviam as forças 
produtivas, os sindicatos 
conseguiram não só o 
reconhecimento do direito à 
associação, como arrancaram 
conquistas importantes nas lutas 
travadas por trabalhadores e 
trabalhadoras em vários países 
e continentes, como a redução 
da jornada de trabalho, 
aumentos salariais, melhorias 
nos locais de trabalho, direitos e 
limitações à exploração da força 
de trabalho de mulheres e 
jovens. Evidentemente, a 
atuação política das
organizações e partidos 
operários foi igualmente 
fundamental para essas 
conquistas. 
 

O 

              Mundo do Trabalho
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A passagem do capitalismo 
liberal-concorrencial ao
capitalismo monopolista, em que 
dominam as grandes
corporações econômicas e o 
capital financeiro – a fase 
imperialista do capitalismo, como 
caracterizou V. I. Lênin em 
Imperialismo; fase superior do 
capitalismo (1916) – estabeleceu 
novos marcos à atuação das 
organizações sindicais em todos 
os países. Na fase imperialista 
do capitalismo, dos séculos XX e 
XXI, aprofundam-se todas as 
contradições da ordem do 
capital, não só quanto à 
liberdade sindical, como em 
relação aos limites de conquista 
e manutenção de direitos e à 
natureza dos sindicatos e das 
suas direções.  

Tanto V. I. Lênin, em textos 
fundamentais como Sobre as 
greves (1899), Que fazer? (1902) 
e demais documentos sobre 
sindicatos, quanto Leon Trotsky, 
nos seus escritos sobre 
sindicato, especialmente, Os 
sindicatos na época da 
decadência imperialista (1942), 
atualizam as teses de Marx e 
Engels, expõem as limitações da 
luta puramente sindical – 
econômica – e mostram a 
necessidade da militância 
marxista atuar no seio do 
movimento sindical, social e 
popular, mesmo que as 
entidades estejam sob direção 
de correntes reformistas e, 
mesmo, conservadoras. Esses 
ensinamentos nos armam para a 
análise da situação atual dos 
sindicatos.  

O capitalismo,
aprofundando os elementos de 
sua crise estrutural, responde às 
suas crises com a intensificação 
da exploração dos trabalhadores 
e da extração de mais-valia 
(sobretrabalho, trabalho
excedente), limitação e 
destruição de direitos sociais e 
trabalhistas, conquistados ao  
longo de décadas de luta, 
redução de salários, condições 

contratuais piores, pressões 
sobre os governos e Estado para 
imporem reformas trabalhistas e 
previdenciárias, flexibilizando as 
regras trabalhistas e de contratos 
de trabalho, liberando a 
terceirização em praticamente 
todas as atividades econômicas 
e restringindo o acesso à 
aposentadoria e benefícios 
previdenciários e assistenciais. 

Nas condições de crise 
estrutural do capitalismo, os 
sindicatos já não conseguem 
mais arrancar, como nas fases 
anteriores, conquistas e direitos 
que possam ter a estabilidade 
desejada pelo conjunto de 
trabalhadores. Os direitos 
trabalhistas, sociais e
previdenciários conquistados no 
auge do capitalismo liberal-
concorrencial, reconhecidos por 
força da atmosfera da luta de 
classes pós-Revolução Russa de 
1917, em alguns países, cujas 
classes dominantes estavam 
assombradas com o avanço da 
luta de classes e da tomada 
revolucionária do poder pelos 
trabalhadores em vários países, 
tornaram-se, particularmente a 
partir das crises dos anos 1970 
até o neoliberalismo de hoje, um 
estorvo para a burguesia, um 
obstáculo cada vez maior à 
sanha de lucro e à necessidade 
de retomada no crescimento das 
taxas de acumulação do capital. 

Há, entretanto, um 
problema central na análise do 
caráter dos sindicatos na época 
do capitalismo monopolista e dos 
limites de sua intervenção na luta 
de classes, necessária para a 
manutenção de direitos e para a 
conquista de novas
reivindicações sociais, políticas e 
econômicas. O fato de que a 
esmagadora maioria dos 
sindicatos e das centrais 
sindicais existentes encontra-se 
sob a direção de partidos e 
organizações políticas
reformistas, quando não de 
grupos de sindicalistas ligados a 
partidos da classe dominante. No 

Brasil, por exemplo, os 
sindicatos estão sob o controle 
de quase uma dezena de 
centrais sindicais, algumas delas 
claramente vinculadas a partidos 
da burguesia.  

Como dissemos, Marx e 
Engels dedicaram parte da sua 
obra à análise da natureza dos 
sindicatos na sociedade 
capitalista e, nas últimas 
décadas de vida, foram 
observando um fato central para 
o destino dessas organizações: a 
existência de uma aristocracia 
operária, base do oportunismo e 
do liberal-trabalhismo na 
Inglaterra. Base social de 
direções burocráticas vacilantes 
e oportunistas, verdadeiras 
travas à luta de classes dos 
trabalhadores, a aristocracia 
operária, particularmente na 
Inglaterra, que conseguia 
condições de vida, trabalho e 
qualificação acima da média do 
conjunto da classe e de 
trabalhadores de país coloniais e 
semicoloniais, numa situação em 
que a potência capitalista 
industrial inglesa estava 
mergulhada na pilhagem das 
riquezas dos países coloniais e 
na exploração da força de 
trabalho de assalariados nas 
colônias. 

