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 No próximo 22 de março completa-
rá 100 anos de uma histórica reunião no 
Rio de Janeiro que foi o marco da funda-
ção do Partido Comunista no Brasil. Mas a 
iniciativa daqueles bravos camaradas que 
deram esse passo importante para o avan-
ço da luta revolucionária do povo brasileiro 
não foi uma mera vontade de poucos, mas 
expressou uma necessidade histórica dian-
te dos anseios do nosso povo.
 O final do século XIX e início do sé-
culo XX em nosso país foram marcados por 
acontecimentos que abalavam os alicerces 
do velho regime herdado do colonialismo. 
Em um país atrasado e oprimido pelo regi-
me da grande burguesia compradora e dos 
grandes latifundiários e escravistas eclo-
diam inúmeras revoltas camponesas como 
a Guerra de Canudos, a Guerra do Contes-
tado, a Revolta de Pau de Colher por exem-
plo, e tais levantes populares expressavam 
as aspirações democráticas e libertadoras 
do povo brasileiro. 
 Da mesma forma, o desenvolvimen-
to da indústria (principalmente no setor 
têxtil) refletia o avanço relativo do capita-
lismo no Brasil e o consequente aumento 
do proletariado. O movimento operário 
levou a cabo importantes lutas, entre as 
quais poderíamos destacar as greves ge-
rais de 1917 e 1919 e a insurreição anar-
quista no Rio de Janeiro. 
 Contudo, nessa época, predomina-
va no movimento operário ideologias pe-
queno-burguesas como o anarquismo e o 
anarcossindicalismo. Alguns líderes ope-
rários que tomaram parte nesses movi-
mentos, como Astrojildo Pereira e Octávio 
Brandão, diante da derrota provisória dos 
movimentos de resistência no campo e nas 
cidades, passaram a buscar novos cami-
nhos para lutar pela libertação dos traba-
lhadores e trabalhadoras brasileiros. 
 E foram justamente os ventos vin-
dos da Grande Revolução de Outubro na 
Rússia em 1917 que apontou o caminho, a 
tomada do poder pelos bolcheviques de-
monstrou que era possível a classe operá-
ria, dirigida pelo seu partido, e em aliança 
com o campesinato, vencer seus inimigos e 

construir uma nova sociedade.
 Justamente por isso, os setores 
avançados do movimento operário brasi-
leiro buscaram organizar o Partido Comu-
nista no nosso país, lutando para superar a 
antiga ideologia pequeno-burguesa e anar-
quista predominante até então e assimilar 
as concepções proletárias do marxismo-
-leninismo. Da mesma forma, buscaram 
consolidar as bases do partido no seio da 
classe operária e das organizações sindi-
cais e de intelectuais do país.
 Não demorou para o Partido Comu-
nista no Brasil se tornar uma força social 
capaz de jogar papel decisivo nas lutas do 
nosso povo, organizando a classe operária 
para a resistência contra a burguesia e o 
latifúndio, contra o fascismo e as ditaduras 
que marcaram a nossa história.
 No quase um século decorrido des-
de aquele dia no Rio de Janeiro, a história 
do país se caracterizou pelas mais duras 
lutas de classes, onde se encontram, de um 
lado, as forças reacionárias do imperialis-
mo norte-americano e europeu, dos pro-
prietários de terras feudais, da grande bur-
guesia comercial-financeira e das forças 
armadas fascistas do velho Estado; e de 
outro, as forças revolucionárias e progres-
sistas da classe operária, dos camponeses, 
da pequena-burguesia e da burguesia na-
cional. Os dois blocos em luta buscavam 
decidir, respectivamente, pela manutenção 
de toda a situação de miséria e de opres-
são em que vegeta nossa nação e seu povo, 
através da manutenção do monopólio da 
propriedade da terra, do subdesenvolvi-
mento econômico e da dependência aos 
capitais externos, ou, pela libertação na-
cional e social de nosso povo, através da 
revolução agrária e anti-imperialista, que 
exproprie as terras e as entregue aos cam-
poneses, pela nacionalização dos mono-
pólios imperialistas que atuam em nosso 
país e por uma política de desenvolvimento 
econômico voltado para a industrialização 
acelerada da nação.
Contudo, por erros e incompreensões do 
marxismo-leninismo, o Partido Comunis-
ta no Brasil teve uma trajetória com altos e 
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baixos na luta de classes e não pode conso-
lidar-se no nível necessário para dar os pas-
sos fundamentais para avançarmos para 
uma fase decisiva da Revolução Brasileira. 
As limitações ao aplicar o marxismo-leni-
nismo criativamente à realidade brasileira, 
por um lado, e o revisionismo que golpeou 
o movimento comunista internacional após 
a década de 50, por outro, foram algumas 
das razões principais que fizeram o PCB 
afundar-se e deixar de ser reconhecido 
como a vanguarda do nosso povo.
 Esse longo processo de decadên-
cia ideológica abriu espaços para que ou-
tros grupos não proletários se colocassem 
como a esquerda brasileira e como su-
postos representantes dos trabalhadores 
e trabalhadoras. Tais grupos que até hoje 
se colocam como a “esquerda” da ordem 
na democracia eleitoral nada fizeram para 
que os interesses da classe operária pre-
valecessem na luta de classes, e pelo con-
trário, vivem de promessas de que algo 
vai mudar nos marcos da nossa sociedade 
apodrecida. Da mesma forma, outros gru-
pos ainda reivindicam para si a qualifica-
ção de comunistas, mas alheios a história 
do movimento comunista internacional e 
ao marxismo-leninismo ficam a reboque 
das ideias liberais de “democracia” e “li-
berdade” e são ignorados pelas massas. 
 Neste centenário da fundação do 
Partido Comunista no Brasil, diante de 
uma crise capitalista que mais uma vez 
massacra os trabalhadores e camponeses 
para garantir os interesses de uma elite 
fantoche e do imperialismo, devemos en-
frentar a tarefa da necessidade histórica da 
reconstrução da vanguarda da classe ope-
rária em nosso país, apoiados no socialis-
mo científico, para que possamos abando-
nar as ilusões pequeno-burguesas, corrigir 
os erros e desvios e avançar para dar os 
passos concretos para o desenvolvimento 
da Revolução Brasileira. Como afirmava, 
José Duarte, um dos grandes comunistas 
da nossa história e que dedicou sua vida a 
luta do povo brasileiro, “O Partido não tem 
dono. Ele pertence à classe operária que 
saberá reconstruí-lo”.

