
rumos da luta
um jornal a serviço da classe operária e camponesa

Número #19 NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022Uma publicação da Célula Comunista de Trabalhadores (CCT) e da União Reconstrução Comunista (URC) rumosdaluta@gmail.com

“O mais importante é resolver os problemas do povo. A luta continua”. (AGOSTINHO NETO)

A libertação da 
mulher soviética

MULHERES página 7

Agostinho Neto: 
um exemplo

revolucionário
JUVENTUDE página 6

A União Soviética e 
a libertação nacional 
dos povos do mundo

INTERNACIONAL página 5

VIVA LIMA BARRETO!VIVA LIMA BARRETO!

Leia mais 
na página 8

Leia o editorial na página 2Leia o editorial na página 2
100 ANOS DA UNIÃO SOVIÉTICA

A parte da classe trabalhadora que se mantem consciente de seus próprios A parte da classe trabalhadora que se mantem consciente de seus próprios 
interesses e as organizações de vanguarda que não se renderam a postura interesses e as organizações de vanguarda que não se renderam a postura 
divisionista de xingar aqueles que votaram em Bolsonaro, tem diante de divisionista de xingar aqueles que votaram em Bolsonaro, tem diante de 

si tarefas difíceis, mas incontornáveis, que passam pela reconstrução si tarefas difíceis, mas incontornáveis, que passam pela reconstrução 
do partido revolucionário do proletariado, e em consequência, de um do partido revolucionário do proletariado, e em consequência, de um 

sindicalismo voltado às necessidades contemporâneas das classes sindicalismo voltado às necessidades contemporâneas das classes 
exploradas, portanto, não vinculado aos interesses da burguesia e pelo exploradas, portanto, não vinculado aos interesses da burguesia e pelo 

fortalecimento das lutas populares, por melhores condições de vida, fortalecimento das lutas populares, por melhores condições de vida, 
ligando-as a uma luta mais ampla, pela destruição do capitalismo. Como ligando-as a uma luta mais ampla, pela destruição do capitalismo. Como 
escreveram Milton Nascimento e Fernando Brant “outros Outubros virão, escreveram Milton Nascimento e Fernando Brant “outros Outubros virão, 

outras manhãs, plenas de sol e de luz”. Que assim seja. outras manhãs, plenas de sol e de luz”. Que assim seja. Leia na página 3Leia na página 3

O FANTASMA O FANTASMA 
QUE RONDAQUE RONDA
O BRASILO BRASIL

O aumento da violência 
do latifúndio e a necessária 

resistência camponesa
SINDICAL página 4



 Entre os vários aniversários re-
gistrados em nossas páginas em 2022, 
o da fundação da URSS - União das Re-
públicas Socialistas Soviéticas - é com 
certeza o mais significativo para a his-
tória da humanidade.
 Antes da Revolução Russa de 1917 
e a criação da URSS em 1922, tivemos a 
Comuna de Paris, em 1871, mas foi com 
a vitória dos comunistas no antigo im-
pério czarista que a revolução proletá-
ria entrou definitivamente na ordem do 
dia da história das sociedades.
 Com as revoluções proletárias vi-
toriosas na China em 1949 e em Cuba 
em 1959 e com a incorporação de ou-
tros povos à construção do socialis-
mo, em virtude do grande prestígio da 
URSS após a segunda guerra mundial, 
formou-se o bloco socialista, fato que 
assustou a burguesia.
 Com essa situação política mais 
equilibrada, em nível mundial, o pro-
letariado e as camadas médias de to-
dos os países conquistaram uma vida 
melhor, mesmo nos países em que os 
trabalhadores não tomaram o poder. 
Nessa correlação de forças, foi possível 
a criação do bloco dos não-alinhados, 
quando alguns povos puderam manter 
maior independência em relação ao ca-
pitalismo imperialista.
 Nesse período, foi possível para 
uma grande parte do proletariado ter 
acesso a uma vida digna, baseada na 
universalização do trabalho regula-
mentado (com direitos), alimentação 
adequada, moradia, saúde, educação e 

lazer, nos países socialistas. Nos paí-
ses que permaneceram no capitalismo, 
a melhoria nas condições de vida dos 
trabalhadores foi mais modesta, sobre-
tudo nos países dominados, mas ainda 
assim, essa melhoria ocorreu. 
 Diante do avanço do socialismo 
iniciado pelos soviéticos, mesmo os 
governos dos países capitalistas cen-
trais se viram obrigados a fazer inú-
meras concessões de direitos, para 
tentar aplacar o potencial revolucioná-
rio dos seus trabalhadores e para tal 
buscaram ampliar a superexploração 
dos povos coloniais e semicoloniais 
da África, da Ásia e da América Lati-
na. Mas tais povos, também inspira-
dos pelo caminho aberto pela Revolu-
ção de Outubro, puderam levar a cabo 
suas revoluções de libertação nacional 
e enfrentar o imperialismo.
 No final do século XX, a vitória 
da contrarrevolução burguesa determi-
na o fim do bloco socialista. A burgue-
sia fez festa e anunciou o fim das lutas 
de classes, o fim das ideologias e mes-
mo o fim da História. De acordo com os 
defensores dessa nova ordem mundial, 
incluindo aqui grande parte da esquer-
da, entraríamos em uma era de paz e 
progresso. Nada disso se verificou e as 
consequências não se fizeram esperar.
 Com a restauração capitalista 
nos países do antigo bloco socialista, 
incluindo a China, que formalmente 
permanece socialista, observamos um 
aumento brutal nos níveis de explora-
ção dos trabalhadores, que se espalha 
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pelo mundo. Empresas de vários países 
transferiram fábricas para a China e ou-
tros países asiáticos, africanos e ame-
ricanos, para explorarem uma força de 
trabalho barata.
 Assistimos, desde então, em qua-
se todos os países, a um processo sis-
temático de ataques aos trabalhadores, 
com a intensificação da exploração e 
da opressão. A burguesia, com a res-
tauração capitalista, esteve próxima de 
vergar o proletariado, ameaçando-nos 
com o desemprego, retirando direitos, 
destruindo os serviços públicos, para 
privatizá-los. Podemos afirmar que vi-
vemos, a partir de então, um período de 
regressão social.
 Se para o proletariado e para os 
camponeses pobres não houve progres-
so, tampouco houve paz. As guerras 
imperialistas não cessaram, muito pelo 
contrário, o aprofundamento da explo-
ração dos trabalhadores é a única forma 
que a burguesia tem para manter o sis-
tema que lhe interessa, o capitalismo.
 Os revolucionários e patriotas de 
todos os países, enquanto participam 
das lutas de resistência contra a barbá-
rie capitalista que a burguesia quer nos 
impor, devem buscar aprender as lições 
dos erros que cometemos, afim de vol-
tarmos a ligar essas lutas de resistência 
com a luta pelas revoluções proletárias 
de nova geração.
 O jornal Rumos da Luta conti-
nuará dando sua contribuição na dire-
ção acima apontada. 
 Venceremos!

