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 Fechadas as urnas, o momen-
to é de refletir, avaliando a situação 
que se coloca com o segundo turno 
da eleição presidencial e em alguns 
estados da federação.
 Para as organizações proletá-
rias, da cidade e do campo, que não 
estão a serviço dos interesses da bur-
guesia, é hora de definir o caminho 
que possibilite defender nossos inte-
resses na luta de classes.
 Conforme afirmamos na edição 
anterior, a eleição presidencial seria 
“polarizada” por Lula e Bolsonaro. O 
resultado comprova o que dissemos e 
também que a burguesia por ora está 
tranquila, já que os blocos políticos 
representados por Lula e Bolsonaro 
aplicam programas que não buscam 
proteger os direitos dos trabalhado-
res e não resolverão os problemas das 
massas brasileiras, como seus gover-
nos já demonstraram.
 Para a definição de uma orien-
tação que nos favoreça, é importante 
compreender que a situação interna-
cional é de aprofundamento da crise 
do sistema capitalista, consequente-
mente, do aumento da exploração, 
do desemprego e, em decorrência, da 
miséria, da fome, etc. As recentes de-
missões na Mercedes, em São Bernar-
do do Campo, estão aí como exemplo. 
As guerras imperialistas também.
 Foi essa situação que levou se-
tores da burguesia a tirarem Lula da 
cadeia, pois ele seria a melhor opção 

para um cenário como esse. Lembre-
mos que os que o tiraram de lá foram 
os mesmos que o prenderam e, na 
ocasião, trabalharam pela eleição de 
Bolsonaro.
 Algumas pesquisas de intenção 
de voto indicavam vitória de Lula no 
primeiro turno. Podemos considerar 
que o erro se deve ao fato de que os 
eleitores do ex-presidente expressa-
vam mais abertamente suas tendên-
cias. Mas podemos imaginar também 
que se tratou de uma tentativa de in-
duzir o voto em Lula, por parte dos 
setores burgueses que o consideram 
melhor do que Bolsonaro para admi-
nistrar a crise social.
 Outro aspecto que merece re-
flexão, é a baixaria dos debates. Lon-
ge de ser casual, ela faz parte da luta 
ideológica, para desviar a atenção 
das pessoas das questões realmente 
importantes, tratando a luta política 
como se fosse briga de torcidas.
 A esquerda da ordem fala em 
fascismo, mas ao que parece, para ela 
só existe fascismo nas questões liga-
das ao racismo, homofobia, etc. No 
que se refere a destruição dos direitos 
dos trabalhadores, não vê fascismo, 
pois onde governa, faz o mesmo que 
o atual ocupante do palácio do Pla-
nalto. A emergência do fascismo não 
é uma mera disputa conjuntural de 
um ou outro personagem mais rea-
cionário por postos no Estado Bur-
guês, mas uma tendência histórica 
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diante da crise do capitalismo e do 
avanço da luta revolucionária do pro-
letariado. Por isso não devemos cair 
na instrumentalização e banalização 
do fascismo, que só busca atender os 
interesses oportunistas e desviar a 
compreensão de que o que devemos 
destruir é o capitalismo, não somente 
lutar contra alguma figura reacioná-
ria e seu bando.
 Entendemos que a tarefa dos 
revolucionários no momento é de 
continuar denunciando essa farsa 
à classe trabalhadora. Os brasilei-
ros não estão divididos apenas en-
tre aqueles que votaram em Lula e 
aqueles que votaram em Bolsonaro. 
Um terço dos que poderiam votar, 
não o fizeram nesses dois candida-
tos e a maior parte nem ao menos 
votou. Seja entre esses últimos, seja 
entre os que votaram neles, a grande 
maioria são trabalhadores, da cidade 
e do campo, tem interesses comuns 
e devem lutar por eles.
 Juntamente a denúncia dessa 
falsa polarização, os revolucionários 
e patriotas brasileiros devem mobili-
zar as classes exploradas para as lu-
tas necessárias, para que resolvamos 
os problemas que se abatem sobre 
nós. Só assim poderemos evitar re-
trocessos. As liberdades democráti-
cas se defendem exercendo-as, nos 
locais de trabalho, estudo e moradia 
e nas ruas.
 Esse é o caminho a seguir.

AS ELEIÇÕES O OS INTERESSES AS ELEIÇÕES O OS INTERESSES 
DA CLASSE TRABALHADORADA CLASSE TRABALHADORA

ERRATA: No número anterior de Rumos da Luta grafamos incorretamente, na capa e na página 6, o nome de Carlos Marighella



 A última pesquisa da Rede Bra- A última pesquisa da Rede Bra-
sileira de Pesquisa em Soberania e Se-sileira de Pesquisa em Soberania e Se-
gurança Alimentar e Nutricional (Rede gurança Alimentar e Nutricional (Rede 
PENSSAN), que ocorreu entre novembro PENSSAN), que ocorreu entre novembro 
2021 e abril de 2022, mostra um quadro 2021 e abril de 2022, mostra um quadro 
de avanço da fome no Brasil. Os dados de avanço da fome no Brasil. Os dados 
indicam que – além da fome ser resulta-indicam que – além da fome ser resulta-
do das contradições próprias do capita-do das contradições próprias do capita-
lismo – a desigualdade se intensifica em lismo – a desigualdade se intensifica em 
períodos de crise capitalista, sobretudo períodos de crise capitalista, sobretudo 
nos países semicoloniais e, como con-nos países semicoloniais e, como con-
sequência, a fome entre os povos tam-sequência, a fome entre os povos tam-
bém aumenta.bém aumenta.
 No período que precedeu a far- No período que precedeu a far-
sesca eleição no Brasil, o atual gestor sesca eleição no Brasil, o atual gestor 
do velho Estado burguês-latifundiário do velho Estado burguês-latifundiário 
– que é popularmente conhecido como – que é popularmente conhecido como 
Presidente da República – Jair Bolsonaro Presidente da República – Jair Bolsonaro 
andou negando o que vemos e, em mui-andou negando o que vemos e, em mui-
tos casos, sentimos. A fome!tos casos, sentimos. A fome!
 A fome se espalha no país, de  A fome se espalha no país, de 
acordo com o 2º Inquérito Nacional so-acordo com o 2º Inquérito Nacional so-
bre Insegurança Alimentar, no contexto bre Insegurança Alimentar, no contexto 
da Pandemia da Covid-19 no Brasil mais da Pandemia da Covid-19 no Brasil mais 
de 30 milhões de brasileiros e brasilei-de 30 milhões de brasileiros e brasilei-
ras passam fome no Brasil. Algo que, se-ras passam fome no Brasil. Algo que, se-
gundo reportagem da Folha de S. Paulo gundo reportagem da Folha de S. Paulo 
do dia 22 de agosto deste ano, estabe-do dia 22 de agosto deste ano, estabe-
lece um patamar parecido ao registrado lece um patamar parecido ao registrado 
no início dos anos de 1990.no início dos anos de 1990.
 No entanto, e para o lamento do  No entanto, e para o lamento do 
povo brasileiro, a questão é ainda mais povo brasileiro, a questão é ainda mais 
profunda. Sendo assim, antes de pros-profunda. Sendo assim, antes de pros-
seguirmos, cabe expor o conceito de seguirmos, cabe expor o conceito de 
segurança alimentar, que sustenta a segurança alimentar, que sustenta a 
maioria das análises atuais e que, por-maioria das análises atuais e que, por-
tanto, torna-se importante para melhor tanto, torna-se importante para melhor 
entendimento do contexto e para além entendimento do contexto e para além 
dos limites próprios deste texto. dos limites próprios deste texto. 
 Trocando em miúdos, segurança  Trocando em miúdos, segurança 
alimentar significa dizer que há o aces-alimentar significa dizer que há o aces-
so pleno e com estabilidade a alimentos so pleno e com estabilidade a alimentos 
adequados em quantidade e qualidade; adequados em quantidade e qualidade; 
insegurança alimentar leve se traduz insegurança alimentar leve se traduz 
pela redução da qualidade dos alimen-pela redução da qualidade dos alimen-
tos por conta da possibilidade de faltar tos por conta da possibilidade de faltar 
alimentos em quantidade adequada; in-alimentos em quantidade adequada; in-
segurança alimentar moderada diz res-segurança alimentar moderada diz res-
peito a queda da qualidade dos alimen-peito a queda da qualidade dos alimen-
tos e, ainda assim, a quantidade já não tos e, ainda assim, a quantidade já não 
é o suficiente para atender a demanda é o suficiente para atender a demanda 
das pessoas de um domicílio; inseguran-das pessoas de um domicílio; inseguran-
ça alimentar grave é o pior dos casos, é ça alimentar grave é o pior dos casos, é 