A necessidade histórica do Partido Comunista no Brasil



 Os deslizamentos de terra e inun-
dações que estão ocorrendo em Petró-
polis vêm causando comoção em muita 
gente. De fato, é triste ver o desespero 
das pessoas que perderam parentes, 
amigos e seus bens.
 Infelizmente, temos que repetir 
que tais fatos fazem parte das mais do 
que anunciadas tragédias brasileiras. 
Em nossas páginas já tivemos ocasião 
de comentar a chacina de Jacarezinho, a 
violência no campo, entre outras facetas 
da nossa realidade que há muito tempo 
exigem mudanças estruturais para se-
rem corrigidas.
 O que está ocorrendo em Petrópo-
lis, assim como as enchentes que assola-
ram cidades baianas recentemente, seria 
perfeitamente evitável, caso os recursos 
científicos disponíveis fossem usados em 
benefício de toda a população.
 Mas, ao contrário, é a própria 
ciência e os cientistas que vem sendo 
atacados nas últimas décadas. E não é 
por acaso. Existem grupos poderosos 
interessados em que a maioria das pes-

soas não entendam as razões daquilo 
que acontece em Petrópolis e acreditem 
que se trata de uma fatalidade.
 E há ainda quem atribua a culpa 
às próprias vítimas, afirmando que as 
pessoas sabiam que aquelas áreas eram 
perigosas, quando lá construíram suas 
casas, como se morar em encostas de 
morros, em várzeas de rios ou simples-
mente nas ruas fosse uma escolha de 
quem vive nessas situações.
 Essa é, em nossa opinião, a maior 
tragédia brasileira na atualidade. O obs-
curantismo que leva uma parte do nosso 
povo a acreditar que nossos problemas 
sociais são meras fatalidades, ou o ci-
nismo e a falta de solidariedade de quem 
joga nas costas das próprias vítimas a 
responsabilidade de suas desgraças.
Essas posturas demonstram o rebaixa-
mento do nível de consciência de seus 
interesses de classe entre os trabalhado-
res brasileiros e isso leva ao enfraque-
cimento da solidariedade de classe. Elas 
também demonstram o quanto a ideolo-
gia burguesa do individualismo penetrou 

3NACIONAL

nas massas do povo.
 Essa visão falseada dos problemas 
sociais só favorece aqueles que lucram 
com a miséria do povo e os governantes 
que estão a seu serviço, que ficam livres 
de suas responsabilidades.
 Há muito mais gente no país vi-
vendo em condições de risco, assim 
como há muita gente também, vivendo 
em áreas próximas a barragens de mi-
neradoras, podendo ser tragadas pela 
lama a qualquer momento, como ocor-
reu em Mariana e Brumadinho. É preci-
so pressão popular para que providên-
cias sejam tomadas. Do contrário, em 
breve, teremos que lamentar aconteci-
mentos semelhantes.
 Assim, é nosso dever, além de 
prestar socorro aos que sofrem as con-
sequências do descaso das autoridades, 
continuar denunciando os grupos que 
se beneficiam desse estado de coisas, e 
também continuar lutando pelas refor-
mas estruturais, como as reformas agrá-
ria e urbana, únicas medidas capazes de 
solucionar essas questões.

A tragédia anunciada de todo anoA tragédia anunciada de todo ano

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

JORNADA DE ESTUDO SOBRE 
O MATERIALISMO DIALÉTICO

 

Amigos e camaradas, promoveremos no próximo dia 26 de março, 
das 14 às 18 horas, uma jornada de estudo sobre o materialismo 
dialético. A atividade organizada pelo nosso jornal ocorrerá na 
EMEF Dama Entre Rios Verdes, localizada na Av. Fernando 
Figueiredo Lins, 194, no Parque Santa Rita, na Zona Leste de São 
Paulo. Aos interessados em participar, orientamos a leitura do 
“Manifesto do Partido Comunista” de Karl Marx e Friedrich Engels. 
Para mais informações, o e-mail rumosdaluta@gmail.com



 Como se deu a sua trajetória política Como se deu a sua trajetória política 
do início da militância aos dias atuais?do início da militância aos dias atuais?
 A minha militância política, começou 
em um protesto estudantil contra a morte do 
estudante Édson Luís morto pela polícia no 
Rio de Janeiro em 1968. Eu era bancário e 
estudava em Fortaleza, um colega de banco 
me convidou para aquela manifestação. Foi 
daí que comecei a me interessar por políti-
ca e entender o regime militar. Logo veio a 
campanha salarial dos bancários e entrei de 
cabeça, fizemos uma greve de 7 dias em plena 
ditadura e tivemos diversas vitórias. Com mi-
nha dedicação, as organizações da esquerda 
começaram a “me namorar”, aí eu optei pelo 
PCdoB. fiquei em Fortaleza até 1970, depois 
vim pra São Paulo, chegando   aqui ajudei a 
criar a Oposição Bancária. Em 1972 comecei 
a fazer trabalho de bairro através de socie-
dades de amigos de bairro, ajudei na luta por 
mais ônibus, escola, creches e no movimento 
do custo de vida. Em 1975 virei metalúrgico, 
atuei na Oposição Metalúrgica até 1984, par-
ticipei de duas chapas sindicais, 1978, Chapa 
3 e 1981, Chapa 2.   Fui membro do primeiro 
diretório Nacional do PT e em 2014 saí do PT 
e hoje sou filiado ao PSOL.