VIVA OS 100 ANOS DA URSS!VIVA OS 100 ANOS DA URSS!

As edições anteriores do Rumos da Luta podem ser lidas, em PDF, na página criada 
pelo NOVACULTURA.info para a divulgação do jornal: www.novacultura.info/jornal



 Um conhecido adágio popu- Um conhecido adágio popu-
lar diz que “o pior cego é aquele que lar diz que “o pior cego é aquele que 
não quer ver”. Acreditamos que ajuda não quer ver”. Acreditamos que ajuda 
a compreender bem a postura de uma a compreender bem a postura de uma 
parte das pessoas, que parecem estar parte das pessoas, que parecem estar 
surpresas com o que se passa na cena surpresas com o que se passa na cena 
política brasileira das últimas semanas.política brasileira das últimas semanas.
 As recentes eleições no Brasil,  As recentes eleições no Brasil, 
não apenas a última, foram marcadas não apenas a última, foram marcadas 
por um visível rebaixamento do debate por um visível rebaixamento do debate 
político e programático, em poucas pa-político e programático, em poucas pa-
lavras, por uma baixaria generalizada. lavras, por uma baixaria generalizada. 
Após a eleição de Lula para um tercei-Após a eleição de Lula para um tercei-
ro mandato, temos, de um lado, gente ro mandato, temos, de um lado, gente 
acampada em frente a quartéis, pedin-acampada em frente a quartéis, pedin-
do intervenção militar, de outro, mani-do intervenção militar, de outro, mani-
festações em que se pede respeito ao festações em que se pede respeito ao 
voto do povo brasileiro. Enquanto isso, voto do povo brasileiro. Enquanto isso, 
os governantes eleitos preparam suas os governantes eleitos preparam suas 
equipes e alguns se preparam para a equipes e alguns se preparam para a 
festa da posse.festa da posse.
 A maioria dos brasileiros, inde- A maioria dos brasileiros, inde-
pendentemente de terem votado em pendentemente de terem votado em 
Lula, Bolsonaro ou em nenhum deles, Lula, Bolsonaro ou em nenhum deles, 
continuarão amargando uma vida de continuarão amargando uma vida de 
dificuldades, com os preços nas altu-dificuldades, com os preços nas altu-
ras, o desemprego também nas alturas ras, o desemprego também nas alturas 
e outros flagelos decorrentes.e outros flagelos decorrentes.
 Alguns se manifestam negati- Alguns se manifestam negati-
vamente com o caminho trilhado pelo vamente com o caminho trilhado pelo 
presidente eleito. Os mais novos têm presidente eleito. Os mais novos têm 
alguma razão para isso, mas não aque-alguma razão para isso, mas não aque-
les que viveram conscientemente sob les que viveram conscientemente sob 
os anteriores governos petistas.os anteriores governos petistas.
 No número 18 do Rumos da Luta,  No número 18 do Rumos da Luta, 
afirmamos que a burguesia não tirou afirmamos que a burguesia não tirou 
Lula da cadeia e o elegeu presidente Lula da cadeia e o elegeu presidente 
para que ele desfaça as reformas re-para que ele desfaça as reformas re-
gressivas que os governos do PT e alia-gressivas que os governos do PT e alia-
dos fizeram, da mesma forma que os dos fizeram, da mesma forma que os 
governos do PSDB, do MDB, do PL, etc.governos do PSDB, do MDB, do PL, etc.

