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““É justamente inspirados nos povos soviéticos que, com a Revolução de Outubro, se libertaram para sempre da escravidão capitalista, 
que nos empenhamos com todo o entusiasmo na luta pela libertação nacional e pela conquista da democracia popular”. (Maurício Grabois)
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A intenção do velho 

Estado burguês-latifun-
diário e seus lacaios re-
presentantes é concluir 
o longo genocídio dos 
quais os povos indíge-
nas são o alvo desde a 
invasão do colonialismo 

português; o Estado 
brasileiro e seus geren-

tes de turno vem há 
décadas aprofundando 
os ataques e garantindo 
que os direitos indíge-

nas não passem de letra 
morta da constituição, 

para que suas terras se-
jam entregues defi nitiva-
mente para o latifúndio 
e seus sócios maiores, 
os monopólios imperia-
listas, para se apropriar 

de todas as riquezas 
naturais do nosso país. 
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Nos próximos meses, após os festejos de fi m de ano e 
do carnaval, as atenções se voltarão para as eleições, 
quando se apresentarão planos de governo e candida-
tos supostamente diferentes. Tais planos e candidatos, 

a rigor, não representarão vias diferentes, uma vez 
que seus programas de governo, como ocorre já há 

mais de trinta anos, não ousam apresentar nenhuma 
medida que possa contrariar os interesses do grande 

capital brasileiro e imperialista. O essencial do progra-
ma econômico dos candidatos será a manutenção do 

tripé: superávit primário (reserva de uma porcentagem 
do PIB para pagar juros ao capital especulativo), câm-
bio fl utuante e metas infl acionárias. Consequentemen-

te, o programa social, ou, para usar a expressão da 
moda, “as políticas públicas” reservadas à população 
miserabilizada se reduzirá ao Bolsa Família, com esse 

ou com outro nome. PÁGINA 3
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 Chegamos em meados de outubro e 
neste mês, tão simbólico para a classe tra-
balhadora, testemunhamos no Brasil a mais 
algumas demonstrações da profunda miséria 
política em que vivemos e da qual só sairemos 
quando o proletariado brasileiro reconstruir 
seu partido revolucionário.
 A burguesia, cumprindo o papel que 
lhe cabe, segue firme a destruir nossos direi-
tos. Leis estão sendo aprovadas no Congres-
so Nacional, nas assembleias estaduais e nas 
câmaras de vereadores, todas com o objetivo 
de eliminar a legislação trabalhista que ainda 
protege nossa classe.
 A esquerda da ordem, que diz querer 
“Fora Bolsonaro”, vai permitindo que este con-
clua seu mandato sem enfrentar uma única jor-
nada de luta mais consequente. Alguns dirão 
que foi por causa da pandemia, mas o fato é 
que antes dela também não mostravam inte-
resse em unificar as lutas. E isso não é de hoje.
 Para não irmos muito longe, lembre-
mos que após a greve geral de abril de 2017, 
que paralisou momentaneamente as reformas 
encaminhadas pelo governo Temer, os partidos 
mais poderosos da esquerda da ordem esva-
ziaram a nova greve geral, convocada para ju-
nho daquele ano. No início do governo Bolso-
naro, uma forte manifestação em maio de 2019 
preparou o caminho para uma greve geral pro-
metida para junho. Novamente, a esquerda da 
ordem tratou de abortar o movimento. Como 
temos afirmado, não é que a esquerda da or-
dem não promova lutas. O problema é que só 
as promove no limite dos seus interesses elei-

SEGUIMOS EM LUTASEGUIMOS EM LUTA
torais, ou seja, apenas para desgastar o gover-
no de plantão e mostrar que pode administrar 
melhor os negócios das classes dominantes do 
que os partidos reacionários e fascistizantes.
 Nesses mais de trinta anos de refor-
mas regressivas, se considerarmos que elas se 
intensificaram a partir dos anos 90 do século 
passado, vivemos alguns momentos de resis-
tência importante, como foi  a greve dos petro-
leiros no início do governo FHC, que também 
ficou isolada e por isso, derrotada. Os gover-
nos petistas também privatizaram e atacaram 
direitos dos trabalhadores, sem que as prin-
cipais centrais sindicais os incomodassem 
seriamente. A tal respeito, o jornal Rumos da 
Luta publicou artigo que merece ser relido, em 
sua edição de número 0, de março deste ano. 
(disponível no site NOVACULTURA.info)
 Apesar das dificuldades políticas e or-
ganizativas, decorrentes do fato de que a es-
querda da ordem não quer barrar as reformas 
regressivas, os trabalhadores não tem outro 
caminho que não seja resistir e lutar. No mo-
mento em que escrevemos este editorial, os 
servidores públicos municipais de São Paulo 
encontram-se em greve contra mais uma série 
de projetos que lhes retiram direitos trabalhis-
tas e previdenciários e estão convocadas ma-
nifestações que poderão gerar uma dinâmica 
de resistência maior. No norte do país, em 
Rondônia, camponeses alertam para a possi-
bilidade de novo massacre em acampamentos 
da LCP – Liga dos Camponeses Pobres. Há sé-
rias ameaças neste sentido, das forças repres-
sivas aliadas dos fazendeiros.