quando já não há alimentos para todos quando já não há alimentos para todos 
na residência e a fome passa a ser cada na residência e a fome passa a ser cada 
vez mais presente.vez mais presente.
 Neste contexto, as regiões Norte  Neste contexto, as regiões Norte 
e Nordeste ganham enredo dramático, e Nordeste ganham enredo dramático, 
o 2º Inquérito Nacional sobre Insegu-o 2º Inquérito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto da Pan-rança Alimentar no Contexto da Pan-
demia da Covid-19 no Brasil (pesquisa demia da Covid-19 no Brasil (pesquisa 
da Rede PENSSAN) ainda afirma que, da Rede PENSSAN) ainda afirma que, 
proporcionalmente, os índices de in-proporcionalmente, os índices de in-
segurança alimentar grave (fome) são segurança alimentar grave (fome) são 
os maiores do país. Segundo o jornal os maiores do país. Segundo o jornal 
Brasil de Fato “no Piauí são 34,3% e no Brasil de Fato “no Piauí são 34,3% e no 
Amapá, 32%”. Esse cenário das regiões Amapá, 32%”. Esse cenário das regiões 
N e NE indica um fenômeno mais amplo N e NE indica um fenômeno mais amplo 
– a nível nacional – de generalização da – a nível nacional – de generalização da 
fome como aponta uma pesquisa feita fome como aponta uma pesquisa feita 
pelo Datafolha no mês de julho/2022, pelo Datafolha no mês de julho/2022, 
segundo a qual “um em cada três bra-segundo a qual “um em cada três bra-
sileiros afirmava que a quantidade de sileiros afirmava que a quantidade de 
comida em casa nos últimos meses não comida em casa nos últimos meses não 
foi suficiente para a sua família”.foi suficiente para a sua família”.
 A crise mostra, dessa forma, os  A crise mostra, dessa forma, os 
limites que o capitalismo tem quando limites que o capitalismo tem quando 
está em jogo a queda da taxa de seus está em jogo a queda da taxa de seus 
lucros. A burguesia nunca abrirá mão lucros. A burguesia nunca abrirá mão 
de lucros cada vez maiores, ainda que de lucros cada vez maiores, ainda que 
isso signifique a ampliação da fome no isso signifique a ampliação da fome no 
mundo. No entanto, a contradição se mundo. No entanto, a contradição se 
aprofunda de tal forma que não é pos-aprofunda de tal forma que não é pos-
sível esconder, a ONU – conhecido ins-sível esconder, a ONU – conhecido ins-
trumento de dominação imperialista –, trumento de dominação imperialista –, 
por exemplo, produziu um relatório em por exemplo, produziu um relatório em 
julho deste ano concluindo que no Bra-julho deste ano concluindo que no Bra-
sil, entre 2019 e 2021, 61,3 milhões de sil, entre 2019 e 2021, 61,3 milhões de 
pessoas convivem em algum nível com pessoas convivem em algum nível com 
a insegurança alimentar. Tais números a insegurança alimentar. Tais números 
produzidos por esse relatório, ainda que produzidos por esse relatório, ainda que 
seja sob um contexto de subnotificação seja sob um contexto de subnotificação 
(portanto, o número de pessoas nessa (portanto, o número de pessoas nessa 
situação é maior), evidencia que mesmo situação é maior), evidencia que mesmo 
em uma época onde se produz alimen-em uma época onde se produz alimen-
tos mais que o suficiente para alimentar tos mais que o suficiente para alimentar 
a humanidade, o capitalismo é incapaz a humanidade, o capitalismo é incapaz 
de fazê-lo, pois está na sua gênese a de fazê-lo, pois está na sua gênese a 
produção da desigualdade e da miséria.produção da desigualdade e da miséria.
 Sem o véu da subnotificação, a  Sem o véu da subnotificação, a 
Rede Brasileira de Pesquisa em Sobera-Rede Brasileira de Pesquisa em Sobera-
nia e Segurança Alimentar (PENSSAN) nia e Segurança Alimentar (PENSSAN) 
nos coloca números mais reais. Levando nos coloca números mais reais. Levando 
em conta os níveis de insegurança ali-em conta os níveis de insegurança ali-
mentar, são, pelo menos, 125,2 milhões mentar, são, pelo menos, 125,2 milhões 
de pessoas com alguma preocupação de de pessoas com alguma preocupação de 
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acesso a alimentação, com algum grau acesso a alimentação, com algum grau 
de restrição ao acesso de alimentos ou de restrição ao acesso de alimentos ou 
mesmo passando fome.mesmo passando fome.
 O processo de endividamento do  O processo de endividamento do 
povo associado a baixos valores de ren-povo associado a baixos valores de ren-
da mensal compõe essa realidade de da mensal compõe essa realidade de 
empobrecimento. No que diz respeito a empobrecimento. No que diz respeito a 
renda insuficiente, famílias com renda renda insuficiente, famílias com renda 
abaixo de um salário-mínimo por pes-abaixo de um salário-mínimo por pes-
soa estão mais vulneráveis à inseguran-soa estão mais vulneráveis à inseguran-
ça alimentar mais severa, de moderada ça alimentar mais severa, de moderada 
a grave. Esta realidade se faz presente a grave. Esta realidade se faz presente 
em 76,5% das residências que se en-em 76,5% das residências que se en-
quadram nesse perfil socioeconômico quadram nesse perfil socioeconômico 
no estado de Sergipe; já no Maranhão, no estado de Sergipe; já no Maranhão, 
corresponde a 72% desses domicílios. corresponde a 72% desses domicílios. 
Em outros estados é possível identifi-Em outros estados é possível identifi-
car realidade análoga: “67,6% no Pará, car realidade análoga: “67,6% no Pará, 
66,1% no Piauí e 65,7% em Santa Catari-66,1% no Piauí e 65,7% em Santa Catari-
na”, conforme apontado em reportagem na”, conforme apontado em reportagem 
do dia 14 de setembro, do jornal Brasil do dia 14 de setembro, do jornal Brasil 
de Fato.de Fato.
 Quando se fala de endividamen- Quando se fala de endividamen-
to do povo, o Nordeste carrega o maior to do povo, o Nordeste carrega o maior 
nível de dívidas por famílias, o que, por nível de dívidas por famílias, o que, por 
sua vez, contribui para a piora do cená-sua vez, contribui para a piora do cená-
rio. Segundo o Brasil de Fato: “Na maio-rio. Segundo o Brasil de Fato: “Na maio-
ria dos estados do Nordeste, pelo me-ria dos estados do Nordeste, pelo me-
nos 45% das famílias estão endividadas nos 45% das famílias estão endividadas 
– em Alagoas este índice chega a 57,5%”. – em Alagoas este índice chega a 57,5%”. 
A mesma reportagem ainda destaca o A mesma reportagem ainda destaca o 
estado de Amazonas com 52,6% e o Dis-estado de Amazonas com 52,6% e o Dis-
trito Federal, 55,6%.trito Federal, 55,6%.
 Os problemas da fome no Brasil  Os problemas da fome no Brasil 
e no mundo não expressam uma insu-e no mundo não expressam uma insu-
ficiência na produção alimentícia. Ex-ficiência na produção alimentícia. Ex-
pressam uma contradição que está no pressam uma contradição que está no 
DNA do capitalismo, sobretudo em seu DNA do capitalismo, sobretudo em seu 
período imperialista, que é da intensi-período imperialista, que é da intensi-
ficação cada vez mais desenfreada da ficação cada vez mais desenfreada da 
exploração do trabalho, sob condições exploração do trabalho, sob condições 
cada vez mais deterioradas, como mé-cada vez mais deterioradas, como mé-
todo de garantia de maior lucratividade. todo de garantia de maior lucratividade. 
Mas esse contexto também produz mais Mas esse contexto também produz mais 
desempregos, mais rebaixamento sala-desempregos, mais rebaixamento sala-
rial, mais miséria, mais endividamento rial, mais miséria, mais endividamento 
do povo, maior custo de vida, mais desi-do povo, maior custo de vida, mais desi-
gualdades e, portanto, aumento da fome gualdades e, portanto, aumento da fome 
entre os proletariados do mundo. Isso entre os proletariados do mundo. Isso 
é parte da exploração generalizada do é parte da exploração generalizada do 
proletariado, mas, também, da opressão proletariado, mas, também, da opressão 
de nações coloniais ou semicoloniais de nações coloniais ou semicoloniais 
por parte do imperialismo.por parte do imperialismo.