 Como você analisa a conjuntura atual? Como você analisa a conjuntura atual? 
A partir da sua análise, quais são as alternati-A partir da sua análise, quais são as alternati-
vas possíveis?vas possíveis?
 A conjuntura de hoje é muito comple-
xa, temos três grandes blocos que se movi-
mentam para serem hegemônicos. A direita 
conservadora, que cresceu nos últimos anos 
e, junto com o centrão (segundo bloco), go-
vernam para o grande capital e têm feito todo 
tipo de maldade contra a classe trabalhadora 
e o povo pobre com objetivo de manter os lu-
cros dos grandes monopólios e os privilégios 
da burguesia.  O terceiro bloco é a esquerda 
da ordem que não tem força suficiente para 
governar sozinha, ou que não quer se aliar ao 
centrão em nome da governabilidade. Evitam 
o confronto com o Estado burguês e assim 
são os verdadeiros “amaciadores” da luta de 
classes. Um quarto bloco seriam os revolucio-
nários socialistas que apostam na revolução 
socialista, mas é uma força muito pequena e 
fragmentada. 
 Diante deste quadro o grande desafio 
é a reconstrução do movimento da classe tra-
balhadora e do movimento popular com um 
programa a curto prazo, a médio prazo e a 
longo prazo, ajustar uma estratégia e uma 
tática revolucionária, porque já falava Lênin, 
sem teoria revolucionária não vai haver revo-
lução, e eu complemento, a prática revolucio-
nária anda junto da teoria revolucionária. 
 No meu entender um dos maiores 
desafios é a construção das organizações 
revolucionárias dos trabalhadores e sem or-
ganização revolucionária, não temos condi-
ções de combater o reformismo, os traidores, 
oportunistas e as ideias burguesas que nos 
ensinam desde criança. 

 Nos anos 1980 você participou do mo- Nos anos 1980 você participou do mo-
vimento contra a fome e o desemprego. Con-vimento contra a fome e o desemprego. Con-
te-nos sobre esse movimento e quais são as te-nos sobre esse movimento e quais são as 
semelhanças e diferenças entre aquele mo-semelhanças e diferenças entre aquele mo-
mento da nossa história e o momento atual.mento da nossa história e o momento atual.
 O movimento dos desempregados de 
1983, se deu em um momento que estávamos 

saindo da ditadura militar e estávamos en-
trando em uma crise de desemprego, muitas 
fábricas indo embora de são Paulo, mas boa 
parte dos desempregados tinham participa-
do de greves, de assembleias nos bairros por 
melhorias, por escolas, transporte, creches, 
asfalto, posto de saúde, luta contra o custo de 
vida. A igreja na região sul era muito ativa e 
se guiava pela Teoria da Libertação. Quando 
um grupo de militantes me chamou para uma 
reunião para discutir sobre o desemprego no 
Largo 13.
 Naquele momento não tinha noção da 
disposição de luta daqueles desempregados. 
A ideia era tirar uma comissão para ir falar 
com o governador para pedir por Frentes de 
Trabalho, mas os trabalhadores estavam com 
pressa, e uma parte, após uma ação (saque) 
em uma das lojas da rede de supermercados 
Barateiro, saiu em passeata rumo ao bairro 
do Socorro. Eu acompanhei a passeata, mas 
ela já estava sem comando, o pessoal esta-
va com pedaços de pau para barrar os carros 
que não respeitavam a passeata. Saquearam 
um caminhão de botijão de gás, um carro que 
distribuía pó de café, e logo chegou a polícia 
e dispersou os manifestantes.
 A reunião tinha sido 10 horas e já 
eram 14 horas. Nós voltamos para o Largo 13 
e a praça começou a encher, ninguém fala-
va nada, as lideranças tinham ido embora. Lá 
pelas 17 horas o batalhão de choque prote-
gido por escudos, começou a marchar con-
tra nós, aí eu puxei a palavra de ordem, meia 
acanhada, que logo se espalhou por toda a 
praça que era: Emprego sim, violência não!”
 Nisto a polícia parou e o nosso grito 
aumentou e eu que tinha pegado carona na 
passeata e virei coordenador de uma assem-
bleia. A notícia correu e logo chegou um carro 
de som dos químicos, também apareceram a 
Luiza Erundina e o Aldo Rebelo, demos a pa-
lavra para eles. Logo em seguida fiz a propos-
ta para todo mundo estar às 8 horas do dia 
seguinte para darmos continuidade na luta a 
proposta foi aceita por aclamação e muito en-
tusiasmo.
 Nesta altura eu pensava que já era di-
rigente, assim fiz a segunda proposta, que era 
todo mundo ir para casa e voltar no outro dia, 
aí só vi os “dedinhos de negação”. Não! Não! 
Assim fiz a proposta de irmos para a delega-
cia exigir a soltura de alguns companheiros 
que tinham sido presos. Essa foi aceita e já 
saímos em passeata, mas a polícia reprimiu 
ao movimento com violência. Já era noite e 
fomos para nossas casas.
 No dia seguinte, às 8 horas, lá estáva-
mos nós de volta. A notícia se espalhou e ti-
nha mais gente ainda. Uns falam 5 mil, outros 
3 mil. Eu coordenei o ato para decidirmos se 
iríamos para a assembleia legislativa ou para 
o Palácio dos Bandeirantes. Nesta altura es-
tavam presentes quase todas as forças políti-
cas da esquerda. Ganhou a proposta de irmos 
para o Palácio dos Bandeirantes. Fomos em 
passeata, chegamos lá foi tirada uma comis-
são de negociação, como estava demorando 
muito o pessoal, com sede e fome, derrubou 
partes das grades do Palácio do Governo.
 No outro dia lá está a manchete no 
Estadão “Bárbaros derrubam as grandes do 
Palácio”.  O governo pediu um mês para es-
tudar nossas propostas. Passou-se um mês e 
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nós fizemos outra manifestação no Largo 13 
e saímos em passeata com destino a Assem-
bleia Legislativa. Mas fomos reprimidos no 
caminho. Naquela época tinha muita agência 
de emprego próximo do Largo 13 e as praças 
sempre tinham muitos desempregados espe-
rando o horário para serem atendidos. Bem 
diferente de hoje os desempregados estão em 
todos os bairros. Depois fizemos um acampa-
mento em frente à Assembleia Legislativa que 
durou 75 dias e conseguimos diversos empre-
gos. Esta é um pouco da história daquele mo-
vimento de 1983.