2 EDITORIAL

 As forças revolucionárias e patrióticas 
da sociedade brasileira devem apoiar com to-
das as suas forças as lutas em curso, traba-
lhando para que elas se desenvolvam para 
além da resistência aos ataques. Devemos 
trabalhar para um levantamento nacional de 
todos os setores explorados, para barrar as re-
formas regressivas e abrir caminho à execução 
de medidas que promovam uma melhoria ime-
diata em nossas condições de vida.
 É necessário um diálogo entre os tra-
balhadores e demais setores atingidos pelas 
reformas regressivas, para que assumamos 
nossa responsabilidade na defesa dos nossos 
direitos, na denúncia daqueles que os atacam 
e daqueles que fingem defendê-los e na re-
construção de organizações políticas que te-
nham efetivo compromisso com nossa classe. 
Particularmente importante é a reconstrução 
do partido revolucionário do proletariado, 
sem o qual as lutas se dispersam sem deixar 
um saldo político e organizativo. A ausência 
de um partido desse tipo, enraizado no pro-
letariado e demais camadas exploradas do 
povo, é a causa da confusão existente entre 
nós, da qual tira proveito a burguesia brasi-
leira e imperialista, para nos dividir e explo-
rar cada vez mais.
 Devemos promover esse debate, em 
nossos locais de trabalho, estudo e moradia 
e ocupar as ruas, discutindo também com os 
desempregados e com os trabalhadores ambu-
lantes. Mulheres e homens, de todas as idades, 
devemos seguir firmes e em luta por condições 
de vida dignas para todos os brasileiros.
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 Na edição 1178 da revista Carta Capital, 
de 13 de outubro, encontramos uma série de 
artigos analisando a conjuntura brasileira.
 Um deles, intitulado “Atalho interdi-
tado”, assinado por Mauricio Thuswohl, afir-
ma na página 8 que “o Brasil decidiu dar-se 
ao luxo de esperar até outubro de 2022” (…) 
E mais adiante, na página 14: “A sequência de 
eventos do 7 de setembro bolsonarista, dos 
atos ‘nem Lula nem Bolsonaro’ organizados 
pelo MBL e das mobilizações protagonizadas 
pelo campo progressista no sábado 2 deixou 
evidente a dificuldade de mobilização popular 
a partir do discurso da terceira via” (...)
 Nesta mesma edição, na página 15, 
Ciro Gomes escreve: “Mais uma vez, parte do 
povo brasileiro se mobilizou para defender a 
sua democracia. Partidos e movimentos de di-
versas orientações políticas reuniram-se em 2 
de outubro para pedir que a Constituição seja 
cumprida e o impeachment do presidente cri-
minoso que hoje ocupa o Planalto”.
 A Constituição, no seu capítulo II, artigo 
7, item IV diz que é um direito dos trabalhado-
res urbanos e rurais “salário mínimo, fixado em 
lei, nacionalmente unificado, capaz de atender 
às suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com reajustes periódicos 
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo ve-
dada sua vinculação para qualquer fim”.
 Infelizmente, nunca vimos Ciro Gomes 
e nenhum outro politiqueiro como ele defen-
dendo o cumprimento da Constituição no que 
se refere ao artigo citado e nem convocando 
manifestações com tal objetivo. Talvez por isso, 
boa parte do povo já percebeu que essa demo-
cracia defendida por ele não é lá grande coisa.
 As trágicas condições em que vivem a 
maior parte do povo brasileiro estão expostas 
nas ruas, praças, favelas e cortiços onde as 
pessoas vão buscando um lugar que possa lhe 

servir de abrigo, apesar dos governos que co-
locam grades e obstáculos nas calçadas, para 
impedir que aqueles que estão nessas condi-
ções miseráveis sejam vistos. Mas a miséria 
é tanta que não dá para esconder. Aqui está 
também um flagrante descumprimento da 
Constituição que parece não incomodar certas 
figuras públicas de nosso país.
 Tal situação vai se agravar, caso as 
classes exploradas da cidade e do campo não 
consigam superar os problemas que lhes im-
pedem de enfrentar o massacre de que são 
vítimas. Um desses problemas são as ilusões 
quanto as eleições democrático-burguesas.
 Como afirmamos em edições anterio-
res de Rumos da Luta, a burguesia aproveitou-
-se da crise sanitária provocada pela pande-
mia para encobrir e resolver mais uma crise do 
capitalismo de acordo com os seus interesses.
Os resultados da resolução burguesa da crise 
aí estão. Desemprego enorme e aumentando. 
Precarização das condições de trabalho e rea-
lização de novos ataques para retirar direitos 
dos trabalhadores.
 Até o momento a burguesia tem tido 
êxito em sua tática, mantendo a luta de classes 
em níveis aceitáveis para ela. Bolsonaro deve 
concluir seu mandato, realizando as reformas 
esperadas pela burguesia, independentemente 
se um ou outro setor da classe dominante lhe 
torce o nariz. Todos estão satisfeitos com seu 
desempenho. E além disso, não foi incomo-
dado por qualquer jornada de luta mais con-
sequente, uma vez que a esquerda da ordem 
também não quer barrar as reformas regressi-
vas em andamento.
 O proletariado e demais classes explo-
radas foram distraídas pela campanha “Fora 
Bolsonaro”, que nunca teve de fato o objetivo 
de derrubar o presidente e, mais recentemente, 
pela CPI da Covid-19 e pelas tradicionais intri-
gas palacianas que fornecem as notícias veicu-
ladas pela imprensa burguesa todos os dias e 
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não só; a autodenominada mídia “progressis-
ta” também se alinha à apologia desse cenário.
 Nos próximos meses, após os festejos 
de fim de ano e do carnaval, as atenções se 
voltarão para as eleições, quando se apresen-
tarão planos de governo e candidatos supos-
tamente diferentes. Tais planos e candidatos, 
a rigor, não representarão vias diferentes, uma 
vez que seus programas de governo, como 
ocorre já há mais de trinta anos, não ousam 
apresentar nenhuma medida que possa con-
trariar os interesses do grande capital brasilei-
ro e imperialista.
 O essencial do programa econômico 
dos candidatos será a manutenção do tripé: 
superávit primário (reserva de uma porcenta-
gem do PIB para pagar juros ao capital espe-
culativo), câmbio flutuante e metas inflacioná-
rias. Consequentemente, o programa social, 
ou, para usar a expressão da moda, “as polí-
ticas públicas” reservadas à população mise-
rabilizada se reduzirá ao Bolsa Família, com 
esse ou com outro nome.
 Sendo assim, está armada a grande 
farsa eleitoral do próximo período. Tal cená-
rio só mudará, como afirmamos acima, caso 
as classes exploradas da cidade e do campo 
consigam superar seus problemas políticos e 
organizativos e intervenham na luta de classes 
de forma independente, a partir de seus pró-
prios interesses.
 As organizações revolucionárias e pa-
trióticas da sociedade brasileira devem parti-
cipar das lutas em curso, como é exemplo a 
greve do funcionalismo público municipal de 
São Paulo e buscar unificar tais lutas com os 
demais setores proletários e camadas médias 
empobrecidas. Devem denunciar sistemati-
camente as falsas alternativas e combater o 
divisionismo entre nós. Devemos buscar os 
meios de organizar os trabalhadores, mos-
trando que eles só devem confiar na sua pró-
pria força.