 Também denunciamos aqui que  Também denunciamos aqui que 
há estudo encomendado pelo atual há estudo encomendado pelo atual 
governo para uma nova reforma tra-governo para uma nova reforma tra-
balhista, estudo competentemente cri-balhista, estudo competentemente cri-
ticado pelo Dieese, na nota técnica nú-ticado pelo Dieese, na nota técnica nú-
mero 267, de janeiro de 2021. Notamos mero 267, de janeiro de 2021. Notamos 
ainda que em documento assinado por ainda que em documento assinado por 
várias centrais sindicais e entregue aos várias centrais sindicais e entregue aos 
poderes legislativo e judiciário em abril poderes legislativo e judiciário em abril 
passado não há nenhuma referência, passado não há nenhuma referência, 
nem ao estudo, nem à nota técnica.nem ao estudo, nem à nota técnica.
 De nossa parte, não temos e nem  De nossa parte, não temos e nem 
alimentamos ilusões em relação ao alimentamos ilusões em relação ao 
que será executado a partir de 2023 em que será executado a partir de 2023 em 
Brasília. Os salários dos trabalhadores Brasília. Os salários dos trabalhadores 
ativos e aposentados continuarão sen-ativos e aposentados continuarão sen-
do atacados, bem como os serviços pú-do atacados, bem como os serviços pú-
blicos. Os salários e rendimentos das blicos. Os salários e rendimentos das 
camadas médias serão corroídos por camadas médias serão corroídos por 
aumentos de impostos. Buscar-se-á aumentos de impostos. Buscar-se-á 
espaço no orçamento para manter um espaço no orçamento para manter um 
auxílio aos mais empobrecidos, para auxílio aos mais empobrecidos, para 
conter a revolta social.conter a revolta social.
 É por isso que, ao nosso ver,  É por isso que, ao nosso ver, 
mais de 38 milhões de compatriotas se mais de 38 milhões de compatriotas se 
negaram a ser cúmplices da farsa na negaram a ser cúmplices da farsa na 
qual se transformaram as eleições no qual se transformaram as eleições no 
nosso país.nosso país.
 Sabedora de que a situação é  Sabedora de que a situação é 
grave, as diferentes frações da burgue-grave, as diferentes frações da burgue-
sia mexem as suas peças. Uma delas, sia mexem as suas peças. Uma delas, 
como dissemos, apoiou Lula sem dis-como dissemos, apoiou Lula sem dis-
farces, enquanto prepara novos “Lulas” farces, enquanto prepara novos “Lulas” 
para enganar o povo. Já o setor que se para enganar o povo. Já o setor que se 
manteve fiel a Bolsonaro, apresenta o manteve fiel a Bolsonaro, apresenta o 
governo eleito como “comunista”. Não governo eleito como “comunista”. Não 
é de hoje e não é só no Brasil que se-é de hoje e não é só no Brasil que se-
tores da burguesia apresentam seus tores da burguesia apresentam seus 
serviçais gestores social-democratas serviçais gestores social-democratas 
como “comunistas”, justamente para como “comunistas”, justamente para 
enganarem o povo e mantê-lo afastado enganarem o povo e mantê-lo afastado 
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de uma efetiva e possível solução so-de uma efetiva e possível solução so-
cialista e comunista, para o capitalis-cialista e comunista, para o capitalis-
mo e suas crises.mo e suas crises.
 Difícil não lembrar aqui do que  Difícil não lembrar aqui do que 
escreveram Marx e Engels nos primei-escreveram Marx e Engels nos primei-
ros parágrafos do “Manifesto do Parti-ros parágrafos do “Manifesto do Parti-
do Comunista”, em 1848: “Qual partido do Comunista”, em 1848: “Qual partido 
de oposição não foi qualificado de co-de oposição não foi qualificado de co-
munista por seus adversários no po-munista por seus adversários no po-
der? Qual partido de oposição, por sua der? Qual partido de oposição, por sua 
vez, não lançou de volta a acusação de vez, não lançou de volta a acusação de 
comunista, tanto a outros opositores comunista, tanto a outros opositores 
mais progressistas quanto a seus ad-mais progressistas quanto a seus ad-
versários reacionários? versários reacionários? 
 Embaralhar as cartas faz parte  Embaralhar as cartas faz parte 
do jogo e a burguesia tem muitos alia-do jogo e a burguesia tem muitos alia-
dos para fazê-lo. Por isso a baixaria dos dos para fazê-lo. Por isso a baixaria dos 
debates, por isso evita-se a discussão debates, por isso evita-se a discussão 
programática, pois, no fundamental, o programática, pois, no fundamental, o 
programa que será aplicado é o mesmo.programa que será aplicado é o mesmo.
 A parte da classe trabalhado- A parte da classe trabalhado-
ra que se mantem consciente de seus ra que se mantem consciente de seus 
próprios interesses e as organizações próprios interesses e as organizações 
de vanguarda que não se renderam a de vanguarda que não se renderam a 
postura divisionista de xingar aqueles postura divisionista de xingar aqueles 
que votaram em Bolsonaro, tem diante que votaram em Bolsonaro, tem diante 
de si tarefas difíceis, mas incontorná-de si tarefas difíceis, mas incontorná-
veis, que passam pela reconstrução do veis, que passam pela reconstrução do 
partido revolucionário do proletariado, partido revolucionário do proletariado, 
e em consequência, de um sindicalis-e em consequência, de um sindicalis-
mo voltado às necessidades contem-mo voltado às necessidades contem-
porâneas das classes exploradas, por-porâneas das classes exploradas, por-
tanto, não vinculado aos interesses da tanto, não vinculado aos interesses da 
burguesia e pelo fortalecimento das lu-burguesia e pelo fortalecimento das lu-
tas populares, por melhores condições tas populares, por melhores condições 
de vida, ligando-as a uma luta mais de vida, ligando-as a uma luta mais 
ampla, pela destruição do capitalismo.ampla, pela destruição do capitalismo.
 Como escreveram Milton Nasci- Como escreveram Milton Nasci-
mento e Fernando Brant “outros Outu-mento e Fernando Brant “outros Outu-
bros virão, outras manhãs, plenas de bros virão, outras manhãs, plenas de 
sol e de luz”. Que assim seja.sol e de luz”. Que assim seja.

O fantasma que ronda o Brasil



 A crise social que se aprofun-
da em nosso país há muito talvez 
demonstre sua face mais brutal no 
campo brasileiro, no qual milhares 
de homens e mulheres são superex-
plorados (quando não escravizados), 
despejados e assassinados pelas for-
ças legais e ilegais a mando do lati-
fúndio, amontoando pilhas de corpos 
e de crimes em todos os rincões do 
nosso território.
 Segundo os dados parciais do 
Centro de Documentação Dom To-
más Balduino dirigido pela Comis-
são Pastoral da Terra (CPT), no pri-
meiro semestre deste ano houve um 
aumento das as ocorrências de con-
flitos por terra, resgatados do traba-
lho escravo e assassinatos no campo 
brasileiro. 
 Segundo a parcial apresentada, 
na primeira metade de 2022 foram re-
gistradas 759 ocorrências de confli-
tos no campo no Brasil, envolvendo 
um total de 113.654 famílias, que cor-
respondem a conflitos por terra (601), 
conflitos pela água (105), conflitos 
trabalhistas (41 casos de trabalho es-