No movimento socialista 
internacional do final do século 
XIX foi se formado uma corrente 
revisionista do marxismo, 
identificada com Eduardo 
Bernstein – Socialismo 
Evolucionário - que refletia a 
adaptação das direções políticas 
e sindicais da socialdemocracia 
alemã e europeia ao reformismo 
e ao capitalismo. Essa divisão foi 
se aprofundando até o advento 
da Primeira Guerra Mundial, 
quando grande parte das 
direções políticas e sindicais da 
socialdemocracia passou para o 
lado das burguesias nacionais, 
tornando inevitável uma 
separação entre o reformismo e 
os revolucionários marxistas. 
Apesar disso, os marxistas 

continuam a defender a atuação 
nos sindicatos, sejam eles 
dirigidos por marxistas ou por 
outras correntes do movimento 
operário.   

Para tanto, o problema da 
burocracia sindical se coloca 
hodiernamente como um dos 
mais importantes obstáculos ao 
avanço das lutas sociais dos 
trabalhadores em todos os 
países e, particularmente, no 
Brasil. Evidentemente, que o 
problema se torna ainda mais 
crônico numa época de crise 
estrutural do capitalismo, do 
impacto das medidas de 
reestruturação das grandes 
corporações internacionais
monopolistas e da aplicação de 
políticas econômicas e sociais 
neoliberais pelos governos em 
vários países contra os direitos 
dos trabalhadores. 

O exemplo das reformas 
trabalhista e previdenciária e da 
imposição da terceirização no 
Brasil é marcante. Em 2017, o 
governo Temer, fruto dos 
acontecimentos que levaram ao 
processo de Impeachment de 
Dilma Rousseff (PT), conseguiu 
impor a aprovação da Lei de 
Terceirização (Lei 13.429, de 31 
de março de 2017) e da Reforma 
Trabalhista (Lei 13.467, de 13 de 
julho de 2017). Uma parte das 
organizações e centrais 
sindicais, como a Força Sindical, 
por exemplo, agiram, por meio 
de suas direções, no sentido de 
convencer os trabalhadores de 
que essas leis eram necessárias 
e, inclusive, que a sua aprovação 
geraria mais empregos para a 
população. 

Os trabalhadores, a 
juventude e a população mais 
empobrecida saíram às ruas 
contra a aprovação dessas leis e 
reformas, em defesa dos direitos 
sociais, resultando nas grandes 
manifestações do dia 8 de 
março, no ato contra a Reforma 
da Previdência de 15 de março, 
na Greve Geral de 28 de abril de 
2017, quando se comemoravam  
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os 100 anos da Greve Geral de 1917. Milhões 
de pessoas se mobilizaram e saíram às ruas 
para protestar e se opor à aprovação da 
Reforma Trabalhista. Entretanto, a 
combatividade das massas trabalhadoras e da 
juventude foi contornada pela ação das 
direções das maiores centrais sindicais, 
resultando no esvaziamento das 
manifestações na Greve Geral de 30 de junho 
de 2017.  

No semestre seguinte à Greve Geral, as 
centrais, em gerais, priorizaram a ação entre 
os parlamentares. Esse tipo de ação das 
maiores centrais, em desacordo com a 
necessidade de mobilização e organização 
das lutas resultou na aprovação da Reforma 
Trabalhista em julho pelos parlamentares. No 
segundo semestre de 2017, o governo Temer 
tentou avançar na aprovação da Reforma da 
Previdência, mas não conseguiu, tendo em 
vista as condições desfavoráveis e as 
manifestações dos trabalhadores em 
setembro e novembro de 2017 (dias 10 e 28), 
apesar das vacilações e da centralidade da 
ação parlamentar das grandes centrais 
sindicais. Quando o governo Temer sinalizou 
a votação da Reforma da Previdência para 
dezembro de 2017, as centrais sindicais 
marcaram uma nova Greve Geral para dia 5 
de dezembro, que foi, por fim, desmarcada 
nas vésperas. 

Apesar de terem existido algumas 
mobilizações, o ano de 2018 ficou marcado 
pela eleição de Jair Bolsonaro. Nos primeiros 
meses de 2019, o governo já tomou uma série 
de medidas contra direitos sociais e 
democráticos, em particular contra a 
educação pública, com o contingenciamento 
de verbas. Outra medida de grande alcance 
foi a aprovação em primeiro turno da Reforma 
da Previdência – Proposta de Emenda à 
Constituição nº 06/2019 - pela Câmara dos 
Deputados em 10 de julho e 7 de agosto do 
corrente ano.  

Os trabalhadores e a juventude 
protagonizam em 2019 lutas importantes, 
como as manifestações do Dia Internacional 
da Mulher – 8 de março -, as manifestações 
dos dias 15 e 30 de maio e a Greve Geral de 
14 de junho (14J). Entretanto, a Reforma da 
Previdência foi aprovada em primeiro e 
segundo turnos pela Câmara dos Deputados 
sem que houvesse uma oposição organizada 
das centrais sindicais, sem que fossem 
convocadas uma Greve Geral e 
manifestações de massas em todo o país. Na 

verdade, houve no dia 12 de julho de 2019 
atos mais esvaziados.  