 No contexto de fome, desemprego e No contexto de fome, desemprego e 
carestia a que milhares de brasileiros se en-carestia a que milhares de brasileiros se en-
contram, um grupo de companheiros luta contram, um grupo de companheiros luta 
para reorganizar um movimento que contra para reorganizar um movimento que contra 
essa situação, como isso tem ocorrido? Con-essa situação, como isso tem ocorrido? Con-
te-nos sobre esse movimento.te-nos sobre esse movimento.
 Quando começou a pandemia, já tí-
nhamos muitos desempregados, fome, mas 
isso se agravou mais ainda com a pandemia 
de Covid e esta crise vem também acompa-
nhada da carestia que atinge todos brasi-
leiros.  Nós. um grupo de militantes que no 
passado tínhamos participado do movimento 
de luta contra o desemprego, sentimos a ne-
cessidade de retomar aquele movimento. Nos 
reunimos e fizemos uma carta aos brasileiros 
com nossa análise sobre esta crise e chaman-
do a todas e todos a se organizarem contra a 
fome, desemprego e a carestia. Começamos a 
fazer reuniões sempre no último domingo do 
mês. Na esteira dessas reuniões elaboramos 
uma carta aberta convidando todas as enti-
dades, partidos políticos, centrais sindicais, 
igrejas, movimentos sociais e a todos aqueles 
que queiram ajudar a construir um movimen-
to contra o desemprego, a fome e a miséria, 
para que este movimento seja bem sucedido 
estamos propondo criar comitês nos bairros, 
empresas, igrejas, onde for possível e que este 
movimento se expanda por todo o território 
brasileiro, porque este problema está em todo 
o Brasil. Temos certeza que se lutarmos uni-
dos venceremos.

A LUTA CONTRA O DESEMPREGO E A CARESTIA 
O preço das crises sempre é posto para os trabalhadores brasileiros e brasileiras pagarem. Histori-
camente as classes dominantes sempre jogaram nas costas do nosso povo todo o prejuízo da eco-

nomia submissa aos interesses e lucros estrangeiros em um país semicolonial como o nosso. Contu-
do, como o proletariado somente pode contar com suas próprias forças para enfrentar a carestia, o 
desemprego, a fome e todos os demais males da sociedade capitalista, é a partir da mobilização da 

nossa classe é que podemos encontrar os caminhos para a mudança. Assim foi no século XX, assim o 
é no século XXI. Entrevistamos o companheiro Fernando do Ó, que ajudou organizar os movimentos 
contra o desemprego e contra a carestia na década de 80 e segue na luta, propondo mais uma vez 

que nos organizemos para contribuir para o avanço dos trabalhadores em mais um momento difícil.



 Nos últimos dias de fevereiro, os 
brasileiros passaram a receber diariamen-
te pela imprensa a história da invasão da 
Ucrânia pela Rússia de Vladimir Putin e 
toda a campanha de condenação da parte 
do Ocidente para este acontecimento que 
apresentam como se fosse um raio em céu 
azul, como mais uma arbitrariedade do 
coração maldoso de um dos líderes anti-
democráticos do mundo.
 A imprensa mais uma vez se com-
provou como um dos grandes instrumen-
tos de guerra produzidos desde o último 
século, se esforçando para criar as narra-
tivas para apresentar os fatos aos especta-
dores e definir quais emoções (e somente 
essas) devem ter diante de tudo aquilo que 
lhe é contado. E para tal, nem precisamos 
dizer, recorrem aos mais diversos truques, 
sempre baseados no mais antigos deles, 
as mentiras simples e diretas. E a mídia 
brasileira, sempre disposta a atuar como 
fantoche e reprodutor do que é ditado pelo 
imperialismo estadunidense.
 A invasão e o ataque de um país 
pelo outro passou a ser apresentado como 
o mais brutal e cruel dos crimes, agora 
que trata-se da Rússia como protagonis-
ta; algo muito diferente do que vimos nas 
últimas décadas, quando os Estados Uni-
dos invadiram o Iraque sob alegação de 
possuírem as armas químicas e biológi-
cas que nunca encontraram, ou mesmo os 
ataques sistemáticos da potência nuclear 
Israel contra o povo palestino, ou ainda o 
cerco realizado há anos pela teocracia da 
Arábia Saudita contra a população empo-
brecida do Iêmen.
 Mais importante do que se apres-
sar para escolher um lado na atual guerra 
no Leste europeu, ou ainda uma tentati-
va de se posicionar acima da história com 
frases vazias como “toda guerra é ruim” 
ou “nem um, nem outro” é preciso que 
busquemos conhecer tudo o que está por 
detrás do conflito.
 É necessário compreender o pro-
cesso desencadeado desde o chamado 
“Euromaidan” em 2014, onde uma série 
de protestos em Kiev por forças insufladas 
pelos órgãos de inteligência ianques e com 
apoio direto de grupos neonazistas, derru-
baram o então presidente Viktor Yanuko-
vich, que havia se negado a colocar o país 

5INTERNACIONAL

na União Europeia.
 A partir de então, as forças do im-
perialismo dos EUA e da União Europeia 
apoiam um regime que se ergueu com o 
magnata Petro Poroshenko e com a pre-
sença ativa das forças nacionalistas ucra-
nianas, cuja ideologia remonta a Stepen 
Bandera, o líder fascista ucraniano da 
época da Segunda Guerra Mundial que 
colaborou diretamente com o nazifascis-
mo no país. Esse governo desde então ali-
mentou a xenofobia e o sentimento antir-
russo no país, atingindo diretamente uma 
grande parte da população ucraniana, que 
se identifica com a nacionalidade e cultura 
russa, principalmente no Leste do País, no 
Donbass. E foi justamente essa região que 
sofre desde então com os ataques diretos 
do Governo do país e dos grupos neona-
zistas que foram incorporadas às forças 
armadas do país como o Batalhão Azov e 
o Prav Sektor. Trata-se objetivamente de 
grupos armados fascistas atacando vio-
lentamente russos, homossexuais, comu-
nistas e todos aqueles que não defendem 
o seu lixo ideológico.
 Um dos acontecimentos mais 
cruéis dessas forças foi o que ficou co-
nhecido como Massacre de Odessa, du-
rante as comemorações do dia da classe 
trabalhadora, foi chamada uma manifes-
tação na frente da Casa dos Sindicatos de 
Odessa, que de imediato foi atacada por 
grupos neofascistas, que ao ver os ma-
nifestantes se refugiar dentro do prédio, 
tratam de incendiá-lo. 
 Aqueles que não morreram quei-
mados ou com a fumaça, ou foram fuzi-
lados ou espancados até a morte, e houve 
casos daqueles que tiveram que pular de 
altos andares do prédio, para não morre-
rem asfixiados pela fumaça. Os neonazis-
tas chegaram a assassinar uma mulher 
grávida que estava dentro do prédio. O 
número oficial de mortos foi de 46, ainda 
que algumas testemunhas afirmem que 
o número real ultrapassa as centenas. A 
polícia ucraniana, além de estar vendo a 
maior parte do massacre sem interferir, 
quando tudo terminou, chegou ao ponto 
de levar alguns dos sobreviventes para a 
prisão, deixando livres para irem embora 
as gangues neofascistas. A mídia ucra-
niana noticiou tudo isto como fruto de 