4 SINDICAL

cravo e 1 caso de superexploração), 
conflitos em tempos de seca (10) e 
conflitos em área de garimpo (1). 
 Segundo a CPT, “De janeiro a 
junho de 2022, das 601 ocorrências 
de conflitos por terra, 554 foram refe-
rentes a violências contra as famílias 
e/ou contra as pessoas, 45 ocorrên-
cias de ocupações/retomadas e 2 a 
ocorrências de acampamentos. Em 
2021 foram 549 ocorrências de vio-
lências contra as famílias e/ou contra 
as pessoas, 19 de ocupações/retoma-
das e 2 de acampamentos”.
 E a região da Amazônia Legal, 
novo alvo preferencial dos latifundiá-
rios, como não poderia deixar de ser, 
contém por mais da metade do total 
de conflitos no campo registrados 
neste ano. A região que sofreu com 
os decretos liberais do governo Bol-
sonaro e a omissão do Exército, tam-
bém registrou 33 assassinatos até 
aqui, sendo 25 somente no primeiro 
semestre. Do total de vítimas de as-
sassinato, cinco são mulheres.
 E os conflitos pela terra no 
Brasil seguem produzindo as mes-

Comunicado de Imprensa da Federação Sindical Mundial
A reunião do Secretariado da Federação Sindical Mundial (FSM) aconteceu nos dias 8 e 9 de novembro de 2022 
na sede da Federação em Atenas, Grécia. O Secretariado saúda as massivas e combativas lutas de classe que 
se desenvolvem durante este período em todos os rincões do planeta, com os filiados da FSM na primeira linha 
dessas lutas. Através de suas notáveis lutas e mobilizações, os trabalhadores se negam a pagar a crise capita-
lista e as guerras imperialistas. Exigem a satisfação de suas necessidades contemporâneas e a defesa das liber-
dades democráticas e sindicais que são atacadas - sob diversos pretextos - nos últimos anos. O Secretariado 
da Federação Sindical Mundial (FSM) faz um chamamento militante aos trabalhadores de todo mundo para que 
reforcem ainda mais as fileiras dos sindicatos organizados de classe e suas lutas por condições de trabalho e 
de vida dignas para os trabalhadores e pensionistas, contra a exploração capitalista, pela paz e a justiça social.

mas vítimas: “um terço da porcenta-
gem das violências sofridas no Eixo 
Terra, estão os indígenas, seguidos 
por quilombolas (com quase um 
quarto dessa porcentagem), sem-ter-
ras, posseiros e assentados. Entre 
os causadores desses conflitos, na 
dianteira das ações, está o Governo 
Federal (com mais de um quarto da 
porcentagem das violências come-
tidas), seguido por fazendeiros, em-
presários, grileiros e madeireiros”.
 Contudo, mesmo a ofensiva 
reacionária no campo não foi capaz 
de frear a disposição de luta do povo 
camponês brasileiro. Os dados di-
vulgados demonstram uma amplia-
ção considerável no registro de ocu-
pações e retomadas, com aumento 
de mais de 136%. Com a superação 
dos maiores problemas causados 
pelo período mais intenso da pande-
mia e diante do ataque dos senho-
res de terra brasileiros e do Estado, 
os povos do campo, das águas e das 
florestas começam a retomar a luta 
de resistência, o único caminho pos-
sível para avançarmos.

O aumento da violência do latifúndio O aumento da violência do latifúndio 
e a necessária resistência camponesae a necessária resistência camponesa
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 Não é muito raro ouvirmos em al-
guns círculos políticos presentes no nosso 
local de trabalho ou de estudo afirmações 
de que a Revolução Russa e a criação da 
União Soviética foi algo longínquo que fi-
cou no século XX ou então de que essa 
coisa de marxismo-leninismo é coisa de 
branco europeu, que não tem a ver com a 
realidade dos brasileiros e brasileiras.
 Tais afirmações que parecem car-
regar grande dose de renovação ou de 
conclusão ousada, na verdade, não passa 
de reciclagem de velhas posições conser-
vadoras na esquerda, que busca renegar 
qualquer experiência revolucionária con-
creta para poder defender sua atuação co-
varde e a favor das classes dominantes.
 Há 100 anos, após uma cruel guerra 
civil provocada pelos países imperialistas 
que tentavam matar a primeira revolução 
liderada pelos operários e camponeses no 
mundo, os bolcheviques liderados por Le-
nin e Stalin, fundaram a União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS) em 1922.
A fundação da URSS é um capítulo funda-
mental na história da luta revolucionária 
dos trabalhadores do mundo porque não 
só representou a vitória contra a interven-
ção estrangeira após a Revolução de Ou-
tubro, mas também porque concretiza a 
aplicação do programa revolucionário e 
socialista dos bolcheviques, unindo as di-
versas nacionalidades presentes no antigo 
império russo e pondo fim a opressão na-
cional imposta pelo czarismo.
 Como não poderia deixar de ser, a 
Revolução de Outubro de 1917 e a funda-
ção da URSS em 1922 não se limitaram à 
Rússia e as nações oprimidas em seu en-
torno. As lições dadas com o rompimen-
to com a cadeia imperialista, a renúncia à 
política de invasão de territórios estran-
geiros, a proclamação da liberdade nacio-
nal, impulsionaram os povos coloniais e 
semicoloniais do Oriente e do Ocidente 
a seguir o caminho aberto pelas massas 
russas guiadas pelo Partido de Lenin. A 
luta contra o imperialismo mundial entrou 