É um sério indício de que as burocracias 
sindicais à frente dos sindicatos e centrais se 
tornaram um grande obstáculo para o avanço 
das lutas sociais, como a construção de uma 
frente única de luta dos trabalhadores, da 
juventude e das organizações, restando 
impossibilitada pela ação de setores do 
próprio movimento sindical. Certamente, a 
aprovação da Reforma da Previdência em 
segundo turno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na Câmara e, depois, no Senado resultará 
no maior golpe contra os direitos sociais 
0da história do movimento operário 
brasileiro. Não sabemos, antecipadamente, 
o custo moral de tamanha derrota. 
Sabemos, entretanto, que sem sindicatos e 
direções sindicais fortes, destemidas, 
sintonizadas com os interesses históricos e 
imediatos dos trabalhadores, da juventude 
e da população empobrecida não 
colheremos senão derrotas.  
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Perspectivas da luta contra a Reforma da Previdência
e os ataques à educação

    Os trabalhadores e a juventude foram às ruas em 14 de junho (14J), como parte da 
Greve Geral convocada pelas centrais sindicais (CUT, CTB, CSP-CONLUTAS etc.) 
contra a Reforma da Previdência - a Proposta de Emenda à Constituição nº 06/2019-,
 que tramita na Câmara dos Deputados. Referida PEC resulta no estabelecimento de
 uma idade mínima para o acesso à aposentadoria por homens e mulheres, conjugado
 com um tempo mínimo de contribuição, além de medidas que restringem ou impossibi-
litam o exercício de direitos sociais no país nas próximas décadas.
     Além disso, o atual governo de Jair Bolsonaro tem tomado decisões no âmbito do Minis-
tério da Educação (MEC), como o contingenciamento e corte de recursos da educação
 superior pública que impossibilitam ou dificultam o funcionamento regular das universi-
dades públicas. Em reunião com os reitores, o governo apresentou o programa Future
-se (Cf. matéria acima), que representa o avanço da privatização e desmonte das uni-
versidades e institutos federais.
     As entidades da educação convocaram um ato nacional para o dia 13 de agosto, ao 
qual aderiram centrais sindicais, entidades do serviço público e estudantis. Também foi
chamado um  ato no dia 6 de agosto, em particular pela CSP-CONLUTAS. É pre-
ciso, portanto, que haja uma grande mobilização nacional para evitar que a Reforma da
Previdência seja aprovada em dois turnos no senado como também para que o governo 
revogue imediatamente as medidas tomadas contra a educação 
pública e as universidades. 
    A unidade das forças sociais ligadas historicamente às lutas dos trabalhadores e da juven-
tude, em torno da defesa dos direitos sociais e das liberdades democráticas, é o caminho 
para avançar na mobilização e organização da resistência aos abusos e ataques perpetra-
dos contra os direitos e conquistas. Não há outro caminho para a vitória dos trabalhadores
 e das trabalhadoras e da juventude desse país!

LUTA DE CLASSES
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A obra Mulheres, Raça e Classe, de Ângela Davis
              Luta contra as opressões

Em 2016, a obra Mulheres, Raça e 
Classe, produzida pela ativista, 
intelectual e feminista norte-americana 
Ângela Yvonne Davis foi publicada em 
português e lançada no Brasil pela 
Editora Boitempo. No entanto, é 
importante lembrar que a obra original 
em inglês remonta à década de 1980, 
portanto, há pouco mais de três 
décadas. Tempo suficiente no processo 
de formação de uma geração de 
lutadores e ativistas.  

A quem interessa discutir a 
articulação entre mulheres, raça e 
classe à luz da produção e das 
experiências teóricas e práticas de uma 
grande militante como Ângela Davis? 
Certamente, a todas e todos que se 
interessam igualmente pela luta 
emancipatória de trabalhadores e 
trabalhadoras pelo fim do capitalismo e 
do racismo. 

No mesmo ano da publicação da 
obra no Brasil, o Coletivo de Mulheres 
do LEMARX decidiu estudá-la, iniciando 
esse estudo com um grupo pequeno, 
em torno de nove pessoas, que foi 
crescendo e realizando várias 
atividades, com base na leitura desta e 
de outras obras de Ângela Davis. Estes 
estudos renderam práticas formativas, 
participação em eventos – como o 
Fórum Social Mundial de Salvador, em 
2018, e socialização das ideias da 
autora com jovens e demais 
interessados em escolas, faculdades, 
instituto federal e, ate mesmo, a 
elaboração de um Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) na 
FACED/UFBA. 

Nesse ínterim, o Coletivo de 
Mulheres do LEMARX – Grupo de 
Estudos das Obras de Ângela Davis 
cresceu e assumiu tarefas formativas e 
de participação na organização e luta 
contra as opressões de mulheres e, em 
particular, das mulheres negras. Uma 
tarefa, evidentemente, central para 
todas e todos que lutam contra a 
exploração e a opressão no seio da 

sociedade capitalista, tendo como 
objetivo maior a construção de uma 
sociedade socialista, sem classes e sem 
exploração e opressão.  

Em relação à obra em analise, 
temos a dizer que tem um enorme 
potencial como ferramenta nas 
abordagens de vários temas sob a 
questão do papel das mulheres negras 
afro-americanas presentes em profusos 
momentos da historia dos Estados 
Unidos, no período da escravidão e da 
luta pela abolição. Mas não só ao 
estudo desse período. O destaque da 
participação do enfrentamento contra a 
exploração e as várias formas de 
opressões carrega, em si, aproximações 
com as opressões vivenciadas pelas 
mulheres negras no Brasil, com a 
perversidade ideológica do mito da 
democracia racial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada capitulo analisado no 

Coletivo, percebíamos a identificação 
que as participantes apresentavam com 
as linhas, parágrafos, capítulos da obra, 
bem como as relações estabelecidas 
entre realidades diferentes, mas ligadas 
por uma articulação de relações 
internacionais e nacionais, tendo como 
base a acumulação capitalista, que usou 
do trabalho escravo de trabalhadores e 
trabalhadoras negras e negros no 
processo de expansão capitalista. 