“provocação de separatistas pró-russos”, 
“conflitos étnicos”, entre outras formas 
sutis de se fantasiar e mascarar o massa-
cre. Fez isso a fim de ocultar que os prin-
cipais culpados pelo massacre era o novo 
governo ilegítimo.
 Diante desse quadro, a população 
de origem russa do Donbass sob ataque 
do governo dominado por fascistas, auto-
proclamou a República Popular de Donet-
sk e a República Popular de Lugansk, com 
apoio da Rússia, que já havia anexado a 
região da Crimeia, utilizando da legislação 
vigente de então.
 Um acordo foi celebrado em Minsk, 
em Belarus, em 2014, entre os represen-
tantes dessas repúblicas e os governos de 
Rússia e Ucrânia para pôr fim ao conflito 
eclodido naquele tempo. Um cessar fogo 
foi aprovado e às regiões no Donbass foi 
concedida autonomia relativa, além de 
outros pontos para estabelecer um final 
ao conflito.
 Contudo, mesmo com o acordo, 
nos anos posteriores os ataques de gru-
pos fascistas, bombardeios às cidades do 
Donbass, a xenofobia, a proibição do idio-
ma russo, entre uma série de arbitrarieda-
des do governo ucraniano seguiram ocor-
rendo. Com a eleição do atual presidente 
do país, Volodymyr Zelensky, o apoio dos 
Estados Unidos ao governo loteado por 
nazistas permaneceu o mesmo e o ve-
lho assunto da entrada da Ucrânia para 
a OTAN voltou a pauta do dia. Esse velho 
órgão do imperialismo, criado há décadas 
para cercar a então União Soviética, já está 
hoje presente em boa parte dos países nas 
fronteiras da Rússia.
 É justamente nesse cenário que se 
dá o ataque da Rússia à Ucrânia. Indepen-
dentemente da posição que possamos ter 
sobre a figura de Putin e os interesses re-
gionais da burguesia russa, é preciso que 
não façamos coro ao discurso atual im-
pulsionado pelos EUA e União Europeia 
e divulgado pela mídia brasileira, e com-
preendamos o que está em jogo. Inclusi-
ve que levar o mundo para uma guerra 
mais ampla é do interesse do decadente 
império americano e sua indústria arma-
mentista, mesmo que para isso se multi-
plique as vítimas de sua ganância, como 
mais civis ucranianos serão dessa vez.

O que está por detrás da Guerra na Ucrânia?O que está por detrás da Guerra na Ucrânia?
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 Nesta terceira parte de nosso estudo  Nesta terceira parte de nosso estudo 
sobre cultura nacional, baseado nos pen-sobre cultura nacional, baseado nos pen-
samentos de Nelson Werneck Sodré, a par-samentos de Nelson Werneck Sodré, a par-
tir do livro “Síntese de História da Cultura tir do livro “Síntese de História da Cultura 
Brasileira” (1970), falaremos a respeito da Brasileira” (1970), falaremos a respeito da 
cultura de transição, que só pode ser ins-cultura de transição, que só pode ser ins-
taurada pelo avanço demográfico nas novas taurada pelo avanço demográfico nas novas 
cidades ainda pouco desenvolvidas do Bra-cidades ainda pouco desenvolvidas do Bra-
sil colônia, fato esse, encabeçado por uma sil colônia, fato esse, encabeçado por uma 
classe intermediária: a pequena burguesia. classe intermediária: a pequena burguesia. 
 Durante o período regencial, o apa- Durante o período regencial, o apa-
recimento da pequena burguesia como recimento da pequena burguesia como 
vanguarda dos valores burgueses do oci-vanguarda dos valores burgueses do oci-
dente foi um acontecimento típico de uma dente foi um acontecimento típico de uma 
colônia onde os processos das relações colônia onde os processos das relações 
capitalistas estavam atrasados; essa classe capitalistas estavam atrasados; essa classe 
intermediária entre os senhores de terras e intermediária entre os senhores de terras e 
os escravos/servos emergiu por um moti-os escravos/servos emergiu por um moti-
vo, a mineração. vo, a mineração. 
Como o sedentarismo agrícola ficou de Como o sedentarismo agrícola ficou de 
lado, uma espécie de “nômade” atrás de lado, uma espécie de “nômade” atrás de 
ouro de mina é a nova vida do homem li-ouro de mina é a nova vida do homem li-
vre. Esses indivíduos agora podem enri-vre. Esses indivíduos agora podem enri-
quecer, a posse da terra já não importava quecer, a posse da terra já não importava 
mais, pois para tal classe intermediária, mais, pois para tal classe intermediária, 
o essencial era a licença para minerar. A o essencial era a licença para minerar. A 
perambulação em busca de realização perambulação em busca de realização 
econômica choca o sistema açucareiro, econômica choca o sistema açucareiro, 
cidades sofrem um aumento demográfico cidades sofrem um aumento demográfico 
jamais visto, o mercado interno ganha for-jamais visto, o mercado interno ganha for-
ça e o comércio com outras regiões torna-ça e o comércio com outras regiões torna-
-se inevitável. A um só tempo, a estrutura -se inevitável. A um só tempo, a estrutura 
latifundiária não supria mais à demanda latifundiária não supria mais à demanda 
local, e a partir desse momento, tudo se local, e a partir desse momento, tudo se 
torna mercadoria. torna mercadoria. 
 O aparecimento da pequena bur- O aparecimento da pequena bur-
guesia antes mesmo da burguesia não é guesia antes mesmo da burguesia não é 
uma peculiaridade do Brasil, mas das co-uma peculiaridade do Brasil, mas das co-
lônias que possibilitavam a mineração. lônias que possibilitavam a mineração. 
Diante dessa atividade econômica, surgem Diante dessa atividade econômica, surgem 

