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Editorial
 
   O laboratório de 
Estudos e Pesquisas 
Marxistas (LEMARX) 
apresenta à 
comunidade 
universitária, aos 
movimentos sociais e 
aos lutadores em geral 
o primeiro número do 
jornal Vozes da 
Resistência. 
   O LEMARX foi criado 
por um grupo de 
docentes e discentes 
em agosto de 2007, 
com o objetivo de 
estudar as ideias 
marxistas, como 
referencial para nossas 
atividades e ações junto 
aos movimentos 
sociais. Por meio de um 
manifesto, o grupo foi 
lançado oficialmente 
em novembro do 
mesmo ano, durante a 
primeira Jornada de 
Educação Popular e 
Emancipação Humana, 
realizada na Faculdade 
de Educação da 
Universidade Federal 
da Bahia 
(FACED/UFBA). Depois 
de uma longa e intensa 
batalha, fomos 

reconhecidos 
formalmente. 
   Em 2019 
completamos 12 anos 
de caminhada, com 
uma história de debate 
e divulgação das ideias 
de Marx e Engels, além 
dos principais marxistas 
do século XXI, 
aprimorando a nossa 
formação interna e 
desenvolvendo a 
formação para o público 
da universidade e dos 
movimentos sociais. 
Nesses 12 anos, o 
LEMARX concluiu 12 
turmas de Introdução 
ao Marxismo e 13 
turmas de Introdução à 
Economia Política pela 
Cinematografia. 
   Realizamos também 
um Curso das Obras 
Marxistas, o estudo do 
livro 1 de  O Capital 
(1867), de Marx, e de 
obras sobre a temática 
da Revolução 
Brasileira, de autores 
como Caio Prado Jr., 
Florestan Fernandes e, 
atualmente, Ruy Mauro 
Marini. Somam-se a 
isso, as ações do Ateliê 
de Estética Marxista, 
com a organização de 

várias instalações 
artísticas, as Jornadas 
Pedagógicas, as 
Semanas de Mulheres 
na FACED, os estudos 
sobre as opressões no 
âmbito do Coletivo de 
Mulheres do LEMARX – 
Grupo de Estudo das 
Obras de Ângela Davis. 
   Ao completar 12 anos 
de existência, o 
LEMARX resolveu dar 
um salto na sua 
intervenção, ao decidir 
publicar o Jornal Vozes 
da Resistência e a 
Revista LEMARX, 
semestral. Além disso, 
iniciaremos a 
publicação de 20 
Cadernos LEMARX, 
trimestrais, sobre temas 
e aspectos do 
marxismo e das obras 
de Marx, Engels, Lênin, 
Rosa Luxemburgo, 
Trotski, entre outros 
marxistas. Também 
estamos preparando 
um Curso de Formação 
de Quadros para os 
trabalhadores e 
lutadores em geral. 
   O Jornal Vozes da 
Resistência é uma nova 
ferramenta para 
registrar essa trajetória 

e para a análise dos 
temas centrais do 
marxismo, da realidade 
brasileira e 
internacional e da luta 
de classes. O leitor 
perceberá de imediato 
o esforço do Jornal 
Vozes da Resistência 
nº 1 em aplicar o 
marxismo à análise da 
realidade social, 
econômica, política e 
cultural. Ficaremos 
felizes se o jornal 
cumprir 
satisfatoriamente essa 
tarefa. 
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Reforma da Previdência
Por Francisco Pereira
Professor de Direito, membro do LEMARX

Contra os trabalhadores, a favor do capital
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 tema que mais 

interessa aos

trabalhadores, à 

juventude e aos 

oprimidos do nosso país na 

atual conjuntura social, 

política e econômica é o da 

Reforma da Previdência, 

mais particularmente o 

Proposta de Emenda 

Constitucional n. 6/2019. É 

certo que não é o único 

problema enfrentado pela 

classe trabalhadora nesse 

momento. Estamos

vivenciando uma crise do 

capitalismo há mais de 10 

anos, que não parece ter fim 

e que se prolonga anos a fio, 

acumulando profundas 

contradições, aumentando o 

desemprego de milhões de 

pessoas, a instabilidade nos 

empregos, as diversas 

formas de trabalho 

precarizados, a

informalidade, o corte de 

direitos (educação, saúde, 

moradia), entre outros 

retrocessos. 

O Estado e a classe 

dominante, em diversos 

países, agem no sentido de 

implementar as chamadas 

políticas de austeridade, o 

que significa a aprovação de 

reformas e medidas 

contrárias aos direitos e 

conquistas da classe 

trabalhadora e da juventude 

em décadas de lutas sociais. 

Um dos maiores ataques a 

esses direitos no Brasil é a 

Reforma da Previdência. Ela 

pode se converter em ponto 

de unidade do conjunto da 

população explorada e 

empobrecida contra as 

ameaças aos direitos sociais 

e democráticos. Uma 

eventual derrota do 

Congresso e do governo de 

plantão no objetivo de fazer 

aprovar a PEC n. 6/2019 

significará o fortalecimento 

da luta dos trabalhadores e 

colocará os movimentos 

sociais em novo patamar 

histórico. Para isso, é 

preciso compreender o que, 

de fato, está em jogo com a 

Reforma da Previdência. 

A atual estrutura de 

Seguridade Social foi 

estabelecida no quadro da 

Constituição Federal de 

1988, embora o direito à 

aposentadoria, às pensões e 

à assistência pública seja 

produto de uma incansável 

luta social que remonta ao 

passado histórico em 

diversos países e no Brasil. 