em uma nova e decisiva fase desde então.
 O camarada Stalin já destacava o 
grande significado internacional desse 
processo, indicando que a Revolução Rus-
sa, “ ampliou os limites da questão nacio-
nal, transformando-a de questão parti-
cular da luta contra a opressão nacional 
na Europa em questão geral da libertação 
dos povos das colônias e das semicolô-
nias, oprimidos pelo imperialismo; abriu 
amplas possibilidades e caminhos efica-
zes para atingir essa libertação, tornando 
consideravelmente mais fácil aos povos 
oprimidos do Ocidente e do Oriente sua 
libertação, conduzindo-os pela estrada 
geral da luta vitoriosa contra o imperia-
lismo; por esse mesmo motivo lançou 
uma ponte entre o Ocidente socialista e o 
Oriente oprimido, constituindo uma nova 
frente da revolução, que através da Revo-
lução Russa une os proletários do Ociden-
te aos povos oprimidos do Oriente contra 
o imperialismo mundial”.
 A partir de então, os povos das 
colônias subjugadas no Oriente e o mo-
vimento operário reprimido no Ociden-
te passou a ter um norte, a se organizar 
em partidos de novo tipo, inspirados pelo 
exemplo bolchevique, para enfrentar o im-
perialismo e conquistar a libertação na-
cional e o socialismo.
 Na China, o camarada Mao Tsé-
-Tung indicava a necessidade urgente de 
se usar a obra “História do Partido Comu-
nista (bolchevique) da URSS” como texto 
principal para um estudo do marxismo-le-
ninismo, pois este livro “constitui a mais 
perfeita síntese e súmula do movimento 
comunista mundial durante o último sé-
culo. É um modelo da união da teoria com 
a prática e é o único modelo perfeito em 
todo o mundo. Examinando a maneira 
utilizada por Lenin e Stalin na combina-
ção da verdade universal do marxismo-le-
ninismo com a prática concreta da revolu-
ção soviética, desenvolvendo desse modo 
o marxismo, podemos saber como deve 
ser desenvolvido o trabalho na China”.

 No Vietnã, Ho Chi Minh em um texto 
no final da sua vida, relembrava o quanto 
o marxismo-leninismo e as teses sobre a 
questão nacional de Lenin e Stalin foram 
fundamentais na luta do seu povo: “Em 
primeiro lugar, foi o patriotismo, e não o 
comunismo, que me levaram a acreditar 
em Lenin e na Terceira Internacional. Aos 
poucos, durante a luta e enquanto estu-
dava o marxismo-leninismo paralelamen-
te às minhas participações nas atividades 
práticas, eu me dei conta de forma gra-
dativa de que somente o socialismo e o 
comunismo poderiam libertar as nações 
oprimidas e o povo trabalhador ao redor 
do mundo da escravidão. Existe uma len-
da, tanto em nosso país como na China, 
sobre o milagroso ‘Livro da sabedoria’. Ao 
se deparar com grandes dificuldades, po-
de-se abrir o livro e encontrar a solução. 
O leninismo não é apenas um milagroso 
‘livro da sabedoria’, um compasso para 
nós revolucionários e cidadãos vietnami-
tas: é também o fulgurante sol iluminan-
do nosso caminho para a vitória final, ao 
socialismo e ao comunismo”.
 No Brasil, também não foi diferen-
te. Os ventos de Outubro indicaram o ca-
minho para a organização do proletariado 
brasileiro e a construção do seu partido 
revolucionário. Na década de 50, o cama-
rada Mauricio Grabois, histórico dirigente 
comunista, afirmava que “É justamente 
inspirados nos povos soviéticos que, com 
a Revolução de Outubro, se libertaram 
para sempre da escravidão capitalista, 
que nos empenhamos com todo o entu-
siasmo na luta pela libertação nacional e 
pela conquista da democracia popular, a 
fim de conduzir o nosso povo para a lumi-
nosa estrada do socialismo. (...) O exemplo 
dado pelo proletariado russo e seu parti-
do, deve estar sempre presente em nossa 
atividade pela conquista de governo de-
mocrático popular, para arrancar o nosso 
país do campo imperialista e colocá-lo no 
campo das forças democráticas lideradas 
pela URSS”.

A União Soviética e a libertação A União Soviética e a libertação 
nacional dos povos do mundonacional dos povos do mundo
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APOIE O JORNAL RUMOS DA LUTA!
Para viabilizar os custos do nosso jornal, desenvolvemos um processo 
de assinaturas únicas de apoio, no valor de R$ 100 (cem reais), com a 
qual você passa a receber mensalmente em sua casa um exemplar e 
assim também contribui com o desenvolvimento da nossa publicação.

Se você tiver interesse em assinar e nos apoiar, envie um e-mail para 
rumosdaluta@gmail.com ou pelo site www.novacultura.info/jornal
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 No último mês de setembro, com-
pletou-se mais uma data centenária de 
uma das figuras mais importante das lu-
tas de libertação nacional dos povos do 
mundo no século XX. Agostinho Neto, 
herói da luta do povo angolano entregou 
sua vida à revolução e liderou um dos 
processos revolucionários de indepen-
dência mais importantes em África. 
 Agostinho Neto contribuiu ativa-
mente para a luta de libertação de Ango-
la, um dos mais importantes processos 
revolucionários africanos, que impôs 
uma dura derrota ao colonialismo por-
tuguês e às forças reacionárias africa-
nas sustentadas pelo imperialismo esta-
dunidense e europeu.
Sua trajetória e ideias deve ser conhe-
cida pelos brasileiros. Em 1947, integrou 
o Movimento dos Jovens Intelectuais de 
Angola sob o lema “Vamos Descobrir An-
gola” quando então estava em Portugal. 
Os seus poemas e artigos, aliados ao seu 
engajamento político o fez ser persegui-
do e preso pela Polícia Internacional de 
Defesa do Estado (PIDE), órgão repressor 
da ditadura Salazarista que combatia os 
movimentos nacionalistas das colônias. 
Posto em liberdade, retoma a ativida-
de política, fundando em Lisboa, junto 
a Amílcar Cabral, o Centro de Estudos 
Africanos, orientado para a afirmação 

da nacionalidade africana. Pela sua par-
ticipação em atividades anticoloniais foi 
novamente preso, em fevereiro de 1955, 
e por isso não pode participar, em 10 de 
dezembro de 1956, do ato de fundação 
do Movimento Popular de Libertação de 
Angola (MPLA). Após ser libertado, par-
ticipou da fundação do Movimento An-
ticolonialista (MAC), que buscava agluti-
nar os elementos patriotas das diversas 
colônias portuguesas para uma ação re-
volucionária conjunta nas cinco colônias 
portuguesas: Angola, Guiné, Cabo Verde, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe. O 
assalto às cadeias de Luanda, em feve-
reiro de 1961, desencadeia a luta armada 
pelo MPLA, foi seguida de forte repres-
são colonial e Agostinho Neto acabou 
preso na cidade da Praia, em Cabo Verde, 
 Libertado, em 1963, foge clandes-
tinamente para Kinshasa, e junta-se ao 
MPLA, do qual se tornaria presidente 
neste mesmo ano. A luta armada contra 
o domínio colonial se intensifica até que, 
em fevereiro de 1975, regressou a Luan-
da. Em 11 de novembro de 1975, Agosti-
nho Neto finalmente pode proclamar a 
independência de Angola. Neto dirigiu 
o MPLA e Angola nos primeiros anos de 
independência, mas, doente, morreu em 
10 de setembro de 1979, em Moscou, na 
União Soviética.