Ainda sobre a questão da cultura brasileira Ainda sobre a questão da cultura brasileira 
novas divisões de trabalho, novas ativida-novas divisões de trabalho, novas ativida-
des culturais, novas exigências do espírito, des culturais, novas exigências do espírito, 
da intelectualidade, das artes e da política, da intelectualidade, das artes e da política, 
fatores nunca antes postos à mesa. Nesse fatores nunca antes postos à mesa. Nesse 
processo, o aparelho de estado se desen-processo, o aparelho de estado se desen-
volve, e a procura pelo ouro potencializa volve, e a procura pelo ouro potencializa 
esses processos, provocando na estrutu-esses processos, provocando na estrutu-
ra colonial um maior número de popula-ra colonial um maior número de popula-
ção livre do que escrava/servo. Com isso, ção livre do que escrava/servo. Com isso, 
gestou-se um novo tipo de público para a gestou-se um novo tipo de público para a 
cultura, embebido de valores estéticos de cultura, embebido de valores estéticos de 
ideologia burguesa. ideologia burguesa. 
 As transformações na colônia tam- As transformações na colônia tam-
bém refletiram no ensino, o qual Sodré cha-bém refletiram no ensino, o qual Sodré cha-
ma de pós-jesuítico. Os colégios jesuítas ma de pós-jesuítico. Os colégios jesuítas 
fecham e o ensino passa a ser comandado fecham e o ensino passa a ser comandado 
pelas escolas régias da coroa – essa mu-pelas escolas régias da coroa – essa mu-
dança é conhecida como reforma pombali-dança é conhecida como reforma pombali-
na. O ensino é integralmente suprido pela na. O ensino é integralmente suprido pela 
cultura europeia; artesanato, teatro, ativi-cultura europeia; artesanato, teatro, ativi-
dade religiosa de cunho solene, arquitetura dade religiosa de cunho solene, arquitetura 
(barroco), torêutica, escultura e ourivesa-(barroco), torêutica, escultura e ourivesa-
ria. Desse modo iniciou-se uma nova fase ria. Desse modo iniciou-se uma nova fase 
da cultura, impulsionada pelo crescimento da cultura, impulsionada pelo crescimento 
das cidades e pelo comércio interno. Ain-das cidades e pelo comércio interno. Ain-
da sobre a nova classe social – a pequena da sobre a nova classe social – a pequena 
burguesia –, cabe dizer que foi de seu cerne burguesia –, cabe dizer que foi de seu cerne 
que surgiram os letrados, advindos das ge-que surgiram os letrados, advindos das ge-
rações de mineradores. Cabe dizer, porém, rações de mineradores. Cabe dizer, porém, 
que o modo de produção escravista não se que o modo de produção escravista não se 
altera, e a classe dominante se apodera da altera, e a classe dominante se apodera da 
esfera pública, tornando as escolas régias esfera pública, tornando as escolas régias 
meio privadas meio públicas.meio privadas meio públicas.
 Já no período joanino, com a che- Já no período joanino, com a che-
gada da corte portuguesa ao Brasil em gada da corte portuguesa ao Brasil em 
1808 junto a D. João VI, incentivos a ex-1808 junto a D. João VI, incentivos a ex-
plorações e pesquisas aumentam: nesse plorações e pesquisas aumentam: nesse 
quadro aparecem a academia de belas ar-quadro aparecem a academia de belas ar-
tes, os museus, as escolas de arte, biblio-tes, os museus, as escolas de arte, biblio-
tecas públicas e as formações de cursos tecas públicas e as formações de cursos 

superiores, cujos docentes eram advindos superiores, cujos docentes eram advindos 
da França. Todo esse processo se acentua da França. Todo esse processo se acentua 
ainda mais com a criação da imprensa no ainda mais com a criação da imprensa no 
mesmo ano. Contudo, como aponta So-mesmo ano. Contudo, como aponta So-
dré, essa “nova cultura” não tinha a mí-dré, essa “nova cultura” não tinha a mí-
nima intenção em cultivar o saber, e sim o nima intenção em cultivar o saber, e sim o 
diploma – tratavam-se, em sua maioria, de diploma – tratavam-se, em sua maioria, de 
intelectuais “ilustrados”.intelectuais “ilustrados”.
 Ainda nesse processo, cursos jurídi- Ainda nesse processo, cursos jurídi-
cos brotam aos montes, e a transição da cos brotam aos montes, e a transição da 
cultura acelera a derrocada do modo de cultura acelera a derrocada do modo de 
produção vigente. Espalharam-se por esse produção vigente. Espalharam-se por esse 
período as relações capitalistas, profunda-período as relações capitalistas, profunda-
mente influenciadas pelas revoluções bur-mente influenciadas pelas revoluções bur-
guesas da Europa.guesas da Europa.
 Em setembro de 1822, no fim do pe- Em setembro de 1822, no fim do pe-
ríodo joanino, o Brasil se torna indepen-ríodo joanino, o Brasil se torna indepen-
dente, e profissões liberais avançam a pas-dente, e profissões liberais avançam a pas-
sos largos, o que só fez crescer a distância sos largos, o que só fez crescer a distância 
social entre os letrados da elite e da peque-social entre os letrados da elite e da peque-
na burguesia e a população analfabeta. A na burguesia e a população analfabeta. A 
transição cultural estava nas mãos da clas-transição cultural estava nas mãos da clas-
se dominante, e o ensino jesuíta volta a ser se dominante, e o ensino jesuíta volta a ser 
pautado – nesse quadro funda-se o colégio pautado – nesse quadro funda-se o colégio 
Pedro II. Com o avanço das relações capita-Pedro II. Com o avanço das relações capita-
listas, caduca-se a mineração, pelo menos listas, caduca-se a mineração, pelo menos 
em seus moldes originais, e o Brasil cresce em seus moldes originais, e o Brasil cresce 
economicamente por conta da cultura do economicamente por conta da cultura do 
café. Nas cidades, a vida pulsa, brotam es-café. Nas cidades, a vida pulsa, brotam es-
tudantes e a imprensa toma vulto.tudantes e a imprensa toma vulto.
 No ano de 1870, às vésperas da Lei  No ano de 1870, às vésperas da Lei 
do Ventre Livre, com o fim da Guerra do do Ventre Livre, com o fim da Guerra do 
Paraguai e com o processo de desnaciona-Paraguai e com o processo de desnaciona-
lização do clero secular, a cultura brasileira lização do clero secular, a cultura brasileira 
muda drasticamente, o que faz aflorar os muda drasticamente, o que faz aflorar os 
problemas do novo regime. É aqui que a problemas do novo regime. É aqui que a 
pequena burguesia cede espaço à embrio-pequena burguesia cede espaço à embrio-
nária [grande] burguesia. Assim descreve-nária [grande] burguesia. Assim descreve-
-se, em linhas bastante gerais, a etapa de -se, em linhas bastante gerais, a etapa de 
transição da cultura brasileira.transição da cultura brasileira.
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DO JORNAL
DO JORNAL