De forma geral, a 

Constituição Federal de 

1988 estabeleceu um 

sistema de Seguridade 

Social no seu art. 194, 

dividindo-a em três campos: 

Saúde (art. 196 em diante), 

Previdência Social (art. 201 

e seguintes) e Assistência 

Social (arts. 203 e 204). A 

carta aprovada pela 

Constituinte compreendeu a 

Seguridade Social como “um 

conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes. No 

que se refere à Previdência 

Social, a mesma foi 

subdividida em três regimes 

diferenciados: 1) o Regime 

Geral de Previdência Social 

(RGPS); 2) o Regime 

Próprio de Previdência 

Social (RPPS); 3) e o 

Regime de Previdência 

Complementar (RPC). 

 O RGPS é

operacionalizado pelo

Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), 

autarquia federal, voltado 

aos trabalhadores regidos 

pela Consolidação das Leis  

O 
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do Trabalho (CLT) e de filiação 

obrigatória; o RPPS é dirigido aos 

servidores públicos da União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal, 

operacionalizado por Institutos ou 

Fundos de Previdência e de filiação 

obrigatória para esse setor; já o RPC é 

um regime privado, supostamente para 

proporcionar uma renda complementar 

às pessoas, operacionalizado por 

entidades abertas e fechadas. 

O art. 201 da CF/88, na verdade, 

regula as bases do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS): “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob 

a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a:  

I-  cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada; II -  

proteção à maternidade, especialmente 

à gestante; III -  proteção ao trabalhador 

em situação de desemprego 

involuntário; IV -  salário-família e 

auxílio- reclusão para os dependentes 

dos segurados de baixa renda”. 

O modelo adotado pela CF/88 foi o 

de repartição, o que significa que a 

geração atual de trabalhadores e 

trabalhadoras ativos/as se solidarizam 

com os trabalhadores/as 

aposentados/as ou inativos, sendo que 

as contribuições são depositadas em 

um fundo único, de onde saem os 

recursos para pagamento dos 

benefícios (aposentadorias e pensões). 

No regime de capitalização, ao 

contrário, cada trabalhador financia a 

sua própria aposentadoria, recolhendo 

as contribuições em contas individuais. 

É importante o leitor do Jornal Vozes da 

Resistência se atentar para essas 

diferenças, porque elas denunciam o 

verdadeiro objetivo da Reforma da 

Previdência encaminhada pelo governo 

Jair Bolsonaro, qual seja, a substituição 

do regime de repartição atual pelo 

regime de capitalização, colocando nas 

mãos de bancos e fundos de pensão 

uma quantidade enorme de recursos 

para alimentar os lucros do capital 

financeiro. 

A Previdência Social já foi objeto 

de mudanças ao longo dessas três 

décadas de existência. Em síntese, 

podemos citar três momentos decisivos:  

 

1) Em 1995, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

enviou ao Congresso Nacional proposta 

de Reforma da Previdência, sendo 

aprovada, depois de muitas críticas, a 

Emenda Constitucional n. 20/98 que, 

entre outras mudanças, estabeleceu a 

contribuição de 30 anos para mulheres 

e 35 para homens. Além disso, FHC 

criou o fator previdenciário; 2) Em 2003, 

o governo Lula enviou ao Congresso 

uma PEC da qual resultou a EC n. 

41/2003, que estabeleceu um teto para 

benéficos de servidores federais, 

estaduais e municipais, o cálculo das 

aposentadorias e pensões pela média 

das remunerações, a contribuição para 

os aposentados e acabou com a 

integralidade e paridade das 

aposentadorias no setor público; 3) 

Outras modificações podem ser 

observadas na EC n. 3/93, sobre 

contribuições de servidores e União; EC 

n. 47/2005, sobre critérios diferenciados 

para pessoas com deficiências e 

trabalhadores em atividades de risco; 

EC n. 70/2012, sobre revisão de 

aposentadorias do setor público; EC n. 

88/2015, sobre aumento da idade para 

aposentadoria compulsória de 

servidores públicos de 70 para 75 anos. 
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O governo de Michel Temer, resultado do 

afastamento de Dilma Rousseff por meio de 

impeachment, tentou impor uma reforma, mas 

a mobilização, os atos e greve geral dos 

trabalhadores e da juventude impediram seu 

prosseguimento. 

A PEC n. 6/2019 representa o maior ataque 

aos direitos sociais da história do Brasil. 

Apoia-se nos mesmos argumentos das 

reformas anteriores, mas procura justificá-la 

perante a opinião pública com a ideia de que 

pretende combater os privilégios e tornar a 

previdência mais justa. Nada mais falso. Na 

verdade, a PEC n. 6/2019 não só preserva os 

privilégios como seu foco é estabelecer uma 

idade mínima para o acesso à aposentadoria, 

aumentar o tempo de contribuição, reduzir o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 

substituir o regime de repartição atual pelo de 

capitalização. A reforma estabelece idade 

mínima para aposentadoria de 65 anos para 

homens e 62 para mulheres; e mais, 40 anos 

de contribuição para receber o valor integral 

do benéfico. Na aposentadoria por idade, 

aumenta-se o tempo mínimo de contribuição 

de 15 para 20 anos, sendo que o valor é 

reduzido dos atuais 85% para 60% do 

benefício, caso o trabalhador se aposente com 

o tempo mínimo de contribuição.  

O BPC, voltado às pessoas com 

deficiência e idosos a partir de 65 anos, que 

tenham renda per capita inferior a ¼ do salário 

mínimo, passará do valor atual (salário 

mínimo) para cerca de R$ 400 reais, entre 60 

e 70 anos e, só a partir desta idade receberá o 

salário mínimo. Para os trabalhadores rurais, a 

idade mínima passará a 60 anos de idade, 

tanto para homens, quanto para as mulheres. 

Atualmente, a idade mínima para as mulheres 

é de 56 anos. O tempo mínimo de contribuição 

para esses trabalhadores passará de 15 para 

20 anos. A PEC n. 6/2019 afeta também a 

pensão por morte, reduzindo-a pela metade, 

ao estabelecer um percentual de 50%, 

acrescido de um adicional por dependente de 

10% até o limite de 100% do benefício. 