A fome se agrava no Brasil



 No dia 6 de setembro a Mercedes-
-Benz anunciou um “plano de reestrutu-
ração” – uma forma bonita de dizer de-
missões em massa – que deixará 3600 
trabalhadores desempregados, 2200 tra-
balhadores diretos e 1400 temporários, 
contratados por empresas terceirizadas.
 Em um dos piores momentos da 
história recente do Brasil, quando cer-
ca de 30 milhões de brasileiros passam 
fome e mais de 10 milhões encontram-se 
desempregados, a Mercedes-Benz, após 
aproveitar-se de anos de desoneração fis-
cal, quando os governos não cobram im-
postos das empresas, retribui com demis-
sões em massa.
Uma matéria do jornal Folha de S. Paulo 
de 12 de janeiro de 2021 anunciava que os 
incentivos à indústria automotiva chega-
ram à 69,1 bilhões de reais!
 Os trabalhadores da Mercedes-
-Benz fizeram uma paralização que com-
preendeu os dias 08 a 13 de setembro, 
quando a produção foi retomada, em as-
sembleia o presidente do sindicato dos 
metalúrgicos do ABC, Moisés Selérges, 
afirmou que o sindicato iria mostrar a di-
retoria da Mercedes-Benz “como se nego-
cia”, afirmando em seguida: “Precisamos 
mostrar que um processo de negociação 
se faz em torno de uma mesa. Muitas ve-
zes, em um processo de negociação não 
vai prevalecer tudo que o sindicato quer, 
mas também não vai prevalecer tudo o 
que a empresa quer”.
 Grande proposta essa em que se 
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Demissões na Mercedes-Benz Demissões na Mercedes-Benz 
escancaram a situação de penúria escancaram a situação de penúria 

dos trabalhadores no Brasildos trabalhadores no Brasil

senta à mesa já admitindo-se a derrota, 
pois, não havendo pressão real sobre a 
produção, as chamadas “negociações” se 
resumirão ao pagamento de indenizações 
que não impedirão as demissões.
 Tal processo expõem dois traços 
do capitalismo no Brasil.
 O primeiro é o capitalismo sem 
risco, em que o Estado está para garantir 
que não haverá nenhum prejuízo ao capi-
tal, assim, desonera-se o setor e garante-
-se o lucro, quando a desoneração acaba 
demitem-se os trabalhadores.
 O segundo é a acentuada desin-
dustrialização do país, sucessivos gover-
nos trabalharam incessantemente para 
destruir nosso já parco parque industrial, 
novo golpe é dado aos trabalhadores e à 
economia do país com essas demissões.
A saída não será na mesa de negociações, 
precisamos fazer sangrar a produção ca-
pitalista, somente mobilizações em massa 
para impedir que os trabalhadores conti-
nuem perdendo.
 As demissões na Mercedes-Benz 
explicitam os problemas pelos quais os 
trabalhadores estão passando, em espe-
cial a falta de empenho das suas organi-
zações, já que na vigência do atual pleito 
eleitoral, nenhuma das candidaturas, em 
especial a que se diz de esquerda, tocou 
nesse assunto, sequer para lamentá-lo, 
quiçá para oferecer alternativas viáveis 
aos interesses da classe trabalhadora, es-
tando elas, as candidaturas, todas a servi-
ço da burguesia.

