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 7

Introdução

Esta coletânea, intitulada Marxismo, Política Social e Direitos, traz 
a público resultados parciais das pesquisas que vêm sendo desenvol-
vidas no âmbito do projeto coletivo Crise do capital e fundo público: 
implicações para o trabalho, os direitos e a política social, que envolve 
28 pesquisadores docentes de três universidades públicas: a UnB, que 
lidera e coordena o projeto (Ivanete Boschetti, 2014-2017, e a partir 
de 2018, Evilasio Salvador), da UERJ, e da UFRN. Esse projeto vem 
contando com recursos da CAPES, por meio do Edital 071/2013, na 
modalidade PROCAD/CAPES, um edital que incentiva a articulação 
coletiva e solidária entre pesquisadores de diferentes regiões do país, 
e fortalece os programas de pós-graduação e de iniciação científica. 
Falamos de resultados parciais considerando que há previsão de outro 
livro até o fim da vigência do projeto, em 2019.

Alguns leitores com a memória mais aguçada poderão lembrar 
que esse projeto quase não pôde contar com financiamento da CAPES 
em função de um parecer ad hoc sem sustentação, nitidamente pre-
conceituoso e ideológico, acompanhado pela instituição (que veio a 
rever sua posição), e que desqualificava o projeto em função de seus 
fundamentos teóricos e metodológicos que reivindicavam a tradição 
marxista. Dizia o parecer quanto ao mérito técnico-científico: “Projeto 
afirma basear-se no método marxista histórico-dialético. Julgo que a 
utilização deste método não garante os requisitos necessários para 
que se alcance os objetivos do método científico”; e em outra parte, 
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quanto à formação de recursos humanos, “a formação proposta estaria 
no âmbito do método marxista histórico-dialético, cuja contribuição 
à ciência brasileira parece duvidosa”.

Não vamos resgatar aqui todas as frases mal redigidas daquele 
parecer, de péssima lembrança, mas sublinhar que a reação da co-
munidade acadêmica foi contundente e histórica, pois fizemos co-
rajosamente a denúncia pública daquela peça persecutória (estamos 
falando do ano de 2014). Em 13 dias recolhemos 8.469 mil assinaturas 
individuais; 220 assinaturas de grupos de pesquisa vinculados a 60 
instituições de ensino superior; 74 assinaturas de associações cientí-
ficas, entidades, blogs e revistas; e 38 assinaturas de programas de 
pós-graduação. Naquele momento, em 2014, se posições ultraconser-
vadoras já se insinuavam no cenário brasileiro, nos encontrávamos 
ainda sob parâmetros republicanos de gestão pública. A CAPES, sob 
intensa pressão, recuou e acatou o recurso que impetramos. Dessa 
forma pudemos realizar, entre final de 2015 (quando os recursos foram 
efetivamente liberados) e final de 2017, a maior parte das atividades 
previstas no projeto, entre missões de estudo de doutorado, mestrado 
e graduação, realização de pós-doutorado de alguns pesquisadores, 
seminários nacionais nas três unidades que fazem parte do projeto e 
minicursos sobre os temas de pesquisa.

A experiência coletiva tem sido muito profícua para os docentes 
e discentes envolvidos e esta publicação é um retorno ao investimento 
público sob nossa responsabilidade, tornando conhecidas as nossas 
reflexões ao grande público, para além da experiência dos seminários 
e minicursos. Essa difícil experiência lembrada nas linhas anteriores, 
vista dos dias de hoje, parece ter sido apenas o Ovo da Serpente 
(Ingmar Bergman, 1977). A trajetória do Brasil recente, com o golpe 
parlamentar-midiático de 2016 e a instauração de práticas autocráticas 
no Estado brasileiro, bem como a onda conservadora desencadeada 
na sociedade brasileira, asseguraram legitimidade junto ao Ministério 
da Educação de uma proposta como o “Escola sem Partido”. Seguem 
na mesma esteira a contrarreforma do ensino médio, cujos objetivos 
são desqualificar uma formação para a cidadania e transformar a 
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escola em correia de transmissão do partido da ordem, adequando 
os corpos e mentes ao mundo ultracompetitivo do mercado, do mote 
“não pense, trabalhe” do desgoverno atual. Abundam e circulam 
pelas redes sociais, bem como ganham os espaços judiciais, denún-
cias sobre a “ideologia de gênero” nas escolas e universidades, que 
supostamente desafiam os padrões dominantes quanto à sexualidade. 
Tais denúncias reivindicam a família, a heterossexualidade e a religião, 
aqui sob a liderança nítida do pentecostalismo autônomo. Esse é o 
mesmo movimento que coíbe expressões artísticas que tematizam a 
sexualidade, a exemplo da exposição Queermuseum, em Porto Ale-
gre, promovendo o preconceito e sua pior expressão que é a violência 
endêmica no Brasil da LGBTfobia, do feminicídio.