Tratando-se de cônjuge sem filhos, o 

percentual é de 60%. Um verdadeiro engodo 

para os trabalhadores e a juventude desse 

país. 

A questão fundamental diante de 

tamanho ataque aos direitos sociais é: 

podemos barrar a Reforma da Previdência? A 

resposta é sim, é possível. Mas o que é 

preciso? Os atos e marchas do 15M levaram 

mais de um milhão de pessoas às ruas do país 

nas principais capitais e cidades. No 30M 

milhares de pessoas também saíram às ruas, 

mostrando toda a indignação da juventude e 

dos trabalhadores frente às medidas contra a 

educação e à reforma da previdência em curso 

no Congresso Nacional. As centrais sindicais, 

com apoio de diversas entidades e 

organizações políticas, chamaram a Greve 

Geral de 14 de junho, o 14J.  

Evidentemente, será necessário todo um 

conjunto de esforços no sentido da 

mobilização e organização de trabalhadores, 

juventude e do conjunto de explorados e 

oprimidos desse país para garantir nas ruas a 

preservação dos direitos e conquistas da 

classe trabalhadora brasileira e o futuro da 

juventude. Para tanto, é patente a 

necessidade de mobilizar a classe operária 

nas fábricas e empresas das cidades e do 

campo, porque é exatamente essa classe que 

movimenta todo o complexo industrial do país 

e os ramos mais importantes da economia, de 

modo que a sua mobilização e paralisação 

pode demonstrar de vez a força coletiva da 

classe trabalhadora e, junto com os demais 

setores dos explorados e oprimidos, barrar a 

aprovação da PEC n. 6/2019. Eis o grande 

desafio colocado para trabalhadores e 

trabalhadores desse país na atualidade.  
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Relações de Trabalho no Século XXI

Por Rômulo Caires
Médico, membro do LEMARX

om o desempenho 
tímido da economia 
após a recessão e 
o mercado de

trabalho ainda custando a se 
recuperar, aplicativos de 
serviços – 
como Uber, 99, iFood e Rappi– 
se tornaram, em conjunto, o 
maior ‘empregador’ do 
País. Quase 4 milhões de 
trabalhadores autônomos
utilizam hoje as plataformas 
como fonte de renda.  
(Estadão) 

 
No atual cenário de crise 

internacional do capitalismo 
surge como necessidade 
imperiosa a criação de novas 
formas de exploração do 
trabalho. A normalização de um 
modo de vida calcado 
justamente na crise ininterrupta 
e a criação de exércitos de 
reserva cada vez mais 
miseráveis empurram grande 
quantidade de pessoas para 
regimes de trabalho
ultracompetitivos e
precarizados. A utopia do pleno 
emprego dá espaço à 
resignação diante de uma taxa 
de desemprego que já é 
estrutural. As saídas propostas 
pelos meios dominantes 
apontam para a criação da 
bizarra figura do ‘colaborador’, 
indivíduo desligado de seus 
laços de classe, impossibilitado 
de se reconhecer enquanto 
trabalhador e empenhado 
apenas na construção do ideal 
do empresário-de-si. 

Ao analisar o
desenvolvimento da sociedade 
capitalista, a partir de sua 
consolidação com a Revolução 
Industrial até o século XXI, 
nota-se uma constante 
revolução dos regimes de 
trabalho e metamorfose das 
formas de expropriação das 
riquezas produzidas. Essas 
mudanças iniciais corroboram o 
caráter revolucionário da 
burguesia, em sua primeira 
fase, que inaugura um novo 
tempo no qual tudo que é 
sólido se desmancha no ar. 

Apesar desse caráter 
inicialmente revolucionário, a 
sociedade governada pelo 
capital conserva um núcleo 
duro, uma disposição contínua 
a se expandir e a 

 subjugar todo o sentido e 
utilidade das coisas à constante 
valorização de si mesmo. O 
capital pretende tudo abarcar, 
estando ausentes
supostamente limites internos e 
constrangimentos morais,
esbarrando apenas na finitude 
do próprio planeta. 

Todavia, por trás da 
aparência de que há um sujeito 
automático que a todos 
subordina, há a constatação de 
que homens e mulheres 
produzem continuamente a 
riqueza existente na sociedade. 
Marx detectou justamente no 
surgimento da força de trabalho 
livre um dos marcos inaugurais 
deste novo modo de produção 
e reprodução da vida social. 
Desapropriados de suas terras 
e meios de produção, uma 
massa de trabalhadores foi 
obrigada a vender a sua força 
de trabalho como única 
condição de sobrevivência. Tal 
processo é continuamente 
reposto na pele de 
camponeses e povos 
originários, que são expulsos 
de suas terras ou exterminados 
por aqueles que visam apenas 
aumentar as fontes de um lucro 
cego. 

Nesse sentido, cabe 
analisar as mutações ocorridas 
na sociedade capitalista que 
permitiram o surgimento dos 
exércitos de trabalhadores 
autônomos do século XXI. Se 
no século XIX e parte do século 
XX, a realização dos lucros 
capitalistas era geralmente 
mediada pela produção de 
mercadorias a partir de grandes 
malhas fabris, este modelo 
começou a ser modificado a 
partir das interações entre 
capital industrial e capital 
bancário. A riqueza, que antes 
era diretamente relacionada à 
posse de bens ‘materiais’ 
passa a significar cada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vez mais acúmulo de 

dinheiro e de símbolos, 
aparências que passam a ser 
fim último do processo. 
Crescem os movimentos de 
especulação financeira e 
imobiliária, que incentivam a 
concentração bruta de recursos 
nas mãos de poucos.  