Via única?Via única?
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estamos sofrendo. A organização que desenvolvemos em todas as frentes deve estimular todos os seus participantes a estudar a realidade brasileira e o ma-estamos sofrendo. A organização que desenvolvemos em todas as frentes deve estimular todos os seus participantes a estudar a realidade brasileira e o ma-
terialismo histórico e dialético (marxismo-leninismo). É na execução combinada dessas duas tarefas primordiais que forjaremos a militância capaz de recons-terialismo histórico e dialético (marxismo-leninismo). É na execução combinada dessas duas tarefas primordiais que forjaremos a militância capaz de recons-

truir o partido revolucionário no Brasil, instrumento fundamental para levar o proletariado e seus aliados ao poder”.truir o partido revolucionário no Brasil, instrumento fundamental para levar o proletariado e seus aliados ao poder”.



 No último 22 de agosto, cerca de 6 mil 
indígenas de 173 etnias protestaram na capi-
tal federal em oposição ao Marco Temporal 
que estava em votação no Superior Tribunal 
Federal, à época. O Marco Temporal repre-
senta um retrocesso aos processos em curso 
e os que virão de demarcação de terras de 
comunidades originárias. A tese se sustenta 
a partir de um precedente jurídico em torno 
da disputa da Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol, em Roraima. A justiça determinou que o 
direito aquele território fosse da comunidade 
indígena que a reivindicava como sua territo-
rialidade face aos interesses dos agricultores 
locais, baseado no único fato desta comuni-
dade estar em posse deste território no mo-
mento em que a Constituição Federal de 1988 
foi promulgada. 
 O processo de “redemocratização” não 
garantiu ampliação de direitos dos povos indí-
genas. E, ainda que o desenvolvimento da luta 
pela terra por grupos sociais diversificados 
tenha avançado no que diz respeito a políti-
cas de ordenamento fundiário, o que significa, 
grosso modo, a conquista do reconhecimento 
da diversidade de povos e grupos de trabalha-
dores no Brasil em âmbito jurídico-formal, 
com formas específicas de se apropriar dos 
recursos naturais, desde o uso até as manei-
ras de acesso à terra e etc., na realidade, isso 
ficou somente como formalidades da lei, sem 
garantia concreta. Importante apontar que a 
Constituição Federal de 1988 concede direitos 
às comunidades originárias brasileiras, ain-
da que na prática, o texto constitucional não 
passe de letra morta, o artigo 231 nos diz o 
seguinte: “São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, cren-
ças e tradições, e os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, com-
petindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens”. É necessário 
dizer que tal artigo não evidencia tempo, não 
determinando se esses princípios formais pas-
sam a valer para processos antes, durante ou 
depois da promulgação da Constituição vendi-
da como cidadã.
 No entanto, se na letra morta da lei os 
povos são reconhecidos e protegidos, no con-
texto real destas comunidades nota-se uma 
atuação do velho Estado burguês-latifundiário 
no sentido de garantir os interesses das classes 
dominantes – destacadamente as oligarquias 
rurais – e seu sócio maior, o imperialismo.
 Neste sentido, a luta indígena por di-
reitos, pelo reconhecimento de sua territo-