SUBSEDE DO SINDICATO DOS QÚIMICOS SÃO PAULO
Rua Arlindo Colaço, 32 São Miguel Pta      São Paulo/SP

10 DE ABRIL   das 14 às 18 horas 

Em celebração ao primeiro aniversá-
rio da publicação conjunta da Célula 
Comunista de Trabalhadores (CCT) e 
União Reconstrução Comunista (URC) 

realizaremos em abril um ato político 
e cultural. Convidamos todos os 

amigos e leitores a participarem 
dessa atividade de comemoração e 

apoio ao nosso esforço editorial para 
desenvolver o jornal Rumos da Luta.



 O Dia Internacional das Mulheres foi 
fruto de muitas lutas comunistas, o primeiro 
registro que temos é de 1910. Durante a II Con-
ferência Internacional das Mulheres em Cope-
nhague, na Dinamarca, Clara Zetkin, feminista 
marxista alemã propôs que as trabalhadoras de 
todos os países organizassem um dia especial 
das mulheres. A reivindicação também esti-
mulava outras mulheres comunistas de outros 
países, como os EUA e Reino Unido para atra-
vés desta data dar visibilidade à situação das 
mulheres na época. Na Rússia, o Dia da Mulher 
foi comemorado em 3 de março de 1913. Em 
1914 todas as organizadoras do Dia da Mulher 
foram presas e com isso não houve comemo-
ração. Em 1914, na Alemanha, Clara Zetkin e as 
mulheres socialistas marcam a data do Dia da 
Mulher para 8 de março. A data era indiferente, 
importante era a realização do dia. 
 Em plena Guerra Mundial, em 1917, na 
Rússia, as mulheres socialistas realizaram seu 
Dia da Mulher no dia 23 de fevereiro, pelo anti-
go calendário russo. No calendário ocidental, a 
data correspondia ao dia 08 de março. Foi nes-
se dia que explodiu a greve das tecelãs e cos-
tureiras de Petrogrado. Esta manifestação foi o 
estopim do começo da primeira fase da Revo-
lução Russa, conhecida depois como a Revolu-
ção de Fevereiro. Alexandra Kollontai escreve: 
“O dia das operárias, 8 de março, foi uma data 
memorável na história. Nesse dia as mulheres 
russas levantaram a tocha da revolução”. A re-
volta se estendeu por vários dias, assumindo 
gradativamente um caráter de greve geral e de 
luta política. Ao final eliminou-se a autocracia 
russa e possibilitou-se a tomada do poder pe-
los bolcheviques. A atuação de mulheres rus-
sas revolucionárias como Alexandra Kollontai, 
Nadejda Kropskaia, Inessa Armand, Anna Kal-
manovitch, Maria Pokrovskaia, é considerada 
imprescindível para a revolução. 
 Nos países socialistas a data era co-
memorada todos os anos, no Ocidente, só se 
voltará a falar do Dia da Mulher, no final dos 
anos 60. O Dia Internacional da Mulher divul-
gado como homenagem a 129 operárias esta-
dunidenses de uma fábrica têxtil que morreram 
carbonizadas em Nova York, embora mais co-

7MULHERES

8 de Março: um dia de luta8 de Março: um dia de luta

nhecida não é verdadeira.
 Hoje no Brasil e no mundo é necessário 
retornar as origens do ideal socialista, das mu-
lheres que lutavam por um mundo novo sem 
exploração e opressão do ser humano pelo ser 
humano. Sem medo de lutar por uma revolução 
que deverá ser social, sexual e pela igualdade 
de direitos entre ambos os sexos. Sem medo de 
levantar as bandeiras vermelhas da luta revo-

lucionária, a cada 8 de março, as mulheres tra-
zem à tona questionamentos sobre a questão 
de gênero e da desigualdade. O oito de março 
que estamos vivendo agora precisa ser interna-
cional, as mulheres trabalhadoras são oprimi-
das pelo patriarcado e exploradas pelo capita-
lismo, e por isso devem lutar não só pelo fim 
das opressões, mas também pela superação do 
capitalismo e por uma sociedade socialista.

MARIA PRESTES PRESENTE! Faleceu no dia 4 de fevereiro, aos 92 anos, no Rio de Janeiro, Dona Maria 
Prestes, pseudônimo pelo qual era conhecida Altamira Rodrigues Sobral Prestes. Ela foi vítima de com-
plicações de Covid-19. Foi militante do PCB e era viúva de Luís Carlos Prestes, líder comunista brasilei-

ro. Fica aqui registrada a nossa homenagem à camarada e nossas condolências aos seus familiares.