As revoluções 
tecnológicas fazem 
explodir o
desemprego e
incentivam os
sujeitos a serem 
mais ‘flexíveis’ e 
capazes de
manipular múltiplos 
materiais. O empregado 

fabril, cuja venda da força de 
trabalho era mediada por 
contratos jurídicos é substituído 
pelo trabalhador informal e 
terceirizado, privado de direitos 
trabalhistas básicos e obrigado 
a competir furiosamente. Um 
golpe de mestre do capital, que 
passa a se despreocupar com 
a união dos trabalhadores em 
uma luta conjunta, pois estes 
se reunidos em um mesmo 
espaço de trabalho não se 
reconhecem mais enquanto 
trabalhadores ou se quer 
necessitam se reunir em um 
mesmo espaço, dado que 
podem trabalhar até dentro de 
suas próprias casas. 

O novo trabalhador ‘flexível’ 
se percebe enquanto
autogestor, ilusoriamente
identificado com os chefes, pois 
colaboradores de um mesmo 
‘objetivo’. As redes informáticas 
amplificam essas novas formas 
de cooperação. O ideal de  

C 
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Luta de classes
15M, 30M e 14J: unidade pela educação e direitos 
sociais

Os trabalhadores e trabalhadoras estão diante de um grande desafio: unificar 
as lutas em torno da defesa da educação e da previdência social, contra as 
medidas de austeridade do governo. No dia 15 de maio, mais de um milhão de 
pessoas foram às ruas em diversas capitais e cidades do país para dizer não às 
medidas tomadas pelo novo governo, em particular pelo Ministério da 
Educação, e contra o Projeto de Emenda Constitucional n. 6/2019, 
encaminhada pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, que modifica o atual 
sistema de Seguridade Social (previdência e assistência social), restringindo 
ou extinguindo direitos conquistados a duras penas pela classe trabalhadora 
ao longo de décadas de lutas.
No dia 30 de maio, por sua vez, foram convocadas manifestações estudantis 
em todo o país, às quais aderiram outras entidades e centrais sindicais. 
Milhares de pessoas participaram dos atos e marchas, demonstrando o 
interesse em se mobilizar e resistir aos retrocessos. No próximo dia 14 de junho 
está prevista a Greve Geral, com paralisações e atos em todo o país. É 
necessário, para que a Greve Geral tenha êxito a mobilização da classe 
operária e dos assalariados não só do setor da indústria, como também do 
comércio, dos bancos, da agricultura e das finanças. Sem a unidade dos 
explorados e dos oprimidos, torna-se difícil evitar que a PEC 6/2019 seja 
aprovada pela Câmara dos Deputados e, depois, pelo Senado Federal.
Sindicatos, entidades da educação, centrais sindicais, organizações 
estudantis, associações, organizações políticas, enfim, o conjunto das 
organizações dos trabalhadores devem centrar seus esforços nas 
mobilizações da classe trabalhadora e da juventude. Uma eventual aprovação 
da Reforma da Previdência significará a maior derrota na história do 
movimento social brasileiro e abrirá, certamente, as vias para a imposição de 
outras reformas e medidas contra os direitos democráticos em nosso país.

Junho/Julho2019

performance é o substrato 
subjetivo que seduz tais indivíduos 
a continuamente se aprimorarem, 
em um processo de trabalho que 
invade os lares e a vida cotidiana. O 
“novo homem” é capturado por tais 
correntes 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, sobrevivendo de dia à 
base de estimulantes e dormindo à 
noite à base de psicotrópicos. A 
medicalização da vida é, assim, 
componente fundamental dessas 
novas formas de exploração do 
trabalho.  

É sob tais circunstâncias que 
surgem o Uber e outras empresas 
startups. A partir de uma grande 
massa de trabalhadores que são 
obrigados a aceitar um emprego 
sob quaisquer condições e a Partir 
do desenvolvimento de tecnologias 
e novas redes de cooperação, tais 
empresas funcionam como 
operadores centrais de
agenciamento e extração de valor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não podendo usufruir de seus 
meios de produção, os 
trabalhadores de tais empresas são 
obrigados a mediarem a venda de 
seus serviços por aplicativos, que 
além de extraírem grandes 
montantes de dinheiro, controlam 
os trabalhadores durante todo o 
tempo de trabalho com a ajuda dos 
cartões de crédito e serviços de 
GPS.  
Dessa forma, a servidão da era 
digital coloca o desafio imperioso de 
crítica a esse modelo de sociedade 
para o qual a liberdade é tomada 
enquanto possibilidade de ser 
explorado a qualquer hora e 
momento do dia. A tentativa de 
docilizar o capitalismo esbarra na 
força totalizante de um sistema no 
qual os ‘excluídos’ são na verdade 
incluídos forçosamente em 
exércitos de desempregados e as 
possibilidades de incremento da 
riqueza humana, como as novas 
tecnologias informáticas, tornam-se 
armas de controle e coerção.   
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Capitalismo e opressão das mulheres
             Luta contra as opressões

Por Sandra Siqueira
Professora da FACED-UFBA, membro do LEMARX

Vozes da Resistência

ontrariamente ao feminismo 
liberal, o marxismo e o 
movimento socialista
revolucionário chegaram 

desde cedo à conclusão de que a luta 
contra as opressões tem de estar 
ligada indissoluvelmente à luta 
contra a exploração. Não há luta 
consequente contra as opressões sem 
o combate intransigente ao processo 
de exploração da força de trabalho 
pelos capitalistas. Não há 
verdadeiramente luta contra a 
exploração dos trabalhadores e 
trabalhadoras e pelo fim do sistema 
de assalariamento, sem a resistência, 
a denúncia e o combate a todas as 
formas de opressões (contra as 
mulheres, negros e negras, LGBTs, 
etc.). 