rialidade e a consequente demarcação desses 
territórios sempre enfrentaram uma posição 
por parte do velho Estado que tem um fio 
condutor comum - mesmo com as variações 
na ocupação do principal cargo no governo 
federal a cada quatro anos - de garantir os 
interesses dos latifundiários e da dominação 
imperialista no Brasil. O que, por sua vez, 
fez com que governos “progressistas” não 
promovessem qualquer avanço substancial 
no que diz respeito a promoção da reforma 
agrária e demarcação de territórios de comu-
nidades originárias. Além disso, ainda sedi-
mentou o caminho jurídico para que as ex-
pressões mais reacionárias brasileiras - que 
agora estão na gerência do velho Estado - 
pudessem promover toda sorte de retroces-
sos e ataques contra os povos em luta pela 
terra da forma mais eficaz possível.
 Segundo o Conselho Indigenista Mis-
sionário – Cimi, hoje, se tem um total de 
1.296 terras indígenas no Brasil, sendo 401 
delas já demarcadas, 306 em processo de de-
marcação, 65 terras que não se enquadram 
neste contexto jurídico e, absurdas, 530 ter-
ras sem nenhuma providência do Estado para 
dar início à sua demarcação. Esses processos 
passam a ter um número cada vez menor de 
homologações desde o governo FHC, passan-
do por um aprofundamento da questão nos 
governos petistas e estacionando, de vez, nos 
governos de Temer e Bolsonaro. 
 Após essa brevíssima exposição sobre 
o contexto em que a luta pelo reconhecimento 
a territorialidade das comunidades originárias 
brasileiras se insere, voltamos a questão do 
Marco Temporal. Em 2009, a vitória indígena 
sobre a questão do pertencimento à Terra In-
dígena Raposa Serra do Sol produziu uma ju-
risprudência que, hoje, atenta contra o direito 
indígena a demarcação e reconhecimento de 
seu território. Pois, a partir desta jurisprudên-
cia, argumenta-se que indígenas que não es-
tivessem em seus territórios reivindicados em 
1988, no ano da promulgação da Constituição 
Federal, passam a não ter condições jurídicas 
de tais reconhecimentos por parte do Esta-
do, portanto, não tendo direito a demarcação 
destas terras como indígenas. Nesse sentido, 
em fala para o jornal Brasil de Fato, Alberto 
Terena, coordenador da Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (Apib), afirma: “É uma iro-
nia dos juristas, um deboche muito grande, 
essa teoria do marco temporal. Alguns povos 
não estavam em suas terras em 1988 porque 
a forma histórica de colonização do Brasil 
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deixou muitas marcas, com indígenas sendo 
expulsos de seus territórios”.
 Como consequência deste processo 
de 2009, a Advocacia Geral da União (AGU), 
no ano de 2017, paralisou todos os proces-
sos de demarcação de terras indígenas, sen-
do quase 30 processos, no total. A alegação 
para este ataque aos povos indígenas foi a de 
esperar posição do STF acerca da “polêmica”.
 Um dos casos utilizados para tal me-
dida foi o dos Xokleng, que após terem sidos 
expulsos de suas terras na primeira metade 
do século XX, conseguiram retomar em par-
te em 1996, constituindo a Terra Indígena 
Ibirama La-Klãnõ, em Santa Catarina. A sua 
área foi reivindicada pela Fundação de Am-
paro Tecnológico ao Meio Ambiente e o pro-
cesso, apoiado por inúmeras organizações e 
entidades do latifúndio brasileiro, sob a infa-
me alegação do Marco Temporal e, também, 
para determinar jurisprudência para outros 
casos similares. 
 Nesse sentido, caminham outros ata-
ques contra os povos originários do Brasil, o 
Projeto de Lei 490/2007 visa dificultar o pro-
cesso de demarcação de terras indígenas sob 
a justificativa do Marco Temporal e, a partir 
desta lógica e com margem jurídica para tal, 
inclusive atacar as terras já demarcadas, por-
tanto, já reconhecidas pelo velho Estado bur-
guês-latifundiário como pertencentes a terri-
torialidade de povos originários. 
 Somam-se a estas medidas, outros 
tantos projetos de lei que tramitam no Con-
gresso que tem como objetivo atacar os po-
vos indígenas ao dificultar a demarcação de 
suas terras e, assim, seguir, de forma submis-
sa, o projeto imperialista para o Brasil. Tal 
projeto se concretiza – a partir da negação da 
terra aos povos – na legalização da grilagem, 
na defesa estatal dos interesses de minera-
doras estrangeiras nos territórios indígenas, 
entre outras tantas medidas. 
 A intenção do velho Estado burguês-
-latifundiário e seus lacaios representantes é 
concluir o longo genocídio dos quais os po-
vos indígenas são o alvo desde a invasão do 
colonialismo português; o Estado brasileiro e 
seus gerentes de turno vem há décadas apro-
fundando os ataques e garantindo que os di-
reitos indígenas não passem de letra morta 
da constituição, para que suas terras sejam 
entregues definitivamente para o latifúndio e 
seus sócios maiores, os monopólios imperia-
listas, para se apropriar de todas as riquezas 
naturais do nosso país.