“(...) as discussões que impactam diretamente nossos 
colaboradores serão objeto de ampla negociação com o 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.” (Site da Agência Brasil)

CAMPANHA PELA 
JORNADA DE 35 

HORAS SEMANAIS
 A Federação Sindical Mundial 
(FSM) com sede na Grécia, em seu 18º 
Congresso, decidiu lançar, no próximo 
dia 26 de novembro, uma campanha 
mundial pela semana de 35 horas. Im-
portante campanha que, quando lan-
çada, apresentará aos trabalhadores de 
todo mundo uma perspectiva de orga-
nização para combatermos, ainda mais 
firmemente, a exploração do mais traba-
lho que nos aflige a séculos.
 Na esteira do lançamento da cam-
panha pela semana de 35 horas, preci-
samos entender que, em um mundo que 
sofre com a crise do capital e cujo desem-
prego é uma realidade em vários países, a 
redução da jornada semanal de trabalho 
representa a possibilidade de forçarmos o 
capital, a fim de manter o nível da produ-
ção, a contratar mais trabalhadores.
 Atualmente, em plena vigência do 
atual processo eleitoral no Brasil, muitos 
candidatos dizem que irão gerar empre-
gos, como se a geração de empregos se 
desse pela simples vontade deste ou da-
quele. Não, não é assim que funciona. 
Para que empregos sólidos sejam criados 
é preciso que criemos demandas para 
isso e a redução da jornada semanal de 
trabalho das atuais 44 horas semanais, 
para 35 horas semanais, se apresenta 
como mecanismo, dentro do capital, de 
geração de empregos. Tais empregos não 
surgirão por bondade dos capitalistas, 
mas porque a redução da jornada obri-
gará a contratação de novos trabalhado-
res, sem os quais a produção diminuirá e 
os capitalistas terão prejuízos.
 A jornada de 35 horas é uma im-
possibilidade! Foi o que disseram quando 
a classe trabalhadora, organizada e em 
luta, garantiu a jornada de 44 horas, aos 
trabalhadores organizados nada é impos-
sível! Procure o seu sindicato e organize 
dentro dele a adesão e o desenvolvimen-
to da campanha pelas 35 horas sema-
nais. Vamos fazer com que nos ouçam, 
vamos colocar essa bandeira dentro das 
nossas organizações, vamos incomodar 
a produção.
 Saída para o desemprego? Redu-
ção da jornada de trabalho, sem redução 
de salário, jornada de 35 horas semanais 
já! O jornal Rumos da Luta apoia essa luta.
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 O Chile, desde o fim da ditadura 
militar, não conseguiu se livrar das conse-
quências nefastas para o seu povo do pe-
ríodo do fantoche do imperialismo ianque, 
Augusto Pinochet, que implantou uma série 
de políticas neoliberais, que transformaram 
o país em uma espécie de laboratório para 
a imposição dos ditames imperialistas.
 E a Constituição Política do Chile, 
promulgada em 1980, na época da ditadu-
ra do general Pinochet, foi o grande sím-
bolo da manutenção das políticas neolibe-
rais no Chile, mesmo sob a aparência de 
uma democracia, que não modificou a es-
trutura imposta desde então, mesmo com 
governos como o de Michelle Bachelet, in-
clusa no tal espectro que se convencionou 
chamar de “onda progressista” na América 
Latina nos anos 2000, mas que pouco fez 
para modificar a realidade chilena.
 Diante da crise econômica e social, 
há 3 anos, em 18 de outubro de 2019, o 
Chile foi tomado por uma massiva mobi-
lização social, que contou com a partici-
pação de estudantes, trabalhadores, indí-
genas, entre outros setores, que por um 
longo período e diversas manifestações e 
protestos combativos, principalmente na 
capital Santiago, com fechamento de ruas 
e transporte público e destruição de es-
tátuas relacionadas ao colonialismo, con-
seguiu denunciar diversos problemas en-
frentados pelo povo chileno.
 Diante da dimensão dos protestos 
e a ameaça apresentada, o governo do 
reacionário Sebastian Piñera levou a cabo 
uma repressão ampla e violenta contra os 
manifestantes e movimentos presentes, 
mas que apesar da brutalidade empregada 
pelos carabineiros (como são conhecidos 
os policiais no país), não conseguiu des-
mobilizar as manifestações.
 Mesmo organizações ligadas ao 
imperialismo relataram a dimensão e a 
brutalidade da repressão do Estado chi-
leno. Segundo a Human Rights Watch, de 

18 de outubro a 22 de novembro de 2019, 
11.564 manifestantes foram feridas duran-
te os protestos, com mais de 1.100 pessoas 
sofrendo lesões moderadas ou graves. Os 
dados dão conta ainda de que mais de 15 
mil pessoas foram detidas e 23 morreram. 
 Ainda em 2019, após 30 dias de 
protestos, o Instituto Nacional de Direitos 
Humanos do Chile (INDH) registrou 442 
denúncias de tortura e maus-tratos rea-
lizadas pelas forças de segurança. Dessas 
denúncias, 74 foram de violência sexual 
contra mulheres.
 Foram contabilizadas também 467 
vítimas de lesão ocular como resultado da 
repressão policial à revolta social, devido 
ao uso de balas de chumbo por parte dos 
policiais do governo Piñera.
 Uma das reivindicações, dentro das 
inúmeras que surgiam nesse processo, era 
a da necessidade de uma nova Constituin-
te. A reivindicação era inclusive uma pala-
vra de ordem antiga entre os comunistas 
chilenos do Acción Proletária, e diante da 
força das manifestações que ficaram co-
nhecidas como Estallido Social, a classe 
política do Estado chileno teve que fazer 
tal concessão.
 No dia 25 de outubro de 2020, um 
ano depois do início dos protestos, os 
chilenos aprovaram a produção de uma 
nova constituição para o país, com 5,8 
milhões de votos. Em 2021 foram eleitos 
os responsáveis pela escrita de uma nova 
constituição, que contém propostas como 
o o reconhecimento do Chile como Estado 
Plurinacional e a inclusão das nações in-
dígenas e seus sistemas na Constituição, 
a desmilitarização da polícia, a paridade 
de gênero em todos os poderes de Estado 
e o acesso à saúde e educação como direi-
to universal. O texto final foi entregue em 
julho deste ano e foi rejeitado no plebisci-
to ocorrido em setembro.
 Nesse meio tempo, também foram 
realizadas as eleições presidenciais no 