Essa tese é importante porque 
mostra os limites do feminismo 
liberal e de outras vertentes que 
restringem a luta contra as opressões 
às fronteiras do sistema capitalista, à 
aquisição de reformas e direitos 
democráticos, dissociada da 
necessidade de organização de classe 
das mulheres trabalhadoras e dos 
assalariados em geral. Mostra 
fundamentalmente que o desafio 
colocado para os oprimidos é 
articular dialeticamente o processo 
de organização política por direitos 
democráticos e sociais com a 
necessidade histórica de superação 
da sociedade de classes, na 
atualidade, o capitalismo. 

Marx e Engels apresentaram 
essa tese em passagens de suas obras 
que tratam sobre o problema das 
opressões, em particular a opressão 
contra as mulheres. Desde os 
Manuscritos Econômico-Filosóficos 
(Marx), passando pela Ideologia 
alemã e O manifesto comunista 
(Marx e Engels), chegando aos 

estudos etnológicos e manuscritos 
deixados por Marx sobre vários 
autores de sua época, até A origem 
da família, da propriedade privada e 
do Estado (Engels) e O Capital 
(Marx), o caráter histórico e social 
da origem das opressões e sua 
vinculação à sociedade de classes 
percorrem as análises e as críticas 
dos fundadores do marxismo ao 
capitalismo, ao processo de 
exploração da força de trabalho, 
colocando a necessidade de 
organização dos trabalhadores e das 
trabalhadoras com o intuito de 
sepultar essa formação econômico-
social. 

Evidentemente, essa tese foi 
desenvolvida por marxistas no 
século XX, à luz dos novos 
acontecimentos da luta de classes. 
Nas obras de Clara Zetkin, Rosa 
Luxemburgo, Alexandra Kollontai, 
Inessa Armand, V. I. Lênin, Leon 
Trotsky, entre outros, encontramos o 
esforço por assimilar as experiências 
de luta da classe trabalhadora, 
particularmente da Comuna de Paris, 
de 1871, do movimento de mulheres, 
em desenvolvimento desde o século 
XIX, e da Revolução Russa de 1917. 
Aliás, as mulheres conquistaram 
grandes avanços com a tomada do 
poder pelo proletariado 
revolucionário em Outubro de 1917, 
na Rússia, como a igualdade de 
direitos com os homens, o direito ao 
divórcio, ao aborto, a construção de 
creches, jardins de infância, 
lavanderias populares e restaurantes 
coletivos. Além disso, a República 
dos Sovietes descriminalizou a 
homossexualidade e avançou nos 
direitos sociais e democráticos dos 
trabalhadores e oprimidos. É 
verdade, porém, que esses avanços 
sofreram profundos retrocessos com 

o estalinismo. Mas isso não retira o 
fato de que os primeiros anos da 
Revolução Russa foram de grandes 
conquistas para as mulheres e a luta 
contra as opressões.  

Esse é o marco teórico no qual 
o Coletivo de Mulheres do 
LEMARX estimula o debate e a 
intervenção concreta nas atividades 
do movimento de mulheres. Temos 
ciência de que o movimento de 
mulheres – desde o século XIX até o 
presente – lutou e conseguiu 
conquistas importantes na sociedade 
atual, como o direito ao voto, ao 
aborto, salariais e de condições de 
trabalho. Mas temos também 
convicção de que, apesar das 
conquistas, as mulheres continuam 
oprimidas e, no caso das 
trabalhadoras, oprimidas e 
exploradas ao mesmo tempo, tendo 
em vista que tem de se submeter a 
dupla e tripla jornada de trabalho, às 
formas mais precarizadas de 
emprego, aos baixos salários, à 
discriminação e à violência machista 
no ambiente doméstico e fora dele. 
As mulheres negras e pobres são as 
mais afetadas pela opressão e 
exploração. 

Significa dizer que a opressão 
tem um caráter de classe. A 
constituição da família patriarcal e 
monogâmica, com o surgimento da 
propriedade privada e das sociedades 
de classes significou o 
enclausuramento das mulheres ao 
ambiente doméstico e a sua privação 
de participar ativamente da produção 
social, do ambiente público. É 
verdade que o capitalismo, mesmo 
preservando os fundamentos do 
patriarcalismo, por meio da 
Revolução Industrial incorporou as 
mulheres às fábricas e demais ramos 
da economia, explorando a força de 

trabalho feminina e de jovens e 
crianças na mais tenra idade, 
forçando para baixo os salários e 
obrigando-os a trabalhar nas 
condições mais precárias nas 
indústrias modernas. Entretanto, ao 
invés de acabar com a opressão da 
mulher, intensificou-a.  

A violência machista também 
cresceu. As mortes de mulheres pelo 
simples fato de serem mulheres 
(feminicídio), motivadas pelo 
machismo e pelo preconceito, só 
aumentaram na atualidade. Os 
números demonstram, antes de tudo, 
que não há como deter o avanço da 
violência, da discriminação, do 
preconceito e das mortes de 
mulheres, sem a organização das 
trabalhadoras, em unidade com os 
assalariados em geral, numa 
perspectiva anticapitalista e como 
parte da luta de classes pela 
superação do capitalismo e pelo 
socialismo. Os esforços devem ser 
na direção da unificação da classe 
trabalhadora na luta contra as 
opressões e a exploração de classe. 
Não se trata, para o marxismo, de 
uma batalha de mulheres contra 
homens. Mas de uma luta de classe 
contra classe. Esse marco não pode 
ser esquecido, nem abandonado.  
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m 2008, o capitalismo ingressou 

em nova crise econômica e 

financeira. As consequências 

dessas crises são conhecidas pelos 

marxistas e pelos trabalhadores/as: queda 

da produção, fechamento de fábricas e 

empresas, desemprego, aumento da 

informalidade, da miséria e da fome, enfim, 

o incremento da pressão dos capitalistas 

sobre os trabalhadores/as para que aceitem 

acordos trabalhistas com corte de direitos 

sociais. 