Os sistemáticos ataques contra Os sistemáticos ataques contra 
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 Não é muito difícil ao olhar a história 
dos países latino-americanos e identificar as 
inúmeras vezes que seus governos, sempre ali-
nhados aos interesses imperialistas, usararam 
da violência aberta para barrar o avanço da 
luta dos trabalhadores e camponeses.
 Apesar do que certos defensores en-
vergonhados do capitalismo dizem, a repres-
são e a violência do Estado não se resumem 
aos períodos de ditadura militar aberta pelos 
quais passaram a maior parte dos países no 
último século; sob a tão celebrada “democra-
cia” burguesa, o uso da força contra a classe 
trabalhadora também é regra.
 E nos últimos anos este cenário tem fi-
cado cada vez mais claro, diante de mais uma 
crise econômica mundial, os povos da América 
Latina são os alvos do aumento da superex-
ploração para garantir os lucros das potências 
estrangeiras, e para garantir isso, os governos 
fantoches usam de todos os meios para es-
magar as lutas de resistência que se levantam 
por toda parte, pela luta pela reforma agrária, 
por melhores salários, pelos direitos dos povos 
originários, etc.
 Recentemente, no Equador, o reacio-
nário Guilherme Lasso, eleito este ano e já sob 
uma crise crescente no país e sua figura envol-
ta de denúncias de corrupção, para tentar criar 
uma distração da desgraça que abate o país. 
No começo de outubro, Lasso decretou Esta-
do de Exceção em todo o território nacional 
por 60 dias, colocando as Forças Armadas nas 
ruas, para fazer controles de armas, inspeções 
e patrulhas 24 horas por dia.
 Mais uma vez, como ocorre sistemati-
camente em outros países, como a Colômbia, 
um dos grandes peões do imperialismo ianque 
no continente, foi usada a carta do “combate 
ao narcotráfico e a violência” para justificar a 
militarização do país.
 Entre 2020 e 2021, os casos de assas-
sinatos duplicaram no Equador, um total de 
1.213 homicídios nos primeiros oito meses do 
ano. Os estados mais violentos são da costa 
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do pacífico, começando por Guayas, Manabí, 
El Oro e Los Ríos.
 Contudo, a motivação das medidas go-
vernamentais não é o combate da violência 
crônica que abate principalmente os mais po-
bres, mas sim ampliar a repressão contra os 
movimentos de contestação que se ampliam.
 Não foi coincidência que o Estado de 
Exceção tenha sido determinado logo após o 
início de uma greve de agricultores e trabalha-
dores do transporte pelo aumento dos preços 
do combustível. Nos últimos anos, os traba-
lhadores equatorianos vêm desenvolvendo 
uma série de lutas contra as medidas antipo-
vo levada a cabo pelo Governo, anteriormente 
nas mãos de Lenin Moreno.
 No Chile, onde os trabalhadores do 
país protagonizaram uma ascensão da luta de 
massas nos últimos anos, o também reacio-
nário presidente Sebastián Piñera, na tentativa 
de salvaguardar os interesses do latifúndio e 
dos imperialistas, decidiu usar mais uma vez 
as Forças Armadas para reprimir a justa luta 
do povo indígena Mapuche no Sul do país.
 É bastante simbólico que o decreto de 
Estado de Emergência tenha sido realizado no 
chamado “Dia dos Encontros dos Mundos”, 
data comemorativa do Chile e outros países 
em referência à chegada de Cristóvão Colombo 
em 1492 na América. Na celebração macabra 
da data relacionada ao colonialismo, o povo 
Mapuche mais uma vez resiste, como o faz há 
alguns séculos pela sua autodeterminação e 
por suas terras.
 No dia do anúncio, uma marcha de in-
dígenas mapuches foi brutalmente reprimida na 
capital Santiago. Ao menos 12 pessoas foram 
presas e outras 20 foram feridas pela repressão, 
enquanto a estudante de direito e ativista indí-
gena Denisse Cortés, que acompanhava a ma-
nifestação para garantir a segurança legal dos 
participantes foi covardemente assassinada pe-
las forças de segurança do Estado chileno. 
 O Estado de Emergência para garantir 
os interesses burgueses contra o povo também 

foi a medida tomada no final de outubro na 
Guatemala. O presidente Alejandro Giammatei, 
decretou estado de sítio no município El Estor, 
no estado de Izabal, leste do país, após 17 dias 
de manifestações da comunidade maia Q’eq-
cxhis, que se mobilizou contra contra o projeto 
de mineração Fenix, da Companhia Guatemal-
teca de Níquel (CGN), que busca desalojá-los 
do seu território.
 Durante todo o último mês as lideranças 
indígenas da região bloquearam as principais 
vias de acesso, impedindo o tráfico de cami-
nhões das mineradoras e exigindo que o Esta-
do cumpra com o Convênio 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que prevê que 
qualquer ação no território indígena deve pas-
sar por autorização dos povos originários. Eles 
também denunciaram que empresas já estão 
extraindo níquel de maneira ilegal, contaminan-
do a única fonte de água doce da região.
 Diante do crescimento da luta indíge-
na, o decreto presidencial visa proibir qualquer 
tipo de manifestação pública, dar carta branca 
para o Exército agir e reprimir no município, e 
inclusive realizar detenções sem ordem judi-
cial prévia.
 Como vemos, o cenário da América 
Latina não mudou nada nas últimas décadas, 
seja sob uma ditadura aberta ou a ditadura 
disfarçada com eleições, o uso das forças ar-
madas contra as justas reivindicações popu-
lares é o padrão da ação dos governos. Não 
é muito diferente do Brasil, país no qual os 
militares, velhos fantoches dos estaduniden-
ses, assumiram de vez o domínio do Estado, 
e há tempos vem ensaiando medidas seme-
lhantes, como foram as intervenções da Força 
Nacional nos Estados do Espírito Santo e Rio 
Grande do Norte, e a mais conhecida, a in-
tervenção no Rio de Janeiro, que não só não 
solucionou os problemas locais, como deixou 
como saldo chacinas e assassinatos. Por isso 
devemos estar atentos ao que acontece na 
América Latina, pois será espelho para o fu-
turo próximo aqui.