Chile, quando no final de 2021, o candi-
dato Gabriel Boric, apoiado pela Frente 
Ampla, que abrange a reformista esquerda 
da ordem chilena das últimas décadas e 
pelo revisionista Partido Comunista chile-
no, venceu José Antonio Kast, candidato 
reacionário e protofascista.
 Boric, que ganhou destaque no mo-
vimento estudantil chileno e surgiu como 
uma opção jovem para o cargo, conseguiu 
se aproveitar do sentimento geral de in-
satisfação catalisado no Estallido Social 
e com um discurso progressista conse-
guiu assegurar os votos necessários para 
sua eleição. Contudo, desde que assumiu, 
além de medidas básicas anunciadas, já 
demonstrou seu caráter social-liberal.
 Em seu discurso, Boric sempre 
buscou não se opor diretamente aos inte-
resses imperialistas, o ponto fundamental 
da dominação ianque que levou o Chile a 
tal situação nas últimas décadas, e aca-
bou por se alinhar à propaganda norte-a-
mericana ao criticar as eleições na Nica-
rágua, ao falar dos “abusos dos direitos 
humanos” na Venezuela e a fazer coro à 
“denúncia” da “repressão” aos “protes-
tos pacíficos” ocorridos em Cuba pelos 
gusanos. Assim como também chegou a 
falar ao fascista presidente Volodymyr Ze-
lensky que a “Ucrânia tem um amigo na 
América do Sul”.
 Mais uma vez, como vemos nos úl-
timos anos, a mobilização em defesa de 
um nome que vencerá o fascismo nas elei-
ções e salvará as instituições do Estado 
burguês, pode produzir mais uma mudan-
ça para continuar tudo como está. Por isso 
é necessário compreender o caráter desse 
processo, o que buscam as classes domi-
nantes fantoches e o imperialismo ao fa-
zer concessões diante das reivindicações 
populares, para que não se alimentem as 
velhas ilusões constitucionalistas e assim 
se perca todo o potencial revolucionário 
demonstrado pelo povo em luta.

Da Revolta Popular à derrota Da Revolta Popular à derrota 
da Constituinte no Chileda Constituinte no Chile
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A Universidade Semicolonial: breve reflexãoA Universidade Semicolonial: breve reflexão
 Diferente da maioria das reflexões 
sobre a Universidade brasileira atual que 
tendem a tratar de questões voltadas à 
sua situação econômica – financiamento, 
pesquisa, os cortes de verbas por parte da 
política reacionária –, o texto aqui abor-
dará em termos mais gerais o seu conteú-
do real, partindo do papel cumprido pela 
instituição dentro do contexto de um país 
semicolonial, como o caso do Brasil. Não 
se trata, por tais razões, realizar a crítica 
à instituição ou aos intelectuais univer-
sitários em si mesmos, mas tão somente 
inserir a Universidade na crítica da pró-
pria ordem social dominante, decadente 
e antipopular por excelência.
 Cabe apontar em primeiro plano 
que, fundamentalmente, a Universidade, 
assim como quaisquer outras institui-
ções de ensino, é um órgão de formação 
de força de trabalho humana necessária 
à reprodução da formação social vigen-
te: ela educa não apenas para o exercí-
cio do trabalho em si, mas também para 
que tal trabalho, explorado pelas classes 
dominantes, mantenha-se em condição 
de objeto, cuja crítica encontra-se limi-
tada pela ideologia que lhe foi inculca-
da. A Universidade semicolonial também 
formará os quadros políticos e intelec-
tuais que representarão os interesses 
das classes dominantes de uma semi-
colônia, a saber a burguesia comprado-
ra e burocrática e a classe latifundiária, 
constituindo-se desta forma como um 
dos alicerces de reprodução da ideologia 
dominante.
 Significa então apontar que essa 
instituição forma os elementos cuja 
ideologia é abertamente a mais direi-
tista e reacionária possível? Sim, po-
rém não somente estes, pois isto seria 
abordar somente uma parte da questão. 
Ela formará também aqueles que não se 
voltarão contra o poder das classes rea-

cionárias; que irão combater sob todos 
os meios a ideologia do proletariado, o 
marxismo e seus princípios, direta ou 
indiretamente. No lugar da crítica ao sis-
tema imperialista que nos domina, por 
exemplo, os intelectuais da ordem alega-
rão que o conceito de “imperialismo” já 
seria algo ultrapassado, “desatualizado” 
e que hoje temos “países emergentes”, 
cujo problema central é selecionar ge-
rentes do Estado que sejam “eficientes” 
para a realização de políticas públicas; 
ao invés da defesa da Internacional Co-
munista marxista-leninista, vemos so-
bre formas abertas e veladas, a rejeição 
completa ao seu legado histórico para 
os povos coloniais e semicoloniais, e à 
toda a classe operária mundial. Em filo-
sofia, os pós-estruturalistas não cessam 
seus ataques liberais contra o materia-
lismo dialético e suas categorias cientí-
ficas. E por aí poderíamos citar uma in-
finidade de outras questões de caráter 
político-ideológico.
 Mas falar do semicolonialismo da 
Universidade brasileira, inevitavelmente 
carrega consigo o fato de que ela trans-
mite canonicamente em seu interior a 
ideologia das classes dominantes dos 
países imperialistas, já que a ordem so-
cial na qual ela está inserida é dominada 
econômica, política, ideológica e cultu-
ralmente por classes antinacionais, sub-
servientes ao estrangeiro e sua produção 
cultural de tipo burguesa que constran-
ge o espírito e a autoestima nacional do 
povo brasileiro. Não é detalhe que núme-
ro considerável dos docentes universitá-
rios recorrem ao estrangeiro para buscar 
as mais “novas” quinquilharias ideoló-
gicas, como se houvesse nesta relação 
uma “comunhão entre culturas diversas 
e plurais”, mergulhando de cabeça no la-
maçal da alienação cultural. Basta reali-
zar um breve levantamento dos autores 

trabalhados pelos docentes nos cursos 
de ciências humanas que veremos que 
a imensa maioria deles são intelectuais 
e acadêmicos tradicionais oriundos de 
países europeus e dos Estados Unidos – 
e quando se vê algum autor africano ou 
latino-americano, são eles pós-estrutu-
ralistas (ou mesmo marxólogos, muitas 
vezes confundidos como marxistas) do-
minados colonialmente pelo pensamen-
to de outrem. Aos adeptos mais conse-
quentes do marxismo, cabe submeter tais 
produções acadêmicas da ordem à mais 
severa crítica, combatendo ao mesmo 
tempo o ecletismo teórico dentro do pró-
prio marxismo. A vigilância aos elemen-
tos da intelectualidade pequeno-burgue-
sa próximos da orientação política do 
proletariado deve ser uma constante e 
nunca deve ser subestimada.
 Poderíamos nos debruçar para 
muito além do que foi posto até ao mo-
mento. Mas este passo inicial é neces-
sário para que não alimentemos ilusões 
quaisquer para com a Universidade atual, 
desconectando-a do resto da estrutura 
econômico-social ao ponto de se crer no 
velho conto reformista da “Universidade 
Popular” ou da “Universidade para o De-
senvolvimento Nacional”. A luta jamais 
deve ser limitada às reformas educacio-
nais no âmbito da legalidade semico-
lonial, mas sempre levada adiante pelo 
estudantado consciente de seu papel 
histórico na via da Revolução Democrá-
tica Nacional Anti-Imperialista e Anti-
feudal, contra o capitalismo burocrático 
e o latifúndio, pela genuína democracia 
e independência nacionais. Como José 
Carlos Mariátegui, genial marxista pe-
ruano, dissera uma vez: “Não é possível 
democratizar o ensino de um país sem 
democratizar sua economia e sem de-
mocratizar, finalmente, sua superestru-
tura política”.