DO POVO BUSCAMOS A FORÇA

Não basta que seja pura e justa
a nossa causa
É necessário que a pureza e a justiça
existam dentro de nós.

Dos que vieram
e conosco se aliaram
muitos traziam sobras no olhar
intenções estranhas.

Para alguns deles a razão da luta
era só ódio: um ódio antigo
centrado e surdo
como uma lança.

Para alguns outros era uma bolsa
bolsa vazia (queriam enchê-la)
queriam enchê-la com coisas sujas
inconfessáveis.

Outros viemos.
Lutar pra nós é ver aquilo
que o Povo quer
realizado.
É ter a terra onde nascemos.
É sermos livres pra trabalhar.
É ter pra nós o que criamos
Lutar pra nós é um destino -
é uma ponte entre a descrença
e a certeza do mundo novo.

Na mesma barca nos encontramos.
Todos concordam - vamos lutar.

Lutar pra quê?
Pra dar vazão ao ódio antigo?
ou pra ganharmos a liberdade
e ter pra nós o que criamos?

Na mesma barca nos encontramos
Quem há-de ser o timoneiro?
Ah as tramas que eles teceram!
Ah as lutas que aí travamos!

Mantivemo-nos fi rmes: no povo
buscáramos a força
e a razão

Inexoravelmente
como uma onda que ninguém trava
vencemos.
O Povo tomou a direção da barca.

Mas a lição lá está, foi aprendida:
Não basta que seja pura e justa
a nossa causa
É necessário que a pureza e a justiça
existam dentro de nós

                       Poema de Agostinho Neto  



 A questão feminina esteve desde o  A questão feminina esteve desde o 
início, no projeto revolucionário soviético. início, no projeto revolucionário soviético. 
Além da extinção da propriedade privada Além da extinção da propriedade privada 
dos meios de produção era preciso abolir a dos meios de produção era preciso abolir a 
sociedade patriarcal da época que oprimia sociedade patriarcal da época que oprimia 
sobremaneira as mulheres.sobremaneira as mulheres.
 No campo, as mulheres estavam  No campo, as mulheres estavam 
submetidas as relações familiares que submetidas as relações familiares que 
guardavam profundos traços patriarcais guardavam profundos traços patriarcais 
herdados das chamadas sociedades pré-herdados das chamadas sociedades pré-
-capitalistas. Nas cidades, elas ingres--capitalistas. Nas cidades, elas ingres-
savam massivamente nas fábricas como savam massivamente nas fábricas como 
operárias, mantendo ainda toda a respon-operárias, mantendo ainda toda a respon-
sabilidade pelas tarefas domésticas.sabilidade pelas tarefas domésticas.
 A emancipação feminina não viria  A emancipação feminina não viria 
apenas com a garantia do direito de parti-apenas com a garantia do direito de parti-
cipação política. Vários teóricos e teóricas cipação política. Vários teóricos e teóricas 
bolcheviques acreditavam que, apenas bolcheviques acreditavam que, apenas 
quando todo o trabalho doméstico fosse quando todo o trabalho doméstico fosse 
transferido para a esfera pública, as mu-transferido para a esfera pública, as mu-
lheres estariam realmente liberadas da lheres estariam realmente liberadas da 
esfera doméstica para participar na vida esfera doméstica para participar na vida 
política do país e poderiam, então, se unir política do país e poderiam, então, se unir 
a alguém, exclusivamente, em razão de a alguém, exclusivamente, em razão de 
afeto. De acordo com Wendy Goldman, a afeto. De acordo com Wendy Goldman, a 
visão bolchevique baseava-se em quatro visão bolchevique baseava-se em quatro 
preceitos que, cada um com sua história, preceitos que, cada um com sua história, 

aparecem de modo entrelaçados: “união aparecem de modo entrelaçados: “união 
livre, emancipação das mulheres através livre, emancipação das mulheres através 
do trabalho assalariado, socialização do do trabalho assalariado, socialização do 
trabalho doméstico e definhamento da trabalho doméstico e definhamento da 
família”.família”.
 Algumas obras como “O Manifesto  Algumas obras como “O Manifesto 
do Partido Comunista” (1848) e “A Ideo-do Partido Comunista” (1848) e “A Ideo-
logia Alemã” (1845), ambos de Karl Marx logia Alemã” (1845), ambos de Karl Marx 
e Friedrich Engels, a “Origem da Famí-e Friedrich Engels, a “Origem da Famí-
lia, da Propriedade Privada e do Estado” lia, da Propriedade Privada e do Estado” 
(1884), de Friedrich Engels, “Mulheres e (1884), de Friedrich Engels, “Mulheres e 
Socialismo” (1879), de August Bebel, fo-Socialismo” (1879), de August Bebel, fo-
ram importantes fontes usadas por teó-ram importantes fontes usadas por teó-
ricas e militantes feministas para a ela-ricas e militantes feministas para a ela-
boração de uma compreensão marxista boração de uma compreensão marxista 
sobre a família e a mulher nas sociedades sobre a família e a mulher nas sociedades 
de classes. Elas apontavam para o papel de classes. Elas apontavam para o papel 
fundamental da família como unidade fundamental da família como unidade 
econômica no capitalismo.econômica no capitalismo.
 A emancipação da mulher depen- A emancipação da mulher depen-
dia da abolição da propriedade privada, da dia da abolição da propriedade privada, da 
construção de um novo tipo de organiza-construção de um novo tipo de organiza-
ção familiar e da criação de uma economia ção familiar e da criação de uma economia 
doméstica comunal.doméstica comunal.
 No final de 1917 foram publicados  No final de 1917 foram publicados 
dois decretos, um sobre divórcio e outro dois decretos, um sobre divórcio e outro 
sobre o casamento civil e os filhos. O di-sobre o casamento civil e os filhos. O di-
vórcio seria facilitado, podendo tanto ser vórcio seria facilitado, podendo tanto ser 