A leitura do primeiro capítulo, 
intitulado O Legado da Escravidão: 
Parâmetros para uma nova condição da 
Mulher foi muito dolorosa, mas 
proveitosa, dado os depoimentos, as 
condições em que as mulheres negras 
escravizadas viviam no trabalho nas 
lavouras, as humilhações e outros 
sortilégios. Há um momento da obra em 
que Ângela Davis cita uma passagem 
de O Capital (1867), de Karl Marx, que 
trata do emprego de trabalhadoras para 
puxar barcos em canais, em lugar de 
animais. É candente reproduzirmos a 
passagem de Marx, citada por Ângela 
Davis: “Na Inglaterra, ocasionalmente 
ainda se utiliza, em vez de cavalos, as 
mulheres para puxar os barcos nos 
canais, porque o trabalho exigido para a 
produção de cavalos e maquinas é uma 
quantidade matematicamente dada, ao 
passo que o exigido para a manutenção 
das mulheres de população excedente 
está abaixo de qualquer calculo” (p.23). 

Ângela Davis compara essa 
situação das trabalhadoras na Inglaterra 
com a realidade das trabalhadoras 
norte-americanas, em que as mulheres 
estavam submetidas a tal nível de 
exploração e opressão, que eram 
tratadas como animais de carga. A 
autora demonstrava com isso, que essa 
era a lógica da utilização do trabalho 
escravo como alavanca do 
desenvolvimento da economia do país, 
para atender aos interesses 
fundamentais da classe dominante. 
Substituir e usar as mulheres como 
verdadeiros animais de carga, tendo em 
vista que “seu custo de exploração e 
manutenção é menor que o de homens 
no auge de sua força” (Idem).  

Ainda, neste capitulo, há reflexões 
incessantes e profundas sobre a 
“promiscuidade sexual”, no sentido de 
que fica evidenciado o quanto as 
mulheres escravizadas eram
objetificadas, usurpadas em seus corpos 
e objeto de desejo e exploração dos 
senhores de escravos, sendo obrigadas  
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a se submeter aos caprichos de seu 
dono, sob pena de sofrerem maior 
violência física e psicológica. Em várias 
passagens há fortes relatos de que na 
primeira noite do casamento de uma 
mulher negra, a mesma era desposada 
pelo senhor de escravos e não pelo 
esposo.  

Outros temas de grande relevância 
atravessam toda a obra, a saber: a 
escravidão moderna, o racismo no 
movimento sufragista, a educação 
negada à população negra, estupros, 
controle de natalidade, direitos 
reprodutivos, a obsolescência do 
trabalho doméstico, questões que tornam 
esta obra um instrumento de análise 
crítica com forte capacidade de  
impulsionar na teoria e na prática a luta 
anticapitalista, antirracista e antissexista. 
Evidentemente, em defesa de outra 
sociabilidade autenticamente humana, o 
socialismo. 

No sistema escravista, negros e 
negras eram vistos como uma 
propriedade, como ferramentas falantes, 
sendo que as mulheres eram tidas, não 
menos do que os homens, como 
instrumentos de trabalhos lucrativos. As 
mulheres, portanto, eram maiores 
vítimas de abusos sexuais 
corriqueiramente. A perda de sua prole 
era bastante comum entre as mulheres 
escravizadas, pois as mesmas eram 
classificadas como “reprodutoras” e não 
como mães, sendo que suas crianças 
podiam ser vendidas e enviadas para 
longe. Os abusos especialmente 
dirigidos a estas mulheres facilitavam a 
cruel exploração econômica do seu 
trabalho. 

Mesmo diante de todas as formas 
de opressões que atingiam as mulheres 
negras, elas buscavam o 
reconhecimento de seus direitos, 
engajando-se nas lutas de sua época, 
antes e depois da escravidão, sendo que, 
no movimento sufragista feminino, estas 
mulheres se organizaram com muita 
força na busca de direitos que lhes eram 
negados, como, por exemplo, o direito à 
educação. A obra relata casos terríveis 
de práticas de expulsão e de incêndios 
nas escolas com crianças negras. 

O livro relata inúmeras histórias de 
lutas protagonizadas pelos negros e 
negras. Em 1787, a população negra de 
Massachusetts apresentou uma petição 
pelo direito de frequentar as escolas 
livres de Boston. O requerimento foi 
enviado por Prince Hall, considerado o 
fundador da maçonaria negra nos 
Estados Unidos, liderando essas 
iniciativas, abrindo, inclusive, uma escola 
em sua própria casa. Também, no ano de 
1793, uma trabalhadora, ex-escrava, 
abriu uma escola na cidade de Nova 
York, sendo que a escola ficou conhecida 
como Escola Kary Fergunson. 

Esse é mais um fato que deixa 
evidente como o racismo e a negação ao 
acesso à instrução foram formas de 
perpetuar a exclusão da população negra 
nos Estados Unidos, o que não foi 
diferente com a realidade brasileira, na 
época do Escravismo Colonial. Mesmo 
depois do fim do trabalho escravo, a 
população negra vivenciou as formas 
mais precárias e opressivas de trabalho 
e de condições de vida. Hoje, de forma 
aberta, mantém-se a dualidade entre 
escola pública e privada, criando-se 
todos os embaraços possíveis ao acesso 
dos filhos e filhas da classe trabalhadora 
à escola, tornando-a pouco atrativa e 
aumentando o índice de abandono entre 
os adolescentes e, até mesmo, de 
crianças. 