 Segundo dados do IBGE (Institu- Segundo dados do IBGE (Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística) as to Brasileiro de Geografia e Estatística) as 
mulheres somavam 51,1% (108,7 milhões) mulheres somavam 51,1% (108,7 milhões) 
da população no Brasil em 2021, o dado da população no Brasil em 2021, o dado 
representa 4,8 milhões de mulheres a mais representa 4,8 milhões de mulheres a mais 
que homens. Portanto, as mulheres são que homens. Portanto, as mulheres são 
maioria. Dados também confirmam que maioria. Dados também confirmam que 
a maioria do eleitorado brasileiro são de a maioria do eleitorado brasileiro são de 
mulheres, 52,65% e masculino 47,33%. mulheres, 52,65% e masculino 47,33%. 
Nas eleições de outubro, mais uma vez, Nas eleições de outubro, mais uma vez, 
as mulheres são a maioria entre pessoas as mulheres são a maioria entre pessoas 
aptas a votar. Segundo levantamento do aptas a votar. Segundo levantamento do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos mais Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos mais 
de 154,4 milhões de eleitores que poderão de 154,4 milhões de eleitores que poderão 
participar do pleito nos dois turnos, pouco participar do pleito nos dois turnos, pouco 
mais de 82,3 milhões, são do gênero femi-mais de 82,3 milhões, são do gênero femi-
nino e 74 milhões do masculino.nino e 74 milhões do masculino.
 As eleições de 2022 entram para a  As eleições de 2022 entram para a 
história com o maior número de candida-história com o maior número de candida-
turas de mulheres, mas este crescimento turas de mulheres, mas este crescimento 
desacelera em relação as últimas eleições. desacelera em relação as últimas eleições. 
O aumento foi de 60,6% de 2010 a 2014 e O aumento foi de 60,6% de 2010 a 2014 e 
de 13,3% de 2014 a 2018, neste ano o cres-de 13,3% de 2014 a 2018, neste ano o cres-
cimento ficou em 2,2%. O principal motivo cimento ficou em 2,2%. O principal motivo 
seria a falta de financiamento. seria a falta de financiamento. 
 Questionando algumas mulheres  Questionando algumas mulheres 
sobre votar em mulher obtivemos a se-sobre votar em mulher obtivemos a se-
guinte resposta: não vou votar em mulher, guinte resposta: não vou votar em mulher, 
mas é importante que mulheres sejam mas é importante que mulheres sejam 
candidatas e estejam nos representando candidatas e estejam nos representando 
nas diferentes esferas do governo.nas diferentes esferas do governo.
  
  Por que dizem que não vão Por que dizem que não vão 
votar em mulher?votar em mulher?
 Argumentam que historicamente  Argumentam que historicamente 
não costumam ver muitas mulheres na não costumam ver muitas mulheres na 
vida política do nosso país e mundialmen-vida política do nosso país e mundialmen-
te também não. Algumas mulheres julgam te também não. Algumas mulheres julgam 
que os homens estejam mais preparados que os homens estejam mais preparados 
para entrarem e estarem na vida política para entrarem e estarem na vida política 
e são mais capacitados. As que disseram e são mais capacitados. As que disseram 
votar em mulher condicionam seu voto a votar em mulher condicionam seu voto a 
representatividade de gênero com as ques-representatividade de gênero com as ques-
tões identitárias. Votam em mulher negra tões identitárias. Votam em mulher negra 
ou indígena porque o Brasil tem poucos ou indígena porque o Brasil tem poucos 
representantes destes segmentos, avaliam representantes destes segmentos, avaliam 
também que é importante termos repre-também que é importante termos repre-
sentantes da população LGBTQIA+ nas di-sentantes da população LGBTQIA+ nas di-
versas esferas políticas.versas esferas políticas.
 Neste ano de 2022 as candidaturas  Neste ano de 2022 as candidaturas 
femininas à presidência bateram recorde femininas à presidência bateram recorde 
no Brasil. Das doze chapas registradas, no Brasil. Das doze chapas registradas, 
quatro são de mulheres, de acordo com quatro são de mulheres, de acordo com 
dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Simone Tebet, Soraya Thronicke (União Simone Tebet, Soraya Thronicke (União 