feito pelos tribunais, quanto pelos serviços feito pelos tribunais, quanto pelos serviços 
de registro civil, mesmo de modo unilateral de registro civil, mesmo de modo unilateral 
e sem que fosse necessário fundamentar o e sem que fosse necessário fundamentar o 
motivo. O casamento civil também foi sim-motivo. O casamento civil também foi sim-
plificado ao máximo e equiparando-o as plificado ao máximo e equiparando-o as 
uniões não formalizadas quanto as obriga-uniões não formalizadas quanto as obriga-
ções recíprocas dos dois parceiros. Os fi-ções recíprocas dos dois parceiros. Os fi-
lhos, obtidos ou não em situação de casa-lhos, obtidos ou não em situação de casa-
mento, passaram a ter os mesmos direitos. mento, passaram a ter os mesmos direitos. 
O primeiro país do mundo a descriminali-O primeiro país do mundo a descriminali-
zar o aborto e a estabelecer a igualdade de zar o aborto e a estabelecer a igualdade de 
direitos e de salários entre mulheres e ho-direitos e de salários entre mulheres e ho-
mens.  Medidas confirmadas e ampliadas mens.  Medidas confirmadas e ampliadas 
pelo Código das Leis sobre Casamento, pelo Código das Leis sobre Casamento, 
Família e Tutela, promulgado no final de Família e Tutela, promulgado no final de 
1918. O poder marital é completamente 1918. O poder marital é completamente 
suprimido, sendo reconhecido o direito da suprimido, sendo reconhecido o direito da 
mulher à autodeterminação econômica, mulher à autodeterminação econômica, 
social e sexual.social e sexual.
 Em 1919, foi criado o Jenotdel, um  Em 1919, foi criado o Jenotdel, um 
Departamento de Mulheres Trabalhadoras Departamento de Mulheres Trabalhadoras 
e Mulheres Camponesas do Partido Bol-e Mulheres Camponesas do Partido Bol-
chevique da Rússia, com o objetivo de me-chevique da Rússia, com o objetivo de me-
lhorar as condições materiais das mulhe-lhorar as condições materiais das mulhe-
res e de as atrair para a causa socialista. res e de as atrair para a causa socialista. 
Era então um diretório interno ao Partido Era então um diretório interno ao Partido 
Comunista da União das Repúblicas Socia-Comunista da União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas e cumpria funções rela-listas Soviéticas e cumpria funções rela-
tivas às mulheres da URSS, que incluíam tivas às mulheres da URSS, que incluíam 
a organização de creches, escolas, lavan-a organização de creches, escolas, lavan-
derias além de movimentos de agitação, derias além de movimentos de agitação, 
propaganda e militância para captar mais propaganda e militância para captar mais 
voluntárias a organização de eventos para voluntárias a organização de eventos para 
trocas de informações. Tinham um papel trocas de informações. Tinham um papel 
ativo na vida política, atuavam nos comitês ativo na vida política, atuavam nos comitês 
dos sindicatos e dos partidos.dos sindicatos e dos partidos.
 As mulheres da classe trabalhadora  As mulheres da classe trabalhadora 
tinham mais direitos na URSS em compa-tinham mais direitos na URSS em compa-
ração aos países capitalistas como: licen-ração aos países capitalistas como: licen-
ça maternidade, direito de amamentar a ça maternidade, direito de amamentar a 
criança no local de trabalho a cada três ho-criança no local de trabalho a cada três ho-
ras e redução de jornada de trabalho a seis ras e redução de jornada de trabalho a seis 
horas. Eram proibidas de serviços notur-horas. Eram proibidas de serviços notur-
nos e nas minas. Ensino misto e igual para nos e nas minas. Ensino misto e igual para 
os dois sexos. Havia uma preocupação em os dois sexos. Havia uma preocupação em 
elevar a qualidade de vida das mulheres elevar a qualidade de vida das mulheres 
através da educação, incentivo a erradica-através da educação, incentivo a erradica-
ção do analfabetismo (Likbez) até o acesso ção do analfabetismo (Likbez) até o acesso 
à universidade gratuita.  Uma verdadeira à universidade gratuita.  Uma verdadeira 
revolução educacional feminina. A maior revolução educacional feminina. A maior 
já vista na história até então. Melhores já vista na história até então. Melhores 
condições de gestação, parto e maternida-condições de gestação, parto e maternida-
de ajudaram a reduzir significativamente a de ajudaram a reduzir significativamente a 
mortalidade infantil na URSS nas décadas mortalidade infantil na URSS nas décadas 
de 1920 a 1930.  Direitos que hoje em ple-de 1920 a 1930.  Direitos que hoje em ple-
no século XXI as mulheres ainda tentam no século XXI as mulheres ainda tentam 
conquistar na maioria dos países capitalis-conquistar na maioria dos países capitalis-
tas. Muitas mulheres se destacaram a fren-tas. Muitas mulheres se destacaram a fren-
te do Exército Vermelho inclusive tornan-te do Exército Vermelho inclusive tornan-
do-se franco atiradoras.  do-se franco atiradoras.  
 Após cem anos da Revolução Russa  Após cem anos da Revolução Russa 
e da URSS, é possível afirmar que a legis-e da URSS, é possível afirmar que a legis-
lação sobre família, casamento e divórcio lação sobre família, casamento e divórcio 
bolchevique realizou mais pela igualdade bolchevique realizou mais pela igualdade 
entre homens e mulheres do que qualquer entre homens e mulheres do que qualquer 
democracia liberal burguesa já havia feito democracia liberal burguesa já havia feito 
na época ou fez até hoje.na época ou fez até hoje.
 Desse modo, ainda que em existên- Desse modo, ainda que em existên-
cia de algumas décadas a imagem de li-cia de algumas décadas a imagem de li-
bertação das mulheres na URSS que serviu bertação das mulheres na URSS que serviu 
de suporte à legislação sobre família, ca-de suporte à legislação sobre família, ca-
samento e divórcio produzida no início da samento e divórcio produzida no início da 
revolução bolchevique é, ainda hoje, bas-revolução bolchevique é, ainda hoje, bas-
tante potente politicamente. tante potente politicamente. 
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VIVA LIMA BARRETO!VIVA LIMA BARRETO!  
100 anos de sua morte100 anos de sua morte

