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No vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de 2021, às 20:00 horas, estavam presentes na 3 
reunião do Núcleo de Estudos Sociopolíticos do Sistema Financeiro os 4 
estudantes/pesquisadores/professores: Valdir Alvim, Rodrigo Silva, Ary Minella, Thulio Cícero, 5 
Itamar Aguiar, Vinícius Balera, Emily Boeno, Sandy Ramirez, Tiago Mazeti e Rafael da Costa.  6 
PONTO 1) LEVANTAMENTO DAS LEITURAS REALIZADAS PELOS MEMBROS DO 7 
NÚCLEO. Ary deu início à reunião sugerindo que cada membro dissesse quais textos leram para 8 
que pudéssemos chegar a uma ordem de exposição. Itamar, Valdir e Emily leram e dividiram em 9 
três partes a exposição do capítulo 1  “Dialética da totalidade” do livro Dialética do Concreto de 10 
Karol Kosic. Ary leu a parte III “Dialectical Investigations” de Bertell Ollman, que abrange os 11 
capítulos 3 “Theses on the capitalismo state” e 4 “Why do we need a theory of the state?”. Rodrigo 12 
também leu os textos do Ollman “Dialectical Investigations” e “The meaning of dialectics”. 13 
Sandy e Tiago leram os textos do Ollman “The meaning of dialectics” e dividiram a sua 14 
exposição. Itamar afirmou que o Vinicius teve dificuldades para entrar na reunião, mas que o 15 
mesmo fez a leitura do texto do Marx indicado na reunião anterior.  16 
PONTO 2) EXPOSIÇÃO E DISCUSSÃO DAS LEITURAS PELOS INTEGRANTES DO 17 
GRUPO. Ary propôs que a ordem de exposição fosse a seguinte: Ollman, “The meaning of 18 
dialectics” por Sandy e Tiago, Marx , por Vinicius, “Dialética da totalidade”, por Itamar, Valdir 19 
e Emily que dividiram o texto em três partes: o mundo da pseudoconcreticidade e sua destruição 20 
(Itamar), Reprodução espiritual e racional da realidade (Emily), a totalidade concreta (Valdir); e 21 
“Theses on the capitalismo state”, por Ary. Devido ao avançado da hora este último texto não foi 22 
discutido. 23 
ENCAMINHAMENTO: Ao final das exposições e discussões, passando das 23:00 horas, o 24 
professor Ary sugeriu que no próximo encontro fossem discutidos os capítulos 2, 3 e 4 de Bertell 25 
Ollman, “Dialectical Investigations”, sendo que o Rodrigo ficou encarregado de fazer uma 26 
exposição sobre a introdução desses textos, o capítulo 2 (Putting Dialectics to Work: The Process 27 
of Abstraction in Marx's Method) seria dividido em três partes, cada uma para um tipo de 28 
abstração que o autor aborda no texto, sendo que o Tiago ficou encarregado de fazer a leitura e a 29 
exposição da primeira parte (item V do capítulo), o Rafael ficou encarregado da segunda parte 30 
(item VI do capítulo) e o Vinicius e a Sandy dividirão a terceira parte (item VII do capítulo). O 31 
capítulo 3 (Theses on the Capitalist State) ficou como leitura comum e o capítulo 4 (Why Do We 32 
Need a Theory of the State?) ficou a cargo dos professores Valdir e Itamar. Foi sugerido que na 33 
medida do possível todos lessem também o capítulo 4.  Não havendo desacordo com essa 34 
proposta, a reunião se encerrou por volta das 23:35. 35 