 Sobre a nova geração dos jovens co-
munistas recai uma enorme responsabilidade 
histórica. Como em outros processos, os jo-
vens, ao mesmo tempo em que sofrem na car-
ne todas as mazelas do capitalismo e do impe-
rialismo em países dominados como o nosso, 
também constituem uma camarada de um po-
tencial revolucionário extraordinário.
 Somos militantes em um contexto his-
tórico extremamente desfavorável. Ainda sofre-
mos das feridas abertas da derrota histórica que 
foi a queda da União Soviética e dos países da 
Europa Oriental, e a propaganda anticomunis-
ta que lhe seguiu. O fascismo, dado até então 
como morto, volta a bater suas asas e tem se 
manifestado sob a forma do populismo reacio-
nário, do chauvinismo, racismo e obscurantis-
mo medievalesco em todo o mundo. Ainda que 
desmoralizados, o revisionismo e o oportunis-
mo social-democratas mantêm sua hegemonia 
no movimento popular. Em nosso país, mais 
um governo entreguista contribuiu para que as 
classes dominantes caminhem a passos largos 
para transformar o Brasil em uma colônia dos 
Estados Unidos, encabeçado pelo que há de 
mais reacionário no seio do Exército burguês. 
 Sofremos ainda da debilidade de uma 
geração que se educou politicamente num 
contexto de desenvolvimento pacífico da luta 
de classes, em que ilusões em torno do opor-
tunismo eleitoreiro e do caráter “democrático” 
do Estado burguês tornaram-se generalizadas 
e que, reconheçamos, mesmo após o início do 
Golpe de Estado ainda seguem entravando o 
fortalecimento das forças revolucionárias. Por-
tanto, diante de um contexto no qual as for-
ças revolucionárias da nova geração são ainda 
pequenas, débeis e parcamente organizadas, e 
têm de enfrentar inimigos tão poderosos como 
o imperialismo norte-americano e as classes 
dominantes fascistas brasileiras, devemos re-
dobrar nosso senso de disciplina, nosso com-
promisso com a causa da Revolução Brasileira 
e honrarmos o título de continuadores da cau-
sa da Revolução Socialista de Outubro, a causa 
de Lenin e Stalin. 
 Somente assim as forças revolucioná-
rias, de débeis e pouco organizadas, poderão 
se tornar fortes e duramente organizadas, 
suficientemente capacitadas para conduzir a 
classe operária e o povo trabalhador ao assal-
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da Revolução de Outubroda Revolução de Outubro
to e à derrocada do poder político das clas-
ses dominantes burguesas e latifundiárias, 
e à edificação do novo poder democrático e 
popular com a perspectiva da construção da 
sociedade socialista.
 A despeito das condições desfavoráveis 
dentro das quais militamos, dialeticamente, 
é possível dizer que o imobilismo político no 
seio da juventude brasileira é vencido a cada 
dia que passa. O interesse pelos assuntos po-
líticos é despertado em amplas camadas da 
população e, particularmente no seio da ju-
ventude, uma parte toma o lado da submis-
são nacional e do imperialismo, outra toma o 
lado do povo. E a parcela da juventude que se 
coloca ao lado do povo, das grandes massas 
populares, contra o entreguismo, o fascismo 
e a reação, aumenta a cada dia que passa. É 
dever imperioso a expansão das fileiras revo-
lucionárias ainda pequenas, atraindo para as 
mesmas o conjunto da juventude democrática 
e patriótica, formando-a no marxismo-leni-
nismo, e por conseguinte as leis que regem a 
sociedade e a revolução; o caráter semicolo-
nial e semifeudal da sociedade brasileira; e a 
necessidade de se mobilizar o operariado e o 
campesinato para levar a cabo uma revolução 
de caráter democrático-nacional, libertando a 
nação brasileira da exploração imperialista e 
latifundiária, e tendo a perspectiva da cons-
trução do socialismo.
 O fato de a imensa maioria dos comu-
nistas e patriotas brasileiros sair das fileiras 
da juventude gera grande otimismo, é algo 
que dá visão e perspectiva ao futuro da cau-
sa comunista, não importando o quão difícil 
e longa seja a trajetória a se trilhar pelos pró-
ximos anos! Em todos os processos revolu-
cionários nos quais a classe operária tomou 
o poder político e o consolidou, marchando 
para a construção do socialismo, foi a juven-
tude, com seu sangue borbulhante e obstina-
do, que conduziu as grandes e memoráveis 
vitórias. Na própria Rússia, já na década de 
1870, antes mesmo de o Marxismo ser capaz 
de vencer as principais polêmicas e se con-
solidar como principal força do movimento 
revolucionário russo, a juventude “vestia a 
roupa camponesa” (nas palavras de Stálin) e, 
integrando-se à organização revolucionária 
Vontade do Povo (Narodnaia Volia), organi-
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zava as massas do campesinato e se lança-
va à heroica luta armada contra o czarismo. 
Seria um jovem de 26 anos, Plekhanov, quem 
fundaria o histórico grupo Emancipação do 
Trabalho, abrindo caminho para a difusão do 
Marxismo no seio do movimento revolucioná-
rio e derrotando as concepções equivocadas 
do grupo Vontade do Povo. Lênin, com apenas 
17 anos, seria expulso da Universidade de Ka-
zan por desenvolver o trabalho revolucionário 
entre o movimento estudantil e, com apenas 
25 anos, fundaria a União de Luta pela Eman-
cipação da Classe Operária, primeiro embrião 
para a fundação do Partido Comunista na 
Rússia. Kim Il Sung, grande líder da Revolu-
ção Coreana e fundador da Coreia Socialista, 
fundou com apenas 14 anos de idade a União 
para Derrotar o Imperialismo, primeira orga-
nização genuinamente Marxista-Leninista da 
Coreia, que conduziu a luta libertadora contra 
o imperialismo japonês e expulsou os invaso-
res imperialistas de seu país. Em nosso país, 
também os jovens estiveram à frente da luta 
revolucionária e libertadora. João Amazonas 
e Pedro Pomar, com respectivamente 23 e 22 
anos de idade, participaram da organização 
da Aliança Nacional Libertadora no norte do 
país e se tornariam líderes históricos do mo-
vimento comunista brasileiro.
 Portanto, para que a nova geração te-
nha êxitos em seu trabalho pela retomada da 
Revolução Brasileira, continuando o legado da 
grande Revolução Socialista de Outubro, é ne-
cessário inspirar-se no exemplo e na experiên-
cia dos jovens comunistas das gerações passa-
das, que muito têm a nos ensinar.
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Dia das Crianças 
na Vila Yolanda