Estamos, portanto, há 11 anos do 

início da crise atual e não há perspectivas 

certas de que ela será superada e que um 

novo ciclo de crescimento do capital se 

verificará nos próximos anos. Para tanto, 

neste primeiro número do Jornal Vozes da 

Resistência, no ponto sobre Teoria 

Marxista, proporcionamos ao leitor um 

pequeno resumo de como a teoria marxista 

analisa as crises capitalistas e como os 

trabalhadores podem enfrentá-la. 

Para o pensamento de Marx e Engels, 

a humanidade vivenciou diversas formações 

econômico-sociais ao longo da história. 

Poderíamos, por exemplo, citar as 

sociedades originárias ou primitivas, as 

sociedades escravistas da Antiguidade, as 

sociedades feudais e a atual sociedade 

capitalista, as sociedades existentes na 

América antes da colonização europeia, 

entre outras. 

A sociedade capitalista é mais uma 

das formações econômico-sociais da 

história e, portanto, tem um caráter 

transitório. Essa sociedade é produto da 

desagregação do mundo feudal na Europa, 

produto das contradições internas do 

feudalismo e do desenvolvimento do 

comércio, finanças, das relações de 

trabalho assalariadas, da economia 

monetarizada, enfim, do avanço do capital.  

O processo de acumulação primitiva 

desse capital resultou da violência contra as 

colônias, da exploração de suas riquezas, 

da manutenção do trabalho escravo de 

trabalhadores negros, arrancados da África, 

do extermínio de populações indígenas, 

enfim, do submetimento de povos inteiros à 

necessidade de acumulação de riquezas 

nas metrópoles europeias e na nascente 

camada de comerciantes. 

A base de funcionamento da 

sociedade burguesa é a relação entre 

capital e trabalho, isto é, a exploração da 

força de trabalho assalariada contratada 

pelos capitalistas, por meio da extração de 

trabalho excedente, sob a forma de mais-

valia (ou mais-valor). O mecanismo 

fundamental desse movimento foi exposto 

por Karl Marx em sua obra magna, O 

Capital (1867), concepção que ficou 

conhecida como teoria da mais-valia. 

O capitalista contrata a força de 

trabalho de operários e demais 

trabalhadores assalariados no âmbito da 

circulação ou, mais exatamente, no 

mercado de trabalho, por meio de um 

instrumento jurídico chamado contrato de 

trabalho. O burguês visa, particularmente, o 

valor de uso da mercadoria força de 

trabalho. É que a força de trabalho, como 

uma mercadoria especial, tem a capacidade 

de criar riquezas (ou valor) para além de 

seu próprio valor e, portanto, para além do 

que o trabalhador recebe na forma de 

salário. 

Por isso, logo em seguida, o capitalista 

introduz a força de trabalho contratada no 

âmbito da produção, em contato com os 

meios de trabalho (máquinas, 

equipamentos, instrumentos, matéria-prima 

etc.). No processo de produção, o 

trabalhador transfere não só o valor dos 

meios de produção para as mercadorias 

produzidas, como repõe o valor do salário 

que lhe foi pago - ou que lhe será entregue 

ao fim de determinado período - e ainda cria 

um valor novo. O fato é que o trabalhador 

produz mais do que lhe foi retribuído na 

forma de salário. Em outras palavras, a 

riqueza criada pelos trabalhadores é 

superior ao que lhes foi pago em salários 

pelos capitalistas. Essa é a origem da mais-

valia. 

Para além dessa contradição, o 

capitalismo desenvolve constantemente as 

forças produtivas, revoluciona a técnica, 

produz máquinas, equipamentos,

ferramentas, instrumentos etc., cada vez 

mais aperfeiçoados. Ao mesmo tempo, 

organiza e administra a força de trabalho 

nas empresas, fábricas, comércio, bancos, 

agricultura e finanças. Isso cria uma 

contradição entre as forças produtivas e as 

relações de produção (cuja expressão 

jurídica é a propriedade privada). A  
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capacidade produtiva da sociedade 

cresce de tal forma, que os mercados 

consumidores não conseguem absorver a 

crescente expansão produtiva de 

mercadorias. 

O resultado é que a produção de 

riqueza, de mercadorias, de valores se 

sobrepõe aos limites dos mercados 

capitalistas e expõe o caráter conservador 

das relações de produção, baseadas na 

grande propriedade privada, na fase 

imperialista do capitalismo. Daí resultam as 

crises econômicas capitalistas. Ao contrário 

das crises das sociedades pré-capitalistas 

(de subprodução, por causa de guerras, 

epidemias, desastres etc.), as crises da 

sociedade burguesa se caracterizam por ser 

de superprodução. Na sociedade moderna é 

a hipercapacidade produtiva do capital que 

desencadeia as crises, enche os pátios das 

empresas, fábricas e montadoras com 

mercadorias que não conseguem ser 

escoadas e vendidas. 

Outra questão fundamental é que o 

capital de uma empresa é dividido em capital 

constante e variável. O primeiro é investido 

em máquinas, equipamentos, ferramentas, 

matéria-prima etc.; o segundo no pagamento 

dos salários dos empregados. Com o avanço 

do mercado mundial e a expansão 

capitalista, a tendência é de que a 

composição orgânica do capital – relação 

entre capital constante e variável – se 

modifique em favor do capital constante. E 

quanto mais o capitalista investe em 

tecnologias avançadas (trabalho morto) e as 

introduz na produção social, menos 

necessita de trabalho vivo, de mão de obra. 

Como a mais-valia, da qual resulta o lucro do 

capitalista, é produzida pela força de trabalho 

– e não pelas máquinas -, a tendência 

histórica é de queda da taxa média de lucro. 