Outro fato marcante revelado no 
livro Mulheres, Raça e Classe, é o mito 
do homem negro estuprador. Ora, sabe-
se bem que a prática de estuprar 
mulheres naquele período foi obra de 
homens brancos, que, por se sentirem 
donos dos corpos das mulheres que 
escravizaram, violentavam brutalmente 
essas mulheres nos Estados Unidos, 
fatos que permaneceram mesmo após o 
fim da escravidão. Essa prática era 
veementemente punida em relação aos 
homens negros, tanto que, nos anos 
1930 a 1967, 455 homens foram 
condenados por estupro, e, destes, 405 
eram homens negros. Eram ainda 
executados por conta das condenações 
nos tribunais. Como demonstra Ângela, 
na história dos EUA, a acusação 
fraudulenta de estupro se destaca como 

um dos artifícios mais impiedosos 
criados pelo racismo. 

O último capítulo aborda uma 
questão muito cara nos debates do 
feminismo socialista, na luta pelo 
processo de emancipação das mulheres: 
a obsolescência das tarefas domésticas 
com o desenvolvimento das forças 
produtivas capitalistas. Trata-se de 
incontáveis tarefas domésticas 
realizadas pelas mulheres, ocupando 
várias horas diárias do seu tempo com 
afazeres de caráter repetitivos, invisíveis 
e exaustivos. O desenvolvimento da 
indústria e da técnica colocaram as 
condições objetivas para que estas 
atividades sejam incorporadas à 
economia social, liberando as mulheres 
destas ações não reconhecidas e 
desvalorizadas, que ampliam e duplicam 
a sua jornada de trabalho diária. De fato, 
é preciso observar que no capitalismo 
essas atividades continuam a cargo das 
mulheres e apenas a socialização da 
economia pode resolver, no socialismo, 
essa questão de maneira definitiva.  

Ângela Davis finaliza a sua análise 
reconhecendo que os passos mais 
relevantes dados em direção à libertação 
da mulher ocorreram, de fato, nos países 
que fizeram as revoluções socialistas, 
tendo havido grandes conquistas nesse 
âmbito. É o que ocorreu, por exemplo, 
nos primeiros anos após a tomada do 
poder pelo proletariado na Rússia em 
Outubro de 1917, com a conquista dos 
direitos ao aborto, divórcio, igualdade 
salarial e de direitos, participação na vida 
política, além de um conjunto de 
equipamentos públicos, como
restaurantes, lavanderias e creches. 
Enfim Ângela Davis, diferentemente de 
muitas analistas contemporâneas, 
reconhece que a nossa luta deve apontar 
para a direção do socialismo. E, neste 
aspecto, a obra Mulheres, Raça e Classe 
da ativista norte-americana é 
incomparavelmente superior na teoria e 
como guia para a luta de classes atual. 
 

Vozes da Resistência9               Arte e Cultura

Vozes da Resistência Agosto/Setembro 2019



Vozes da Resistência10

 primeiro volume do livro O 
Capital, de Karl Marx, foi 
publicado em 1867, sendo a sua 
maior obra de crítica à 

Economia Política e à sociedade capitalista, 
a base para o pensamento econômico 
marxista. De lá pra cá, foi um livro bastante 
lido e muito influente, apesar de ser também 
muito mal interpretado, principalmente no 
que diz respeito à sua Teoria do Valor. Tanto 
seus críticos quanto seus adeptos cometem 
alguns equívocos elementares ao analisar e 
expor sua obra. 

O objetivo deste pequeno artigo é 
apresentar uma síntese das categorias 
básicas da Teoria do Valor em Marx. Será 
apresentada a análise inicial de Marx acerca 
da mercadoria, da qual o autor vai extrair as 
categorias Valor de Uso, Valor de Troca, 
Valor e a sua medida, que é o Tempo de 
trabalho socialmente necessário. A ideia é 
facilitar o contato inicial do leitor com a teoria 
marxiana e incentivar a leitura e o estudo da 
obra original. 

Antes de adentrar ao conteúdo 
propriamente dito, serão expostos aqui 
alguns equívocos comuns aos leitores d’O 
Capital, sejam eles críticos ou adeptos: 

1. Valor e Preço são coisas 
diferentes na teoria marxista, apesar de 
estarem relacionadas. Confundir Valor e 
Preço é o equívoco mais comum pra quem lê 
O Capital. Preço é na verdade um tipo 
específico de Valor de Troca (conceito que 
veremos neste artigo) relativo à mercadoria 
Dinheiro (que também é uma mercadoria 
especial). Muitos críticos vulgares de Marx 
confundem Valor e Preço em suas 
“refutações” da Teoria do Valor marxiana, o 
que acaba tornando seus argumentos 
inválidos. Entre os seus adeptos, esse 
equívoco pode ocasionar uma compreensão 
incorreta do conceito de Mais-Valia. A 
confusão entre essas duas categorias é a 
origem dos dois outros equívocos a seguir; 

2. Nem O Capital nem a Teoria do 
Valor em Marx são uma teoria da formação 
dos preços das mercadorias. Esse é um 
equívoco mais comum entre aqueles que 
leram superficialmente ou de maneira 
recortada o livro (ou leram através de 
comentadores), ou confundem Valor com 
Preço, como exposto anteriormente. O que 

Marx expõe em sua obra é sua teoria da 
natureza do modo de produção capitalista. 