 A festa das crianças na Vila Yolanda ocorre anualmente. No ano pas-
sado não foi possível por causa da pandemia, mas este ano aconteceu no 
último dia 16 de outubro das 10 às 17 horas, na pracinha Stopim. A festa 
contou com brinquedos, lanches, doces e várias atrações como capoeira, 
oficina com materiais recicláveis e brincadeiras infantis. 
 O grupo que organiza a festa é o Dugueto, este ano participaram 
outras ONGs e integrantes da Campanha Brasil: pela Segunda e Definitiva 
Independência que junto com a Lúcia moradora antiga e liderança do bair-
ro, lutam pela construção de uma Escola no terreno conhecido como “cam-
pinho” que fica na Rua Sonata ao Luar com a Barão Teixeira de Camargo. 
Participaram da festa cerca de 100 crianças com suas famílias. 
 Neste dia também foi distribuído o convite para a Feira do Livro e 
Sarau que acontecerá no dia 20 de novembro no terreno reivindicado para a 
construção da escola.



 O livro O poder do Macho embora te-
nha sido escrito no final da década de 80, apre-
senta aspectos e reflexões atuais. A autora ao 
escrevê-lo quer apresentar aos jovens como a 
discriminação contra a mulher e contra o ne-
gro, na sociedade brasileira afetam as ques-
tões de gênero e da democracia.  Ao analisar 
o poder do macho a autora faz uma relação 
do tripé patriarcado, racismo e capitalismo, 
em uma sociedade dividida em classes sociais 
e socialmente desigual que requer não só o 
conhecimento sobre a discriminação contra a 
mulher e o negro, mas também a construção 
de uma sociedade menos injusta e de relações 
igualitárias de gênero e inter-raciais. 
 Na sociedade brasileira homens e mu-
lheres não ocupam as mesmas posições. Os 
seres humanos nascem macho ou fêmea, mas 
segundo a autora é a educação que se recebe 
que nos tornam homens ou mulheres. A iden-
tidade social é, portanto socialmente cons-
truída. A vida da mulher varia segundo a clas-
se social que está inserida, mas na sociedade 
brasileira a responsabilidade pela casa e pelos 
filhos é imputada ao elemento feminino mes-
mo quando esta trabalha fora. 
 A divisão da sociedade em classes so-
ciais e profundamente desigual como a nossa 
representa outra fonte de dominação e muitas 
vezes considerada legítima por aqueles que 
detém o poder ou se proclamam neutros. Po-
rém a supremacia masculina perpassa todas as 
classes sociais à custa da subordinação femi-
nina. Esta supremacia segundo a autora é vista 
como uma castração do homem. Por ser consi-
derado o provedor da família e não conseguin-
do desempenhar este papel é levado a vícios 
ou mesmo a violência quando não consegue 
cumpri-lo. Esta castração também ocorre com 
a mulher quando esta passa a se sentir inferior 
ao homem. Se houvesse condições de igualda-
de isto conduziria à felicidade de ambos.
 Toda esta construção dos papéis femi-
ninos e masculinos encontra eco no sistema 
capitalista que, baseado na exploração da mão 
de obra assalariada, na propriedade privada 
dos meios de produção pelos capitalistas vive 
à custa do trabalho e da subordinação destes 
trabalhadores e, portanto, incompatível com a 
igualdade social.
 Além da discriminação da mulher, o 
preconceito racial faz com que a mulher ne-
gra e pobre ocupe a pior posição social, ela é 
duplamente discriminada: enquanto mulher e 
enquanto negra.
 No final da década de 80 a participa-
ção política da mulher era considerada ínfima 
o que continua hoje, o patriarcado modelado 
pela ideologia machista apresenta dupla di-
mensão: a dominação (situada nos campos 
político e ideológico) e a exploração (direta-
mente ao terreno econômico). 
 Embora haja muito em comum na vida 

de todas as mulheres, há diferenças de classe 
que amenizam ou intensificam determinados 
sofrimentos segundo a autora. O patriarca-
do-racismo-capitalismo beneficia em primei-
ro lugar, o homem rico, branco e adulto. Em 
segundo lugar, vem a mulher rica, branca e 
adulta. De qualquer forma, a mulher burguesa 
sofre em situação de maior conforto que a mu-
lher pobre. A associação do poder econômico 
com o poder político permite que a minoria 
(poderosos), controlem e disciplinem a mão-
-de-obra assalariada cujo trabalho lhes garan-
te auferir grandes lucros. Ao usar da ideolo-
gia liberal de igualdade de todos perante a lei, 
igualdade formal, cria uma falsa ideia de uma 
sociedade justa porque na prática sabemos 
que ricos e pobres não tem as mesmas opor-
tunidades, o mesmo ocorrendo com brancos e 
negros, homens e mulheres.
 Sabe-se que a violência contra a mulher 
no Brasil é extremamente alta e que qualquer 
legislação que ofereça proteção a discrimina-
dos e a mulher não eliminam as injustiças, 
mas podem reduzir as diferenças sociais. 
 A heterogeneidade, aquilo que interes-
sa a mulheres de uma classe social pode não 
interessar as mulheres de outra classe social, 
as classes dominantes valem-se disso e cos-
tumam dividir os movimentos reivindicatórios 
de modo a enfraquecê-los. Por isso, em lugar 
de reivindicar a extensão da licença-materni-
dade, dever-se-ia imprimir mais força às lutas 
por equipamentos de consumo coletivo, tais 
como creches, escolas em tempo integral, la-
vanderias, etc. 
 A verdadeira democracia com “D” 
maiúsculo só pode ser instaurada quando se 
destrói o trio patriarcado-racismo-capitalismo. 
Enquanto o patriarcado e o racismo forem con-
siderados meramente como ideologias e não 
enquanto relações de poder que são, será im-
possível chegar-se a uma democracia racial e 
sexual. Trata-se, pois, na luta política, de saber 
se se deseja uma democracia para poucos, uma 
democracia para muitos ou uma democracia 