Brasil), Vera Lúcia (PSTU) e Sofia Manzano Brasil), Vera Lúcia (PSTU) e Sofia Manzano 
(PCB). Essa também é a primeira eleição (PCB). Essa também é a primeira eleição 
geral com duas chapas totalmente femini-geral com duas chapas totalmente femini-
nas disputando o Planalto, com as candi-nas disputando o Planalto, com as candi-
datas à presidência e a vice com Simone datas à presidência e a vice com Simone 
Tebet e Mara Gabrilli (PSDB) formando Tebet e Mara Gabrilli (PSDB) formando 
uma chapa e Vera Lúcia e a indígena Kunã uma chapa e Vera Lúcia e a indígena Kunã 
Yporã outra.Yporã outra.
 A participação de mulheres como  A participação de mulheres como 
candidatas à presidência começou em candidatas à presidência começou em 
1989, com a advogada Lívia Maria, que fi-1989, com a advogada Lívia Maria, que fi-
cou na 16ª posição. Em 2006, a ex-sena-cou na 16ª posição. Em 2006, a ex-sena-
dora Heloísa Helena foi a primeira mulher dora Heloísa Helena foi a primeira mulher 
a receber mais de um por cento dos votos a receber mais de um por cento dos votos 
válidos. Já em 2010, foi a vez de Dilma Rou-válidos. Já em 2010, foi a vez de Dilma Rou-
sseff ser eleita a primeira mulher presiden-sseff ser eleita a primeira mulher presiden-
te do país. Apesar de comporem a maior te do país. Apesar de comporem a maior 
parte da população brasileira, as mulheres parte da população brasileira, as mulheres 
continuam sub-representadas nos espaços continuam sub-representadas nos espaços 
políticos e de poder. Nas eleições gerais de políticos e de poder. Nas eleições gerais de 
2018, apenas seis das 81 vagas do Senado 2018, apenas seis das 81 vagas do Senado 
Federal foram conquistadas por mulhe-Federal foram conquistadas por mulhe-
res. Na Câmara dos Deputados, o cenário res. Na Câmara dos Deputados, o cenário 
é semelhante: dos 513 eleitos, somente 77 é semelhante: dos 513 eleitos, somente 77 
eram do sexo feminino. Em 2018, apenas eram do sexo feminino. Em 2018, apenas 
uma governadora foi eleita: Maria de Fáti-uma governadora foi eleita: Maria de Fáti-
ma Bezerra, no Rio Grande do Norte.ma Bezerra, no Rio Grande do Norte.
 Como já foi dito no Jornal Rumos  Como já foi dito no Jornal Rumos 
da Luta de agosto de 2022 com a Emenda da Luta de agosto de 2022 com a Emenda 
Constitucional 11 (originária da PEC 18/21) Constitucional 11 (originária da PEC 18/21) 
todos os partidos deverão ter 30% de can-todos os partidos deverão ter 30% de can-
didatas mulheres. Para driblar a cota os didatas mulheres. Para driblar a cota os 
partidos inscrevem as candidatas a cargos partidos inscrevem as candidatas a cargos 
de vice. Em 2022, são quatro candidatas a de vice. Em 2022, são quatro candidatas a 
Presidência e sete candidatas à vice-presi-Presidência e sete candidatas à vice-presi-
dência. No Executivo Estadual, a diferença dência. No Executivo Estadual, a diferença 
fica nítida. São 38 mulheres concorrendo fica nítida. São 38 mulheres concorrendo 
ao cargo de governadora e 89 ao cargo de ao cargo de governadora e 89 ao cargo de 
vice-governadora.vice-governadora.
 No geral a diferença entre o nú- No geral a diferença entre o nú-
mero de candidaturas femininas e mas-mero de candidaturas femininas e mas-
culinas na disputa presidencial, são as culinas na disputa presidencial, são as 
seguintes: quatro candidatas entre os 12 seguintes: quatro candidatas entre os 12 
postulantes. Para o cargo de governador, postulantes. Para o cargo de governador, 
são 38 mulheres e 185 homens. Para o Se-são 38 mulheres e 185 homens. Para o Se-
nado, 53 mulheres e 179 homens. Já para nado, 53 mulheres e 179 homens. Já para 
deputado federal, 3.543 mulheres dividem deputado federal, 3.543 mulheres dividem 
espaço com 6.729 homens. Por fim, para espaço com 6.729 homens. Por fim, para 
deputado estadual, são 5.330 mulheres e deputado estadual, são 5.330 mulheres e 
10.906 homens.10.906 homens.
 Em relação ao que foi dito acima  Em relação ao que foi dito acima 
sobre as candidatas femininas estariam sobre as candidatas femininas estariam 
menos preparadas para exercerem cargos menos preparadas para exercerem cargos 
políticos não condiz com a realidade. A políticos não condiz com a realidade. A 
Coordenadora da Oxfam Brasil Tauá Pires Coordenadora da Oxfam Brasil Tauá Pires 

atesta o relatório que as candidatas tem atesta o relatório que as candidatas tem 
maior nível educacional que os homens, maior nível educacional que os homens, 
ou seja, os homens não seriam escolhidos ou seja, os homens não seriam escolhidos 
por serem mais competentes, mas, sim, por serem mais competentes, mas, sim, 
por terem melhores condições de compe-por terem melhores condições de compe-
tir, inclusive dados do (TSE) apontam que tir, inclusive dados do (TSE) apontam que 
as candidatas mulheres a cargos do legis-as candidatas mulheres a cargos do legis-
lativo estadual e federal têm metade do pa-lativo estadual e federal têm metade do pa-
trimônio do que os candidatos homens e trimônio do que os candidatos homens e 
financiamento menor.financiamento menor.
 Apesar dos novos incentivos as  Apesar dos novos incentivos as 
candidaturas de mulheres nas eleições de candidaturas de mulheres nas eleições de 
2022 cresceu menos do que em 2018. Dos 2022 cresceu menos do que em 2018. Dos 
513 deputados que ocuparão a Câmara Fe-513 deputados que ocuparão a Câmara Fe-
deral em 2023, 91 serão mulheres – entre deral em 2023, 91 serão mulheres – entre 
elas duas trans. A bancada feminina repre-elas duas trans. A bancada feminina repre-
sentará apenas 18%, um quinto do total de sentará apenas 18%, um quinto do total de 
deputados, número distante da paridade deputados, número distante da paridade 
de gênero no Brasil, já que as brasileiras de gênero no Brasil, já que as brasileiras 
são 52% da população do país. É uma ban-são 52% da população do país. É uma ban-
cada maior do que a eleita em 2018, de 77 cada maior do que a eleita em 2018, de 77 
mulheres.  Hoje a representação é de 15%. mulheres.  Hoje a representação é de 15%. 
Ainda assim, o país está longe de alcançar Ainda assim, o país está longe de alcançar 
a média mundial de participação femini-a média mundial de participação femini-
na no Legislativo e ocupa uma das piores na no Legislativo e ocupa uma das piores 
colocações no ranking mundial, o Brasil colocações no ranking mundial, o Brasil 
é apenas o 146º lugar na participação de é apenas o 146º lugar na participação de 
mulheres no legislativo. Na América Lati-mulheres no legislativo. Na América Lati-
na, Cuba e México tem melhores índices. na, Cuba e México tem melhores índices. 
Apenas 2 a cada 10 deputadas estaduais Apenas 2 a cada 10 deputadas estaduais 
eleitos são mulheres. Foram 190 mulheres eleitos são mulheres. Foram 190 mulheres 
e 869 homens eleitos. Em alguns estados a e 869 homens eleitos. Em alguns estados a 
representatividade ficou abaixo dos 10%.representatividade ficou abaixo dos 10%.
 Após 90 anos da conquista do voto  Após 90 anos da conquista do voto 
feminino, a mulher não exerce o direito de feminino, a mulher não exerce o direito de 
eleger ou eleger-se de forma igualitária. As eleger ou eleger-se de forma igualitária. As 
candidaturas femininas e mesmo o voto candidaturas femininas e mesmo o voto 
não garantem melhores condições de vida não garantem melhores condições de vida 
e representatividade para estas e nem para e representatividade para estas e nem para 
a maioria dos trabalhadores. Uma vez que a maioria dos trabalhadores. Uma vez que 
temos que considerar o caráter de classe temos que considerar o caráter de classe 
da nossa sociedade e o que representa tal da nossa sociedade e o que representa tal 
direito formal concedido às mulheres, mas direito formal concedido às mulheres, mas 
nunca efetivado, como tantos outros. Des-nunca efetivado, como tantos outros. Des-
sa forma, relembremos Clara Zetkin, his-sa forma, relembremos Clara Zetkin, his-
tórica comunista alemã, que dizia que “o tórica comunista alemã, que dizia que “o 
direito ao voto sem liberdade econômica direito ao voto sem liberdade econômica 
não é mais nem menos do que um cheque não é mais nem menos do que um cheque 
sem provisão. Se a emancipação social de-sem provisão. Se a emancipação social de-
pendesse dos direitos políticos, a questão pendesse dos direitos políticos, a questão 
social não existiria nos países onde está social não existiria nos países onde está 
instituído. A emancipação social da mu-instituído. A emancipação social da mu-
lher, como de todo o gênero humano, só se lher, como de todo o gênero humano, só se 
tornará realidade no dia em que o trabalho tornará realidade no dia em que o trabalho 
se emancipar do capital”.se emancipar do capital”.
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 O Centro de Documentação e Pes-
quisa Vergueiro (CPV), antigo Centro Pas-
toral Vergueiro, encerrou suas atividades 
em agosto de 2020, depois de quase cinco 
décadas (fundado em 1973). Durante esse 
importante período histórico, a entidade 
acompanhou atividades dos movimentos 
sociais da cidade de São Paulo e do país. Seu 
trabalho documental consistiu em recolher 
toda a produção de comunicação e educa-
ção produzida pelos movimentos operários 
das fábricas de São Paulo e dos movimentos 
populares de bairros e associações de tra-
balhadores, comunitárias e Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), pastorais sociais, 
movimentos de mulheres, grupos identitá-
rios de esquerda e grupos em defesa dos di-
reitos humanos. A atividade também incluiu 
o recolhimento da importante produção das 
lutas sindicais no campo e dos movimentos 
operários do país. 