3. O Preço de uma mercadoria, 
segundo a teoria marxiana, não se confunde 
imediatamente com a “quantidade de 
trabalho socialmente necessário”. Essa é na 
verdade a grandeza do Valor, como veremos 
mais adiante (e, mais uma vez, Valor e Preço 
são coisas diferentes). Embora o Valor seja 
o centro em torno do qual variam para cima 
ou para baixo os preços. Esse equívoco é 
comum em muitas aulas de Economia que 
tratam da teoria marxista. 

Agora, sem mais delongas, partiremos 
para o conteúdo central do artigo. 

Marx inicia sua análise em O Capital 
partindo da mercadoria, uma vez que “A 
riqueza das sociedades em que domina o 
modo de produção capitalista aparece como 
uma ‘imensa coleção de mercadorias’ e a 
mercadoria individual como sua forma 
elementar.” (MARX, 1996, p.165). 

 A primeira característica da 
mercadoria que ele expõe é a utilidade. Toda 
mercadoria é útil, ou seja, satisfaz uma 
necessidade humana, independente da 
natureza dessa necessidade. Marx chamou 
essa utilidade de Valor de Uso. Mas essa 
utilidade não “flutua no ar”, ela é 
condicionada pelo corpo da mercadoria e 
suas propriedades; por isso o próprio corpo 
da mercadoria (aço, madeira, papel, etc.) 
também é um Valor de Uso. Segundo Marx, 
“Os valores de uso constituem o conteúdo 
material da riqueza, qualquer que seja a 
forma social desta.“(1996, p.166). 

O Valor de Uso possui tanto um caráter 
objetivo quanto um caráter subjetivo. 
Tomemos como exemplo o ouro: as suas 
propriedades físicas (brilho, maleabilidade, 
resistência à corrosão) permitem que ele 
seja usado tanto como adorno, como em 
brincos e colares, tanto como revestimento 
de fios e cabos condutores de eletricidade. A 
efetivação do Valor de Uso, ou seja, seu uso 
e consumo, vai depender do sujeito que o 
efetiva — vale lembrar que a descoberta das 
diversas utilidades das coisas também é um 
ato histórico: sendo assim, um sujeito do 
século XVI jamais poderia utilizar o ouro 
como condutor elétrico, uma vez que a 
eletricidade tal como a conhecemos hoje 
ainda não havia sido descoberta. 

A segunda categoria que Marx 
desvenda em sua análise da mercadoria é 
o Valor de Troca: “O valor de troca 
aparece, de início, como a relação 
quantitativa, a proporção na qual valores 
de uso de uma espécie se trocam contra 
valores de uso de outra espécie, uma 
relação que muda constantemente no 
tempo e no espaço.” (MARX, 1996, p.166). 
Se, em dado contexto, é possível trocar 
uma garrafa de vinho por cinco quilos de 
feijão, significa que o Valor de Troca do 
vinho em relação ao feijão, naquele 
momento, é de cinco quilos de feijão; se 
puder ser trocado por dois quilos de pão, 
seu Valor de Troca em relação ao pão será 
de dois quilos de pão. Desse modo, o vinho 
terá múltiplos valores de troca, assim como 
as demais mercadorias.  

Podemos expressar o Valor de Troca 
das mercadorias através de uma equação. 
No exemplo anterior, teríamos 1 garrafa de 
vinho = 5 quilos de feijão, 1 garrafa de 
vinho = 2 quilos de pão e, derivadas 
dessas duas, a equação 5 quilos de feijão 
= 2 quilos de pão. Todas essas equações 
nos mostram que existe algo em comum, 
de mesma grandeza, entre todas as 
mercadorias, permitindo que elas sejam 
trocadas. Esse algo em comum não pode 
ser uma propriedade objetiva, natural das 
mercadorias, porque as propriedades 
físicas apenas importam na medida em 
que concedem utilidade à elas; não faria 
sentido uma troca entre duas mercadorias 
com exatamente o mesmo Valor de Uso. 
“Como valores de uso, as mercadorias 
são, antes de mais nada, de diferente 
qualidade, como valores de troca só 
podem ser de quantidade diferente, não 
contendo, portanto, nenhum átomo de 
valor de uso.” (MARX, 1996, p.167). Ao 
abstrair o Valor de Uso do corpo físico das 
mercadorias, Marx desvenda sua única 
propriedade restante: a de serem frutos do 
trabalho.  

Mas esse trabalho, desvendado 
através da abstração do Valor de Uso, não 
é qualquer tipo de trabalho. O trabalho de 
costurar um tecido para transformar em um 
casaco, por exemplo, é um trabalho útil, 
concreto, específico que dá ao tecido uma 
utilidade determinada, assim como o 
trabalho do carpinteiro de serrar a madeira 
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abstração do Valor de Uso do corpo das 
mercadorias é o trabalho abstrato, o 
trabalho em geral, indiferenciado, mero 
gasto de força de trabalho, e que é a 
substância do elemento comum que 
permite que todas as mercadorias sejam 
trocadas. E eis aqui, finalmente, o 
conceito de Valor: o elemento comum 
que se apresenta na relação de troca (ou 
Valor de Troca) das mercadorias, e que 
consiste em trabalho abstrato 
materializado. 