Este é o ambiente que vai forjando no universo da pesquisa, pouco 
a pouco, um ambiente de macarthismo acadêmico, de cerceamento 
da crítica e do pensamento autônomo. Hoje abundam denúncias de 
pesquisadores e grupos de pesquisa, em especial no campo das ciências 
humanas e sociais, a esse respeito. Pelo exposto até aqui, consideramos 
mais que oportuna, necessária, a publicação de análises consistentes 
de realidade orientadas pela perspectiva histórico-dialética, e que vão 
na contracorrente destes tempos temerários, intolerantes, obtusos. 
Sabemos desde Goya que “o sono da razão produz monstros” e nesta 
publicação reivindicamos a razão crítico-dialética para lançar luzes 
e extrair da realidade seu movimento, tendo em vista superar o obs-
curantismo e aquilo que certamente está por trás da névoa: o projeto 
burguês em decadência, destruindo a humanidade e a natureza, pro-
cesso ao qual interessa obnubilar a consciência e desqualificar a razão 
crítica que mostra cientificamente seus limites (e crimes). Trata-se de 
recusar a razão miserável, como analisava Carlos Nelson Coutinho 
(2010) em seus certeiros ensaios de 1972, fazendo uma das mais belas 
críticas do processo de vulgarização e empobrecimento da tradição 
marxista, que certamente pesou sobre sua trajetória e desventuras. 
Registramos que aqui, em cada capítulo, nos distanciamos deste 
“peso” e reivindicamos a aventura do conhecimento a partir deste 
patamar de observação, conhecimento este que coloca em xeque a 
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“caça apaixonada do valor” (Marx, 1982), em sua sanha atual, que a 
tudo mercantiliza: o corpo, a política, e a produção social da riqueza.

Longe de ser a reivindicação extemporânea de uma perspectiva 
teórico-metodológica superada, pensamos que a tradição marxista 
tem muito a oferecer para explicar o mundo do capital em crise, 
suas duras penas e agruras, e também para fundamentar alternativas 
a ele. Em que pese a situação brasileira deste momento, a potência 
explicativa (e intempestiva) do pensamento marxiano e de muitos 
de seus intérpretes e desdobramentos teóricos recentes, tem sido 
redescoberta. É a própria realidade do capitalismo em crise profun-
da, protagonista central desta busca de explicação, de compreensão 
racional de irracionalidades como a ultraconcentração de riquezas 
diante do recrudescimento da pobreza no mundo, das guerras, do 
terror, da ascensão dos fascismos e congêneres nos EUA, Europa, 
América Latina. O acirramento das lutas sociais, muitas delas com 
nítido conteúdo de classe, também aguçou a curiosidade de um modo 
de pensar que coloca a contradição no centro da compreensão racional 
dos processos sociais. O centenário da Revolução Russa, em 2017, e os 
muitos eventos internacionais e nacionais em torno dos 200 anos de 
Karl Marx, em 2018, também mobilizaram esta retomada. Onde está 
o núcleo central desta forma de pensar e que permite essa dinâmica 
de Phênix, a que renasce das cinzas?

Chamamos a atenção para a referência e a incidência do método 
em Marx no processo de produção de conhecimento, o que contraria 
frontalmente aquele parecer persecutório sobre a suposta inconsis-
tência científica do materialismo histórico e dialético e as tendências 
conservadoras recentes. O método em Marx é uma sofisticada bússola 
para explicar o mundo, que se apresenta ao pesquisador como um 
“claro escuro de verdade e engano”, como nos diz Karel Kosik em 
seu imprescindível trabalho Dialética do Concreto (1976). O pilar do 
método na teoria social de Marx é tão importante que Lukács dizia 
em História e Consciência de Classe que a ortodoxia marxista se refere 
ao método. Em suas palavras: “O marxismo ortodoxo não significa, 
pois, uma adesão sem crítica aos resultados da pesquisa de Marx, 
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não significa uma ‘fé’ numa ou noutra tese, nem a exegese de um 
livro ‘sagrado’. A ortodoxia em matéria de marxismo refere-se, pelo 
contrário, e exclusivamente, ao método” (Lukács, 1989, p. 15). Neste 
passo também lembramos o belo prefácio de Rosa Luxemburgo ao 
Livro III de O Capital, em que ela complementa: “A principal obra de 
Marx, assim como toda sua visão de mundo, não é nenhuma bíblia 
com verdades de última instância, acabadas e válidas para sempre, 
mas um manancial inesgotável de sugestões para levar adiante o 
trabalho intelectual, continuar pesquisando e lutando pela verdade” 
(In: O Capital, Livro III, 2017).