 Acervo CPV 
 Esses anos de trabalho contínuo 
resultou em um acervo calculado em cer-
ca de um milhão de páginas em papel, e 
mais todo o tipo de documento que regis-
trou as atividades dos movimentos. Esses 
registros se traduzem em cartazes, cami-
setas, botons, adesivos, gravações audio-
visuais e outras formas de expressão. O 
centro de documentação conseguiu digi-
talizar perto de 200 mil páginas, graças ao 
apoio voluntário e militante de amigos da 
entidade. O CPV, por seu envolvimento mi-
litante com a luta contra a ditadura militar 
e o peleguismo sindical, prestou impor-
tante apoio nas tarefas do dia a dia da mo-
bilização e organização dos movimentos, 
fazendo trabalho voluntário e fornecendo 
infraestrutura material. Isto inclui, em al-
guns momentos, o apoio financeiro para 
tarefas emergenciais.

 Luta pela preservação 
 O CPV, durante os últimos 20 anos 
de sua existência, procurou, sem suces-
so, recursos para manter suas atividades, 
que incluía a preservação, digitalização 
e microfilmagem do acervo. Entretanto, 
mais uma vez, constatou-se que os órgãos 
públicos vinculados ao Estado burguês e 
seus braços auxiliares dão pouca ou ne-
nhuma importância para a preservação 
da memória histórica. E se essa memória 
é das lutas dos trabalhadores, o descaso 
aumenta exponencialmente. 
 Depois de muita insistência à procu-
ra de recursos em editais, estatais, entida-
des financiadoras, sem conseguir aprova-
ção de nenhum projeto, a equipe do centro 
de documentação decidiu doar o Acervo 
CPV para algum arquivo público ou privado 
que garantisse a sua preservação e acesso. 
A entidade escolhida foi o Arquivo Edgard 
Leuenroth (AEL) da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), em 2018.  
Uma vez no AEL, o acervo sofrerá um pro-
cesso de organização e digitalização e será 
colocado à disposição do público em ge-
ral. Trata-se de um trabalho de médio pra-
zo que possibilitará a consulta on-line do 
portal do AEL. Haverá um local próprio 
para o ACERVO CPV, com a distribuição es-
pacial original de sua documentação. 

 Dimensão do Acervo CPV 
 Para você ter uma ideia da dimensão 
do Acervo CPV acumulado durante qua-
se 50 anos de sua existência, colocamos 
abaixo alguns tipos de documentos, áreas 
do movimento, que traduz o volume do-
cumental enviado ao AEL. São documen-
tos textuais, bibliográficos, iconográficos, 
filmográficos, sonoros e tridimensionais. 
São expressões de caráter reivindicativo, 
propositivo, teórico e metodológico, ana-
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lítico, organizativo, informativo e cultural. 
A classificação envolve o movimento ope-
rário, rural, movimentos populares, habita-
ção, saúde, transportes, educação formal e 
popular, movimento estudantil, movimento 
por creches, cultura, comunicação, direitos 
humanos, meio ambiente, movimento fe-
minino, movimento negro, pastorais, CEBs, 
política institucional, organização da es-
querda, luta pela terra, repressão, anistia, 
economia, criança e adolescente, indígena. 
Em papel, são artigos, convocatórias, atas, 
boletins, cartas abertas, circulares, corres-
pondências, folders, teses, resoluções de 
encontros, congressos, pautas, convites, 
teses, filipetas, bônus, denúncias, folhetos, 
projetos, análises, moções, propostas, re-
latórios, peças de teatro, músicas etc. Além 
disso há a hemeroteca que contém clippings 
de jornais, periódicos e dossiês temáticos. 
Também há livros, teses, dossiês temáticos, 
cadernos de formação, cadernos popula-
res, cordéis. Os documentos iconográficos 
são conjuntos de eslaides (material peda-
gógico e de animação de reuniões), foto-
grafias, adesivos, cartazes e charges, filmes 
e documentários.  Documentos sonoros: 
fitas cassetes com gravações de eventos, 
entrevistas e depoimentos, programas de 
rádio, radionovelas, discos e CDs e os do-
cumentos tridimensionais: broches, cami-
setas, bandeiras e flâmulas. 

 Projeto Memória 
 Como atividade de finalização de 
sua tarefa histórica, o CPV produziu o Pro-
jeto Memória do CPV 2020. Este projeto 
consistiu em patrocinar a publicação de 
dois livros, frutos de duas pesquisas de 
mestrado sobre o trabalho documental e 
comunicacional realizados no período de 
1970 a 1990.  Uma das obras — O CPV: 
História, documentação e comunicação 
popular —, de autoria da historiadora Pau-
la Ribeiro Salles. A segunda, de autoria da 
jornalista Ana Valim, A comunicação po-
pular na construção e preservação da me-
mória das lutas populares no Brasil 1970-
1980. Ambos os livros foram editados pelo 
Núcleo de Piratininga de Comunicação 
(NPC). Além dos dois livros, foi produzido 
um documentário sobre a entidade, com 
depoimentos de militantes envolvidos com 
a vida do CPV. O nome do documentário é 
CPV: memória viva das lutas. A direção foi 
da cineasta Cristina Beskow. Ela também 
dirigiu o registro do evento de lançamento 
das obras, encontro realizado em novem-
bro de 2021, como última atividade docu-
mental do CPV.  Você pode conferir essas 
gravações sobre a entidade pesquisando 
no Youtube: CPVSP1973. 

Aldo Aldesco é jornalista. Foi coordenador dos cursos 
de comunicação popular e diretor da entidade.