8 CULTURA

 Afirmou Dostoievski, não me lem-
bro onde, que a realidade é mais fantás-
tica do que tudo o que a nossa inteligên-
cia pode fantasiar. Passam-se, na verdade, 
diante dos nossos olhos coisas que a mais 
poderosa imaginação criadora seria capaz 
de combinar os seus dados para criá-las.
 Esse caso de Vera Zasulitch, cujo 
retumbante processo, fez estremecer a 
Europa em 1878, é um deles. Tudo nele é 
estranho e convém ser lembrado agora, 
quando a Revolução Russa abala, não uni-
camente os tronos, mas os fundamentos 
da nossa vilã e ávida sociedade burguesa.
Não posso negar a grande simpatia que 
me merece um tal movimento; não posso 
esconder o desejo que tenho de ver um se-
melhante aqui, de modo a acabar com essa 
chusma de tiranos burgueses, acocorados 
covardemente por detrás da Lei, para nos 
matarem de fome, elevando artificialmen-
te preço dos gêneros e artigos de primei-
ra necessidade, como: o açúcar, a carne, o 
feijão, o arroz, o café, o sal, o pano, à cus-
ta de estancos, de “trusts”, de “corners”, 
de “alívios”, tráficos de homens e outras 
inacreditáveis espécies de assaltos à eco-
nomia de toda uma população miserável 
que já não tem por si nem os ministros do 
Evangelho, pois os padres, freiras e irmãs 
de caridade, todo o clero enfim, está amar-
rado à causa de semelhantes opressores e 
os apoia de todas as formas.
 Disse Macaulay, num dos magnífi-
cos seus ensaios. Que os filósofos france-
ses do século XVIII, quando combatiam a 
Igreja, estavam com os Evangelhos, pois a 
vetusta instituição religiosa de Roma, cada 
vez mais se afastava deles; e os filósofos 
cada vez mais se impregnavam do espírito 
de Jesus. Hoje, parece que está acontecen-
do o mesmo com os revolucionários...
 Nós, porém - continuando - tal e 
qual a Rússia de 1878, dormimos. Como 
se lê no artigo de Victor Cherbuliez (G. 
Valbert), na Revue des deus mondes, de 
1 de maio desse ano, os russos daque-
les tempos, assim falavam do seu torpor: 
“Tudo dorme; por toda a parte, na aldeia, 
na cidade, na “telega”, no trenó, de dia, de 
noite, assentando, de pé, o negociante, o 
tchinovnik dorme; na sua ronda, dorme 
o vigilante, sob o frio da neve, sob o ar-
dor do sol. E o réu dorme e o juiz dorme, 
os camponeses dormem com um sono de 
morte; se eles ceifam, lavram - dormem; se 
eles ‘surram’ o trigo, dormem ainda. Aque-
le que fere e aquele que é ferido dormem 
igualmente. Só o botequim está acordado, 
com os olhos sempre abertos. E, agarran-
do com os seus cinco dedos um garrafão 
de aguardente, a fronte para o polo norte e 
os pés no Cáucaso, dorme um sono eterno 
a nossa pátria, a Santa Rússia.”

 E nós poderíamos dizer do nosso re-
signado Brasil, que ele grande, imenso, rico 
e generoso, tendo os pés no Prata e a cabe-
ça nas Guianas, com a gravata luxuosíssima 
do Amazonas, ao pescoço, dorme comple-
tamente encachaçado, deixando que toda 
uma quadrilha, com lábias de patoás vários, 
o saqueie e o ponha a nu, como os judeus 
fizeram a Nosso Senhor Jesus Cristo.
 É assim o Brasil. Todos dormem e 
só se lembram, quando interrompem um 
pouco o sono, de apelar para o Estado, 
pedindo tais ou quais providências e nin-

No dia 1 de novembro completaram-se 100 anos da morte do escritor Lima Barreto. Ele nasceu No dia 1 de novembro completaram-se 100 anos da morte do escritor Lima Barreto. Ele nasceu 
em 13 de maio de 1881 e faleceu em 1922. Afonso Henriques de Lima Barreto foi autor de uma em 13 de maio de 1881 e faleceu em 1922. Afonso Henriques de Lima Barreto foi autor de uma 

obra polêmica e contraditória que o tornou um dos nossos grandes escritores. Livros como obra polêmica e contraditória que o tornou um dos nossos grandes escritores. Livros como 
“Recordações do escrivão Isaías Caminha” (1907), “Triste fim de Policarpo Quaresma” (1911), “Recordações do escrivão Isaías Caminha” (1907), “Triste fim de Policarpo Quaresma” (1911), 

“Os Bruzundangas” (1923), entre outros. Lima Barreto viveu humildemente, defendeu os “Os Bruzundangas” (1923), entre outros. Lima Barreto viveu humildemente, defendeu os 
trabalhadores e suas lutas, como demonstra os trechos que publicamos a seguir.trabalhadores e suas lutas, como demonstra os trechos que publicamos a seguir.

guém vê que o Estado atual é o “dinheiro” 
e o “dinheiro” é a burguesia que açam-
barca, que fomenta as guerras, que eleva 
vencimentos, para aumentar os impostos 
e empréstimos, de modo a drenar para as 
suas caixas fortes todo o suor e todo o 
sangue do país, em forma de taxa alta de 
preços e juros de apólices.
 Precisamos deixar de panaceias; a 
época é de medidas radicais.

Trecho de arTigo de Lima BarreTo, 
puBLicado no Livro BagaTeLas, em 1918.