Naquele mesmo texto supracitado, Lukács ressalta também a 
relação entre teoria e história, teoria e práxis, ou seja, a perspectiva da 
revolução como um elemento interno a esse patamar de observação 
da realidade. Para ele, há uma “relação dialética do sujeito e do objeto 
no processo da história” (1989), uma ação recíproca, o que implica na 
recusa peremptória da neutralidade científica de Durkheim ou axioló-
gica de Weber, especialmente na pesquisa social. Para essa conversa, 
podemos também convidar a reflexão de Michael Löwy, que mostra 
a relação entre teoria e visões sociais de mundo, teoria e política, em 
suas Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen (2013), por 
meio da alegoria daquele personagem bizarro que pretende sair da 
areia movediça se puxando pelos cabelos. Ou seja, o pesquisador e 
seu objeto estão mergulhados na história, e o reconhecimento desta 
condicionalidade é fundamental para que se possa extrair do objeto — 
de forma aproximada — seu movimento. Essas são balizas centrais que 
orientam o trabalho de pesquisa sobre a política social e os direitos.

A leitura crítica da crise do capital, do papel do fundo público 
e seu impacto sobre a produção e a reprodução social, envolvendo 
o mundo do trabalho, dos direitos e das políticas sociais, requisita a 
perspectiva da totalidade do ponto de vista heurístico, considerando 
que esses são processos que se inscrevem na totalidade concreta, a so-
ciedade burguesa contemporânea, envolvendo ainda a particularidade 
brasileira. A categoria da totalidade, portanto, é decisiva para trazer à 
tona as múltiplas determinações do capitalismo contemporâneo como 
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totalidade histórica concreta, a qual envolve um conjunto de mediações 
e contradições que a colocam em movimento, ou em intenso sócio-
-metabolismo, na boa síntese de Mészáros (2002) — razão pela qual 
todo conhecimento sobre a sociedade é aproximado, inacabado, o que 
não significa dizer relativo. É preciso estarmos atentos ao relativismo, 
que remete ao mais profundo idealismo. Não é o pensamento que 
produz a realidade. Não temos uma realidade histórico-social para 
cada forma de pensar, para cada narrativa, para cada representação da 
realidade pelos sujeitos. Pela perspectiva metodológica aqui adotada, 
o pensamento extrai da realidade seu movimento. E entre pensamento 
e realidade há inúmeras mediações e condições que vão determinar 
as possibilidades maiores ou menores de apanhar as determinações 
do objeto, o ser social em movimento.

Outra categoria central que orienta a pesquisa é a contradição. 
Colocamos a luta de classes como um elemento interno ao processo 
de constituição e alocação do fundo público, bem como de definição 
e execução das políticas sociais que materializam direitos. A partir de 
uma ampla pesquisa documental e bibliográfica, e de dados primá-
rios e algumas análises comparadas internacionais, temos produzido 
aproximações sucessivas e cada vez mais profundas, tendo em vista a 
reprodução no nível do pensamento da lógica que preside o movimento 
do fundo público e a configuração da política social e dos direitos, 
como concreto pensado. Trata-se de partir do concreto e aparente, para 
reconstruí-lo no nível do pensamento como um conjunto mais rico de 
determinações que supera aquele momento primeiro. O que pressupõe 
um trabalho prévio sistemático de organização e tratamento dos dados, 
que constitui a base para a análise, para em seguida desvelar sua lógica 
dialética, marcada pela contradição entre o desenvolvimento das forças 
produtivas e as relações sociais de produção, entre a produção social e 
a apropriação privada, entre as classes sociais fundamentais, burguesia 
e trabalhadores, e seus interesses antagônicos na disputa pelo fundo 
público, como um elemento insubstituível na sua reprodução material. 
Sobre a contradição, Netto nos auxilia: “Para ambos, [Marx e Engels] 
o ser social — e a sociabilidade resulta elementarmente do trabalho, 
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que constituirá o modelo da práxis — é processo, movimento, que se 
dinamiza por contradições, cuja superação o conduz a patamares de 
crescente complexidade e novas contradições impulsionam a outras 
superações” (2009, p. 678).