Conforme o exposto, uma 
mercadoria só possui Valor porque nela 
foi materializada trabalho humano 
abstrato. Podemos, agora, medir a 
grandeza desse Valor. Se o Valor da 
mercadoria é o trabalho abstrato 
objetivado, a grandeza desse Valor será 
a quantidade de trabalho nela contida, e 
essa quantidade de trabalho é medida 
pelo seu tempo de duração. Mas esse 
tempo de trabalho não é o tempo do 
trabalho individual, pois conforme vimos 
anteriormente, esse trabalho individual é 
o trabalho útil, concreto, e o Valor 
consiste em trabalho abstrato, 
generalizado. Portanto, a medida da 
grandeza do Valor é o tempo de trabalho 
social médio, em outras palavras, o 
tempo de trabalho socialmente 
necessário. “Tempo de trabalho 
socialmente necessário é aquele 
requerido para produzir um valor de uso 
qualquer, nas condições dadas de 
produção socialmente normais, e com o 
grau social médio de habilidade e de 
intensidade de trabalho.” (MARX, 1996, 
p.169).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquanto o tempo de trabalho 
socialmente necessário para a produção 
de uma mercadoria permanecer 
constante, a grandeza do seu Valor 
permanecerá igualmente constante. Mas 
esse tempo muda a cada mudança na 
força produtiva do trabalho, e essa força 
produtiva é determinada por diversos 
fatores, como o grau médio de 
habilidade e conhecimento técnico dos 
trabalhadores, o desenvolvimento 
científico e tecnológico, a organização 
social do processo produtivo, a 
quantidade e eficiência dos meios de 
produção e as condições naturais e 
ambientais. Por exemplo, uma mesma 
quantidade de trabalho pode produzir 3 
sacas de soja num clima mais 
desfavorável e 6 sacas num clima mais 
favorável. A inclusão ou modernização 
de máquinas agrícolas poderia aumentar 
a produção para 12 sacas de soja no 
mesmo tempo de trabalho. Em regra, 
quanto maior a produtividade do 
trabalho, menor é o tempo de trabalho 
necessário para a produção de uma 
mercadoria e, consequentemente, menor 
é o seu Valor. 

Para concluir nossa exposição, 
cabem algumas observações. Uma coisa 
pode ser Valor de Uso sem ser Valor: 
isso acontece quando essa coisa é útil 
para o ser humano, mas não é fruto do 
trabalho, como é o caso do ar, de 
campos naturais, da madeira bruta, entre 
outras. Uma coisa também pode ter 
utilidade, ser fruto do trabalho, mas não 
ser uma mercadoria. Esse caso ocorre 
quando, por meio do trabalho, o sujeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 satisfaz sua própria necessidade; esse 
sujeito cria Valor de Uso, mas não cria 
uma mercadoria. Se você transforma 
ovos, leite, manteiga e farinha de trigo 
em bolo e sacia sua fome e sua vontade, 
você certamente cria um Valor de Uso, 
mas não uma mercadoria, pois esse 
Valor de Uso não foi trocado. Para 
produzir mercadoria é preciso produzir 
não só Valor de Uso, mas Valor de Uso 
social, que será transferido à outra 
pessoa através da troca. Por fim, 
nenhuma coisa pode ser Valor sem ter 
uma utilidade; se ela é inútil (ou seja, 
não possui Valor de Uso) o trabalho 
contido nela também é inútil e não cria 
nenhum valor. 

É provável que o leitor tenha ficado 
com algumas dúvidas após a 
apresentação deste artigo,
principalmente no que diz respeito à 
relação entre Valor e Valor de Troca. 
Devido à complexidade e à extensão da 
obra de Marx, não será possível esgotar 
sua teoria aqui neste espaço; porém, 
espero retomar essa discussão nas 
próximas edições do jornal Vozes da 
Resistência, que estará sempre 
publicando artigos sobre a teoria 
marxista aos seus leitores. Acompanhem 
nossas publicações e até a próxima! 
Referência: MARX, Karl. O capital - Livro 
1, tomo 1 - Os Economistas. Editora 
Nova Cultural, 1996. 
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yril Lionel Robert 
James nasceu 
em 4 de janeiro 
de 1901 no país 
caribenho 

Trindad e Tobago, então 
colônia britânica. Seu pai 
era professor, sua mãe foi 
descrita por ele como “uma 
leitora, uma das mais 
incansáveis que já 
conheci”. Na infância, 
desenvolveu o gosto pela 
leitura e pelo críquete, 
sobre o qual escreverá 
aquele que é considerado o 
melhor livro já escrito sobre 
o esporte (Beyond a 
Boundary).  

CLR James foi um 
destacado militante
marxista, pouco conhecido 
no Brasil, cuja vida e obra 
estiveram a serviço da 
libertação dos
trabalhadores de todo o 
mundo da opressão e 
exploração capitalista. 
Escreveu sobre todos os 
principais problemas de 
seu tempo e, em especial, 
sobre a situação dos 
negros no capitalismo, o 
colonialismo e o racismo.  

Sempre se preocupou 
em colocar os povos 
oprimidos das colônias, em 
particular os negros, no 
local que sempre
estiveram: exercendo um 
papel ativo nos grandes 
acontecimentos históricos 
de nosso tempo,
rebelando-se contra a 
opressão e exploração às 
quais eram submetidos 
pelas metrópoles
capitalistas.  Na obra Os 
jacobinos negros (1938), 
traduzida para o português 

pela Boitempo Editorial, 
James justifica sua opção 
metodológica: “estava 
cansado de ler e de ouvir a 
respeito da perseguição e 
da opressão aos africanos 
(...). Convenci-me da 
necessidade de escrever 
um livro no qual assinalaria 
que os africanos e seus 
descendentes, em vez de 
serem constantemente o 
objeto da exploração e da 
feridade de outros povos, 
estariam eles mesmos 
agindo em larga escala e 
moldando outras gentes de 
acordo com suas próprias 
necessidades” (p. 11). 