É evidente que há contratendências para 

tentar bloquear ou minimizar os efeitos dessa 

tendência: aumento da exploração, corte de 

direitos, diminuição de salários, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É o sinal de que o sistema capitalista 

chegou a uma contradição histórica, que 

precisa ser desatada. A acumulação dos 

elementos de crise transforma as crises 

conjunturais em crise estrutural, profunda, 

dos próprios fundamentos do sistema. 

Vivemos, como diz Marx, no Prefácio à Para 

a Crítica da Economia Política, numa época 

revolucionária, a das revoluções proletárias, 

em que se coloca a necessidade de 

organização dos trabalhadores não só por 

suas reivindicações, mas pela superação do 

capitalismo e construção do socialismo. O 

crescimento das forças produtivas 

capitalistas se choca cada vez mais com as 

relações de produção, criando, com o 

avanço da ciência, da técnica e da 

socialização da produção, as condições 

objetivas para a luta pelo socialismo. 

Vivemos não a época das revoluções 

burguesas – como nos séculos XVII e XVIII -

, mas a das revoluções proletárias. 

Mas o capitalismo não cairá de maduro. 

A socialdemocracia alemã, acomodada às 

instituições democráticas burguesas, achava 

que se devia centrar os esforços na busca 

por reformas, tendo em vista que, a 

determinado ponto, o capitalismo se 

transformaria em socialismo, isto é, cairia de 

podre. O resultado foi a sua integração à 

ordem burguesa e o abandono do marxismo 

revolucionário. Estavam redondamente 

enganados. O capitalismo cairá 

historicamente, mas como obra da revolução 

social dos trabalhadores. 

Para o leitor que deseja aprofundar a análise 

do tema das crises capitalistas, 

aconselhamos o estudo de obras como A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra 

(1845), de Engels, O manifesto comunista 

(1848), de Marx e Engels, Trabalho 

assalariado e capital (1849), Grundisse 

(1857-58), Para a Crítica da Economia 

Política (1859), Salário, Preço e Lucro (1867) 

e O Capital (1867), de Marx. Esse estudo 

pode ser completado com as análises de 

pensadores marxistas do século XX, como 

as contidas em Imperialismo: fase superior 

do capitalismo (1916), de V. I. Lênin, A 

acumulação do capital (1913), de Rosa 

Luxemburgo, O marxismo em nosso tempo 

(1939), de Leon Trotsky, além de outros 

teóricos marxistas.    
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arolina Maria de Jesus, escritora e catadora de 
papel,  nasceu em Sacramento-MG, em 1914. 
Neta de “escravo libertado”, viveu até seus nove 
anos com o avô em seu rancho de palha, no 

“Quilombo do Patrimônio” – região de manaciais , periferia 
de Sacramento.    

A aridez da vida tornou Carolina uma criança curiosa, 
inquieta frente as  contradições da realidade - desejava ser 
homem para ter mais força e porque os homens ganhavam 
mais dinheiro que as mulheres. A patroa de sua mãe, ao 
perceber sua vivacidade, matriculou-a no colégio Alan 
kardec,  em Sacramento,  1922. Aprendeu a ler e gostou de 
descobrir as palavras,  como ela mesma escreveu: “As 
Palavras  não servem para mudar o mundo mas podem 
contar a história ou inventar his tórias “ (Quarto de Despejo, 
1960). Com um mundo por mudar,  tendo que lutar pra 
sobreviver, Carolina deixou a escola antes de concluir o 
segundo ano, para t rabalhar, com sua família, como colonos 
em uma fazenda. Apesar da t risteza em deixar a escola, 
para ela,  foram tempos felizes,  pela fartura de alimento, com 
três  anos  de trabalho foram expulsos pelo patrão. 

Tentaram trabalhar em outras fazendas,  mas não foram 
bem sucedidas.  Tiveram que voltar a Sacramento, onde 
viveram tempos dif íceis.  Carolina era bastante discriminada 
por ter uma doença que lhe deixava com as pernas cheias 
de feridas e porque gostava de ler e esc rever,  chegando a 
ser presa por estar lendo um dicionário na porta de seu 
rancho. Após a prisão, em 1934, Carolina e sua mãe foram 
morar em Franca-SP. Passaram três anos de sofrimento, 
dormiam em um circo.  Sua mãe, ficou doente,  voltou pra 
Sacramento e Carolina cont inuou em Franca trabalhando na 
casa de uma família,  que precisou mudar-se pra São Paulo 
e a levou.  

Trabalhou por um tempo com a familia que lhe levou, 
em cuja residência havia uma biblioteca, a qual soube muito 
bem aproveitá-la. Porém, não queria ser doméstica, queria 
ser reconhecida como escritora. Em suas  folgas, além de ler 
e escrever, frequentava saraus, bailes, jornais  e rádios. Pela 
insistência, conseguiu que o jornal “A Folha” fizesse uma 
reportagem com ela, intitulada “Carolina Maria, poet iza 
preta” e que publicasse seu poema “O Colono e O 
Fazendeiro” (1940).  Nes te mesmo ano, resolveu tentar a 
sorte no Rio de Janeiro, não foi fácil,  trabalhou em casa de 
família e apenas em 1942 conseguiu ser entrevistada pelo 
jornal “A Noite”.  Sem perspectiva, voltou para São Paulo. 