As categorias, portanto, expressam modos de ser do ser social, 
numa perspectiva ontológica — e como tal, são históricas e transitórias 
(Netto, 2009, p. 687). O fundo público, a política social e os direitos são 
mediações importantes na totalidade da vida social, e nossa pesquisa 
busca adensar essas categorias, compreendendo seu modo de ser. 
Teorizando a partir de um trabalho prévio e sistemático do sujeito que 
pesquisa, esgotando ao máximo a produção relevante sobre o objeto 
e organizando dados primários. Cabe lembrar sempre dos relatórios 
dos comissários encarregados de fiscalizar as fábricas como fonte de 
pesquisa da qual Marx extraiu os segredos da jornada de trabalho, 
do controle do tempo, pesquisa central para a sustentação do núcleo 
central da teoria do valor-trabalho. Para Netto (2009, p. 673), “A teoria 
é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo 
sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento 
a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução 
(que constitui propriamente o conhecimento teórico) será tanto mais 
correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for ao objeto”. E continua: 
“Numa palavra: o método de pesquisa que propicia o conhecimento 
teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto. 
Alcançando a essência do objeto, isto é: capturando a sua estrutura 
e dinâmica, por meio de procedimentos analíticos e operando a sua 
síntese, o pesquisador a reproduz no plano do pensamento; mediante 
a pesquisa, viabilizada pelo método, o pesquisador reproduz, no plano 
ideal, a essência do objeto que investigou” (2009, p. 674).

Busca-se, então, romper com o claro-escuro de verdade e engano, 
com a aparência, com o mundo da pseudoconcreticidade que precisa 
ser superado pela crítica (Kosik, 1976). Vejamos aqui neste espaço 
introdutório a discussão da crise do capital, suas causas, sua tempo-
ralidade e suas consequências. As abordagens correntes, acadêmicas 
e jornalísticas a caracterizaram em 2008/2009, um dos seus momentos 
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mais profundos, como passageira e conjuntural — no caso dos libe-
rais mais ortodoxos; ou como superável em médio prazo desde que 
fossem desencadeados processos de regulação, particularmente sobre 
a circulação de capitais e a ação dos rentistas, e que foram descarta-
dos pelos neoliberais — como afirmam muitas das análises de cariz 
keynesiano. A perspectiva da totalidade, do método da crítica da 
economia política, permite ver a crise do capital como um elemento 
interno à sua lógica, relacionado à dinâmica da produção e apropriação 
do valor, diga-se, da acumulação do capital, e à contradição entre as 
classes sociais, muitas vezes expressa por seus segmentos na correla-
ção de forças políticas. Permite perceber o curto-circuito no processo 
de rotação do capital, e a queda tendencial da taxa de lucros e suas 
causas contrariantes, como explicitou Marx em O Capital.

Tudo isso determina a formação e alocação do fundo público, um 
componente estrutural inarredável no capitalismo contemporâneo, e a 
condição da política social e dos direitos, como mediações importantes 
no campo da produção e reprodução da totalidade, considerando seu 
lugar na reprodução da força de trabalho e na relação entre produção 
e consumo no capitalismo maduro. O ponto de vista adotado pela 
pesquisa que desenvolvemos percebe a crise em curso como endêmica, 
profunda e estrutural, envolvendo múltiplas dimensões: econômica, 
política, social, cultural e ecológica. Com Mandel (1982), entendemos 
que a crise não é detonada por uma única causa (o petróleo, a per-
versidade da finança, os créditos imobiliários sem lastro etc.). Todo 
monocausalismo nos leva a raciocínios reducionistas e dedutivos, que 
tendem a empobrecer a reprodução do movimento do objeto como 
concreto pensado mantendo-nos presos ao imediato, quando busca-
mos o mediato. Ou seja, a reprodução no nível do pensamento do 
concreto como síntese de muitas determinações — formas de modos 
de ser, determinações da existência — e unidade do diverso, prenhe 
de contradições. Ou seja, essa é uma perspectiva de investigação da 
realidade que rompe com a mistificação, a reificação e o fetichismo 
da mercadoria, elementos que estruturam a dominação burguesa, daí 
o incômodo da direita, a perseguição, a reivindicação desta suposta 
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“escola sem partido”, quando na verdade querem (re)instaurar a di-
tadura e a censura. Essa é hoje uma dimensão importante do ataque 
à universidade, especialmente aos grupos consolidados majoritaria-
mente na universidade pública.

Apontamos uma premissa importante do nosso trabalho, para 
além da totalidade, da contradição e da mediação, que é o entendi-
mento de que o capitalismo maduro se desenvolve desencadeando 
forças destrutivas avassaladoras, ou seja, o capitalismo maduro 
tende a fugir das regulações, sendo a experiência do Estado Social 
capitalista combinada ao pleno emprego keynesiano datada e geo-
politicamente situada, delimitada por um conjunto de determinações 
que não cabe desenvolver aqui (Cf. Behring, 1998, 2003 e Behring 
e Boschetti, 2006).