A obra trata da 
revolução haitiana que, 
iniciada em 1791, dois anos 
após a revolução francesa 
de 1789, estendeu-se por 
12 anos, até a completa 
derrota e expulsão dos 
colonizadores brancos
locais, soldados franceses, 
invasores espanhóis e 
britânicos. A revolução 
haitiana foi a única revolta 
de escravos bem sucedida 
na história, que levou os 
até então escravizados ao 
controle do poder político, 
resultando na criação do 
Estado negro do Haiti, que 
permanece até os dias 
atuais. 

James trata na sua obra 
da importância de 
Toussaint L’Ouverture, para 
o qual a história da 
revolução de São 
Domingos será, em grande 
medida, um registro de 
suas façanhas. Citando 
Beauchamp, Toussaint foi 
“um dos mais notáveis 
homens de uma época 

repleta de homens
notáveis”. Para James, em 
sua época (1789-1815), 
Toussaint foi a
personalidade, considerada 
isoladamente, mais
decisiva, mais bem dotada, 
somente podendo ser 
comparado a Napoleão 
Bonaparte. Contudo,
assevera James, “não foi 
Toussaint que fez a 
revolução, foi a revolução 
que fez Toussaint” (p. 15). 

Em seu texto A 
revolução e o negro (1939), 
James ataca o mito do 
negro dócil, destacando de 
maneira brilhante a 
participação dos negros na 
revolução francesa e na 
guerra civil norte-
americana: "A história 
revolucionária dos negros é 
rica, inspiradora e
desconhecida. Negros se 
rebelaram contra os
caçadores de escravos na 
África; rebelaram-se contra 
os comerciantes de
escravos no Atlântico; 
rebelaram-se nas
plantations. O negro dócil é 
um mito (...) O único lugar 
que os negros não se 
rebelaram é nos livros de 
historiadores capitalistas" 
(p. 21-22).  

James também é 
conhecido pelo famoso 
debate com Leon Trotsky, 
um dos principais líderes 
da Revolução Russa de 
1917, ao lado de Lênin, 
acerca da situação do 
negro nos EUA. James, 
então, era membro da IV 
Internacional, fundada pela 
oposição trotskista em 
resposta à burocratização 

stalinista dos partidos 
comunistas e da ex-URSS. 
O objetivo da discussão, 
evidentemente, não era 
acadêmico. Tratava-se de 
preparar teoricamente a 
intervenção da seção norte-
americana da IV
Internacional, o Socialist 
Workers Party (SWP), entre 
os trabalhadores negros, 
para organizá-los em torno 
das ideias socialistas. O 
debate se centrou em três 
questões principais: a 
posição a ser adotada em 
torno do tema da 
autodeterminação dos
negros nos EUA; uma 
proposta de lançamento de 
uma organização de 
negros, independente do 
SWP; e a estrutura, 
programa e atividade da 
organização. 

C 

Vozes da Resistência12

Cyril Lionel Robert James: 
apontamentos sobre sua vida nos 30 anos de sua morte               Arte e Cultura

Vozes da Resistência Agosto/Setembro 2019

              Arte e Cultura

Por Victor Bruno Marinho Pereira
Estudante de Direito-UFBA



Trotsky pouco conhecia 
acerca da realidade 
concreta dos negros nos 
EUA, mas demonstrava um 
enorme interesse. O 
revolucionário russo estava 
preocupado com o que ele 
entendia como uma 
adaptação do SWP aos 
preconceitos aristocráticos 
dos trabalhadores brancos 
e seu distanciamento do 
setor mais explorado da 
classe trabalhadora do país, 
os negros. James, então, 
juntamente a outros 
militantes negros do SWP, 
referenciou Trotsky acerca 
da realidade da população 
negra nos EUA e suas 
conclusões resultaram na 
adoção de uma resolução  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pelo partido em 1939 e uma 
edição do jornal New 
International dedicada 
exclusivamente ao debate 
sobre a questão negra, no 
mesmo ano. Em 1947, 
James escreve a principal 
tese do seu partido, o SWP, 
sobre a questão racial, 
intitulada “Uma resposta 
revolucionária para o 
problema dos negros nos 
EUA”. 

Toda essa discussão 
demonstra a importância 
que os marxistas deram à 
luta pela emancipação dos 
negros da opressão e 
exploração capitalistas. 
CLR James foi um dos 
principais expoentes na 
interpretação marxista da  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situação do negro e na 
elaboração do programa 
que corresponde à 
necessidade histórica de 
combate ao racismo e ao 
capitalismo. Sobretudo, foi 
um incansável lutador, que 
dedicou sua vida para 
organizar os trabalhadores 
pela revolução socialista. 

Para conhecer melhor o 
pensamento de CLR 
James, recomendamos as 
obras publicadas em 
português: Os jacobinos 
negros, publicada pela 
Boitempo Editorial (2010); A 
revolução e o negro, 
publicada pela editora Iskra 
(2015), que reúne três 
textos de CLR James, além 
de outros autores; em  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inglês, pode-se encontrar 
dezenas de textos e artigos 
seus no site
https://www.marxists.org/ar
chive/james-clr/index.htm.  
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