ANA MONTENEGRO: Neste 8 de março 
queremos homenagear essa camarada, mulher 
comunista e que lutou por um país como alme-
jamos, sem divisões de classe e com igualdade 
entre gêneros. Ana Lima Carmo mais conheci-
da pelo nome literário Ana Montenegro, foi jor-
nalista, poeta e militante comunista brasileira, 
nascia em Quixeramobim, Ceará, no dia 13 de 
abril de 1915. Ana Montenegro nasceu cearense, 
cresceu carioca, e iniciou sua militância comu-
nista na Bahia. Após conhecer Maria Brandão 
dos Reis e junto com ela e outras mulheres par-
ticipar de uma ocupação urbana que viraria um 
dos grandes bairros de Salvador, filia-se ao PCB, 
(Partido Comunista do Brasil) Carlos Marighel-
la é quem assina sua ficha de filiação ao PCB, a 
partir daí exerce uma intensa atividade ideoló-
gica até 1964. Publicou centenas de artigos nos 
jornais: O Momento, Classe Operária, Tribuna 
Popular, Correio da Manhã, Imprensa Popular, 
Novos Rumos, etc. Foi uma das fundadoras do 

jornal Momento Feminino e da sua participa-
ção na revista Seiva, considerada uma das pri-
meiras revistas comunistas no Brasil. Participou 
de instâncias políticas da luta feminista, como a 
União Democrática de Mulheres da Bahia, Comi-
tê Feminino Pró Democracia , Liga Feminina da 
Guanabara e a Federação Brasileira de Mulhe-
res, entidades com intensa presença de mulhe-
res, que participavam das lutas político-sociais  e 
hegemonicamente ligadas ao PCB. Com o golpe 
de 1964, Ana Montenegro foi a primeira mulher 
a ser exilada pela ditadura. Exilada na Alema-
nha, Ana Montenegro teve importante papel na 
organização das lutas feministas e na imprensa, 
foi integrante da seção para América Latina, da 
Federação Democrática Internacional de Mulhe-
res (FDIN), quando trabalhou na Revista dessa 
entidade: Mulheres do Mundo Inteiro. Também 
trabalhou em organismos internacionais como 
a ONU e a UNESCO, tendo participado de várias 
articulações internacionais e congressos que ti-

nham como bandeiras a questão da mulher, da 
luta de classes e da emancipação humana. De 
volta ao Brasil em 1979, ela intensificou a sua 
militância em várias frentes: a luta feminista, as 
lutas populares, a defesa dos direitos humanos 
e o combate interno aos equívocos políticos do 
PCB, que na época estava em franco processo de 
ruptura com a sua histórica tradição. Atuou no 
combate ao racismo e aprofundou o debate sobre 
a questão de gênero. A partir de muita pesquisa 
e debate, publicou diversos livros: “Mulheres – 
participação nas lutas populares”, “Uma história 
de lutas”, “Ser ou não ser feminista” e “Tempos 
de Exílio”. Foi homenageada em um congresso 
nacional da OAB, indicada ao prêmio Nobel da 
Paz e recebeu diversas homenagens e comendas 
de instituições nacionais. Ana Montenegro fale-
ceu em 30 de março de 2006, em seu enterro o 
povo, as mulheres simples, o mundo político e 
intelectual e seus camaradas encheram o salão 
para um ato político da mais bela homenagem.



Sigamos na luta por 
uma melhor vida para

o povo brasileiro
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O preço da cesta básica, com a qual a maior parte das famílias brasi-
leiras gastam boa parte de seus salários, está subindo assustadoramente. De 
acordo com o Dieese – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Sócio-econômicos, a cesta básica subiu 10% aproximadamente em 2021. O 
preço do botijão de gás se elevou em 37,3%, obrigando muita gente a cozi-
nhar em fogões a lenha. A tarifa da energia elétrica aumentou 30,3%. As con-
dições de vida da maioria dos brasileiros, que já não era boa, está piorando 
ainda mais com a carestia.
 O Brasil é um país com enorme capacidade de produção agrícola, 
mas desde os tempos coloniais que a maior parte do povo sofre com a má 
alimentação ou mesmo com a fome. O tipo de agricultura aqui implantada 
pelos colonizadores portugueses e depois perpetuada pelos grandes fazen-
deiros, prioriza a produção de mercadorias dirigidas para a venda ao es-
trangeiro (exportação). Por isso, a agricultura praticada entre nós produziu 
açúcar, café, algodão e atualmente soja, em grandes quantidades, mas nunca 
produziu arroz, feijão e outros itens em quantidade suficiente para que todos 
os brasileiros pudessem se alimentar bem.
 Os preços no Brasil são muito altos porque são preços de monopólio, 
que garantem para os grupos estrangeiros uma lucratividade muito acima da 
que teriam em seus países de origem. O modelo aqui implantado é respon-
sável pela expulsão da população do campo, que causa o inchamento das 
cidades, resultando em desemprego em massa, em condições de vida cada 
vez mais precárias, empurrando boa parte das pessoas para ocupações que 
acabam com sua saúde, para a prostituição, para as drogas, para a ignorân-
cia e a brutalização. É preciso dar um basta a esta situação, o que só pode 
ser feito pela classe trabalhadora organizada.

 Conquistar a Reforma Agrária, para reduzir os pre-
ços dos alimentos e termos uma vida digna
 A campanha iniciada em 2019, defende a realização da Reforma Agrá-
ria para resolver definitivamente o problema da fome que atinge grande par-
te dos brasileiros. A Reforma Agrária possibilitará o aumento da produção de 
alimentos e a redução dos seus preços, além de ter outros efeitos positivos 
para a sociedade brasileira.
 No campo, muitos compatriotas estão sendo induzidos a usarem 
drogas para elevar sua produtividade no trabalho. As condições de vida no 
campo são tão precárias para os trabalhadores quanto o são nas áreas ur-
banas. O trabalho em condições de escravidão permanece, o adoecimento 
causado pelo trabalho nessas condições, também cresce.
 Nas condições atuais, a vida dos brasileiros só é boa para uma peque-
na minoria, sendo cruel para uma grande parte. Muitos vivem a incerteza do 
dia de amanhã. Mas a vida poderá ser boa para a maior parte de nós.
 Por essas razões, presentes ao longo de toda a nossa história, é que 
chamamos aos trabalhadores brasileiros, mulheres e homens, a se organi-
zarem para lutar. Nossa vida não melhorará, a não ser pela nossa própria 
iniciativa, pela nossa luta organizada.
 Em 2022 a independência do Brasil completará 200 anos. Vamos dar 
uma grande batalha para que ela possa ser escrita com letra maiúscula e 
signifique dignidade para a maioria da nação.

PANFLETO DISTRIBUÍDO NESSE 
PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO PELA CAMPANHA

BRASIL: PELA SEGUNDA E DEFINITIVA INDEPENDÊNCIABRASIL: PELA SEGUNDA E DEFINITIVA INDEPENDÊNCIA

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 men-
salmente 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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