Entender os processos sociais a partir deste patamar, eviden-
temente, não implica uma abordagem catastrofista ou finalista da 
história, que por vezes contagiou e ainda contagia o debate crítico, 
e que aqui recusamos veementemente. Se o capitalismo esgotou ou 
não seu tempo é um desdobramento que tem a ver com as forças 
vivas, com a luta de classes e suas possibilidades históricas. Nossa 
única certeza é a de que quanto mais capitalismo hoje, maiores as 
possibilidades de barbarização e banalização da vida, de desastre 
ecológico, de radicalização da desigualdade, e de perdas de espaços 
democráticos que o mundo do capital não mais comporta, quanto 
mais num país como o nosso, de tradições autocráticas. Daí que, no 
compromisso acadêmico primordial de trazer à tona com maior ni-
tidez os processos sociais em curso no contexto da crise — no nosso 
caso, a dinâmica do fundo público e da política social e dos direitos, 
na sua relação com o circuito do valor, que organiza a sociedade bur-
guesa — há um evidente compromisso político, de alimentar as lutas 
sociais e políticas anticapitalistas. Não existe ciência asséptica, neutra 
e descompromissada. E os tempos difíceis requisitam uma pesquisa 
na universidade comprometida com a vida, com a humanidade, num 
sentido humano genérico amplo. Um compromisso com a emancipação 
humana, e com emancipação política naquelas realidades onde essa 
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mediação tática ainda se repõe. A ofensiva burguesa sobre a univer-
sidade agigantou-se no último período, especialmente após o golpe 
de Estado de novo tipo e estamos aqui na resistência.

Postas essas considerações introdutórias, o(a) leitor(a) irá se 
deparar nesta coletânea com um espectro variado de investigações, 
todas elas enfrentando seus objetos a partir de um mesmo patamar 
de observação, este que procuramos explicitar nas linhas anteriores. 
Iniciamos com a contribuição de Henrique Wellen (UFRN), que 
aprofunda o debate sobre a relação teoria-prática, a partir dos textos 
marxianos, mas num amplo debate com a filosofia política. A coletâ-
nea segue com reflexões de Elaine Behring (UERJ) acerca do Estado 
e do fundo público na crise atual do capitalismo e suas repercussões 
sobre o Brasil. Ivanete Boschetti (UnB/UFRJ) coloca sua lupa sobre 
o Estado social como fenômeno capitalista contraditório, fazendo a 
crítica das análises típico-ideais de suas características e da relação 
entre direitos e emancipação. A publicação prossegue com um estudo 
de Evilasio Salvador (UnB) sobre a questão tributária a partir da crítica 
da economia política. E na sequência teremos o trato de Juliana Fiuza 
(UERJ) acerca da polêmica questão dos serviços na obra de Marx e 
na tradição marxista. Sandra Teixeira (UnB) e Daniela Neves (UFRN) 
realizam uma reflexão sobre a relação entre trabalho e assistência 
social apontando as contradições das políticas de ativação em voga 
na política social atual. A condição da população LGBT e da diversi-
dade sexual nas cidades apropriadas pelo capital é problematizada 
por Silvana Santos (UFRN) e Andrea Lima (UFRN). A opressão das 
mulheres e sua apropriação pela tradição marxista é abordada por 
Rita de Lima (UFRN), no que é complementada pelo texto de Miriam 
Inácio (UFRN) acerca das tensas relações entre marxismo e feminismo. 
Maurílio Matos (UERJ) nos mostra que a questão do aborto é um tema 
importante na agenda da tradição marxista ontem e hoje. Felipe De-
mier (UERJ) e Demian Melo (UFF) tematizam algumas categorias na 
tradição marxista que ajudam a pensar o tempo presente no Brasil do 
golpe de Estado, destacadamente crise de hegemonia e crise orgânica. 
Por fim, Tássia Monte (UFRN) discute as categorias luta de classes 
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e revolução tendo como ponto de chegada pensar as condições para 
uma transformação profunda da ordem societária nos dias de hoje a 
partir da contra-hegemonia. São todos textos que convocam à reflexão 
e ação a partir de suas angulações específicas. Textos inquietos, por 
vezes ásperos, mas jamais desesperançados. Boa leitura!

As Organizadoras

Ivanete Boschetti
Elaine Rossetti Behring

Rita de Lourdes de Lima
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