Em São Paulo, sem trabalho, morou em habitação 
coletiva, dormiu na rua. Nesse contexto de miséria, para 
não ser pedinte,  decidiu ser catadora de papel.  
Contraditoriamente,  o papel que catava lhe serviu, algumas 
vezes, para o exercício da leitura e da esc rita, pois  já não 
tinha a biblioteca dos patrões  para alimentar sua vocação.  
Em 1948, grávida, morando de maneira improvisada, 
resolveu instalar-se na extinta favela do Canindé, na zona 
norte de São Paulo. Com as próprias mãos ergueu seu 
barraco e nele teve seu primeiro filho, o João José, em 
1949; seu segundo f ilho José Carlos em 06/08/1950  e em 
15/07/1953 sua primeira f ilha,   Vera Eunice. Cada um de um 
pai e nenhum assumiu a paternidade. Para criar t rês 
crianças,  passou a catar tudo que era possível vender: 
papel, papelão, pau, tábua, ferro e vidro. Pedia ossos no 
açougue, ganhava bolacha na padaria,  catava restos de 
feiras, as vezes teve que pedir esmolas .  

Em meio à luta pela sobrevivência “gritava” sou 
escritora. O hábito de ler e escrever, mesmo em condições 
de precariedade, é revelado não só pela quantidade de 
seus escritos, mas também pelo conteúdo, quando 
escreveu: “o dia que não leio é quando estou com fome” 
(Quarto de Despejo,1960). Sua convicção lhe movimentava, 
no meio do caos, Carolina encontrava forças para “bater na 
porta” dos  jornais com suas poesias,  seus escritos, embaixo 
do braço. Como resultado de seus esforços conseguiu que 
os jornais “Época”,  “O Dia”,  “Última Hora” e “O Defensor” 
publicassem algumas de suas poesias.  

Em 1958 o Jornalista Audálio Dantas foi fazer uma 
matéria sobre a favela Canindé e Carolina aproveitou o 
momento para apresentar-se como escritora e apresentou 
sua produção escrita. O jornalista se interessou e a part ir de 
então iniciou-se o processo de busca pela publicação do 
seu primeiro livro. Em 1959, conseguiu publicar trechos de 
seus escritos  na revista “O Cruzeiro”. Em 1960 realizou seu 
grande sonho ao publicar seu primeiro livro “Quarto de 
Despejo:  diário de uma favelada”. O livro bateu recorde de 
venda – foram vendidos dez mil exemplares em uma 
semana. O sucesso do livro, de suas narrativas simples,  
poéticas, crí ticas e viscerais se es tende a vários países,  
merecendo a tradução para 13 idiomas. “Carolina de Jesus 
a escritora favelada” rapidamente tornou-se uma estrela, 
cheia de compromissos sociais e literários, como noites de 
autógrafos, lançamentos, entrevis tas,  etc . Esteve junto com 
grandes nomes da literatura,  como Clarisse Lispector.  Em 
meio ao sucesso, as tantas viagens e compromissos,  
procurava encontrar tempo para ler e escrever,  pois queria 
publicar seu segundo livro.   

Em 1961 Carolina lançou seu segundo livro “Casa de 
Alvenaria: diário de uma ex-favelada” (Rio de  Janeiro - Ed. 
Francisco Alves), com os custos pago por ela, mas,  o livro 
não fez sucesso. Com o dinheiro acabando, tentou ser 
cantora, compôs sambas  e marchinhas, lançou o long play 
“Quarto de Despejo” - sem sucesso. Mesmo frustrada, 
continuou escrevendo, prec isava garantir a sobrevivência.  
Em 1963 negociou com a editora Át ila e lançou mais  dois 
livros : “Pedaço de Fome” e “Provérbios”, também sem 
sucesso. A abundânc ia foi dando lugar a escassez e a 
pobreza voltou a bater em sua porta. 

No caso de Carolina de Jesus , o sucesso em vida foi 
passageiro. Mesmo tendo vendido muitos livros , o recurso 
que chegou em suas mãos não lhe garantiu o sustento nem 
por dois  anos,  o que podemos considerar,  não estranho, 
mas como próprio do capital, que explora o trabalhador e 
enriquece o patrão.  

Em 1969, antes que não sobrasse mais nada, vendeu a 
casa de alvenaria e comprou um pequeno sítio com uma 
casinha deteriorada, em Parelheiros, grande São Paulo.  
Como não tinha dinheiro para invest ir no sí tio,  teve que 
voltar a catar papel pra comprar o que comer. Apesar de 
encontrar-se no declínio,  cont inuava escrevendo seus livros 
e recebendo visitas interessadas em sua vida e seus 
escritos.  

Em 1975 foi produzido, na Alemanha,  um documentário 
sobre a vida de Carolina - “O Despertar de um Sonho”, cuja 
exibição foi proibida no Bras il. Em 1976 Carolina recebeu a 
visita de duas jornalistas a quem entregou seus recentes 
escritos e através de uma editora f rancesa, conseguiram a 
publicação de seu últ imo livro,  em vida,  “Diário de Bitita” 

(1977). No entanto, antes de receber os honorários  ela 
morreu, em 14 de agosto de 1977, no anonimato e pobre. 

Carolina de Jesus representa resistência histórica, 
enfrentamento a imposição social capitalista de um lugar 
para cada classe, para cada raça e para cada gênero. É 
fato que foi devorada pelo capital,  mas é fato que superou 
barreiras e cons truiu his tória através de sua literatura crí tica 
e criativa. Para quem desejar aprofundar os dados sobre 
Carolina Maria de Jesus, ler as obras o Quarto de Despejo: 
diário de uma favelada (São Paulo: Át ica, 2014) e Diário de 
Bit ita (São Paulo: SESI, 2014), além da biograf ia elaborada 
por Tom Farias, intitulada Carolina: uma biografia (Rio de 
Janeiro: Malê,  2017). 
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Carolina de Jesus em Quarto de despejo (1960)

“Poeta, está triste eu vejo
Por que cisma tanto assim?
Queria apenas um beijo
Não deu, não gosta de mim.
Poeta!
Não queixas suas aflições
Aos que vivem em ricas vivendas
Não lhe darão atenções
Sofrimentos, para eles, são lendas.”

Antologia Pessoal - Carolina de Jesus
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