para todos. A democracia para todos pressupõe 
uma sociedade igualitária, diversa da democra-
cia liberal, que só existe para alguns, ou seja, 
homens brancos, ricos e adultos.
 Segundo a autora não basta ser irreve-
rente, o caminhar da irreverência ao questio-
namento transformador constitui importante 
passo quando se deseja assegurar algum êxito 
a luta que se surpreende. As ações meramente 
irreverentes são facilmente manipuladas pe-
las classes dominantes, reforçando seu poder. 
Questionar visando a transformar implica ser 
observador arguto, estudioso sério, compro-
metido com a causa da Democracia.
 No Brasil nem sequer os direitos hu-
manos básicos como alimentação, educação, 
habitação, saúde são assegurados, a única po-
sição coerente em matéria de defesa dos di-
retos humanos consiste na luta pelos direitos 
democráticos a todos. 
 Este livro não está contra o homem, 
mas sim com a humanização deste, busca 
mostrar que homens e mulheres devem erra-
dicar as desigualdades sociais com ganho para 
todos em uma sociedade menos injusta, mais 
igual, plural e com justiça social.
 Em uma sociedade capitalista como 
foi descrito pela autora podemos ter algumas 
conquistas em função da luta dos trabalhado-
res e principalmente das mulheres em busca 
de igualdade, porém a superação do machis-
mo ou diminuição destas desigualdades de 
gênero passa pela tomada de poder pela clas-
se trabalhadora numa perspectiva socialista. 
Este exemplo de superação vimos em edições 
anteriores de Rumos da Luta sobre as mu-
lheres em Cuba e na URSS. Após a revolução 
as mulheres conquistaram o direito ao voto, 
divórcio, serviços coletivos (creches, lavan-
derias, refeitórios), que possibilitaram uma 
maior participação delas na política, diminui-
ção das desigualdades salariais entre homens 
e mulheres, escolarização para ambos. Igual-
dade assumida por todos os trabalhadores in-
dependente de sexo. 
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 No último mês de agosto, os grupos  No último mês de agosto, os grupos 
da Campanha Brasil: pela Segunda e Definiti-da Campanha Brasil: pela Segunda e Definiti-
va Independência reuniram-se para assistir e va Independência reuniram-se para assistir e 
debater o premiado Vidas Secas (1963), drama debater o premiado Vidas Secas (1963), drama 
dirigido por Nelson Pereira dos Santos. dirigido por Nelson Pereira dos Santos. 
 O longa-metragem, homônimo da obra  O longa-metragem, homônimo da obra 
de Graciliano Ramos, apesar do forte vínculo de Graciliano Ramos, apesar do forte vínculo 
entre as páginas do livro com a produção cine-entre as páginas do livro com a produção cine-
matográfica, apesar da ligação intrínseca entre matográfica, apesar da ligação intrínseca entre 
as artes, guarda relativa autonomia e pode ser as artes, guarda relativa autonomia e pode ser 
visto de forma individual. visto de forma individual. 
 Nelson Pereira tentou, inicialmente,  Nelson Pereira tentou, inicialmente, 
produzir o um roteiro para Vidas Secas, contu-produzir o um roteiro para Vidas Secas, contu-
do, após recorrer inúmeras vezes ao original, do, após recorrer inúmeras vezes ao original, 
decidira que o melhor a se fazer era uma adap-decidira que o melhor a se fazer era uma adap-
tação para o cinema. Portanto, a estrutura nar-tação para o cinema. Portanto, a estrutura nar-
rativa do filme se deve muito ao livro: o filme rativa do filme se deve muito ao livro: o filme 
começa e termina com a família vagando er-começa e termina com a família vagando er-
rante pelas veredas do sertão (capítulos I: Mu-rante pelas veredas do sertão (capítulos I: Mu-
dança e capítulo XIII: Fuga). O diretor também dança e capítulo XIII: Fuga). O diretor também 
bebe da fonte literária ao fazer a caracteriza-bebe da fonte literária ao fazer a caracteriza-
ção dos personagens. Apesar de a humaniza-ção dos personagens. Apesar de a humaniza-
ção da Baleia não ter sido explorada no filme, ção da Baleia não ter sido explorada no filme, 
a animalização, a objetificação e alienação dos a animalização, a objetificação e alienação dos 
sujeitos (Fabiano, Sinhá Vitória, Menino mais sujeitos (Fabiano, Sinhá Vitória, Menino mais 
novo e Menino mais velho) é utilizada como novo e Menino mais velho) é utilizada como 
recurso a evidenciar a dureza e as injustiças do recurso a evidenciar a dureza e as injustiças do 
povo sertanejo. Os principais eventos, como a povo sertanejo. Os principais eventos, como a 
festa, a prisão de Fabiano, o episódio com o festa, a prisão de Fabiano, o episódio com o 
Soldado Amarelo, o pagamento feito pelo Fa-Soldado Amarelo, o pagamento feito pelo Fa-
zendeiro etc., são reproduzidos pela filmagem, zendeiro etc., são reproduzidos pela filmagem, 
aproximando essa, ainda mais, do texto.aproximando essa, ainda mais, do texto.
 Todavia, apesar das similaridades, deve  Todavia, apesar das similaridades, deve 
ser entendido de forma autônoma, principal-ser entendido de forma autônoma, principal-
mente por estar no escopo de uma nova escola mente por estar no escopo de uma nova escola 
estilística: o Cinema Novo.estilística: o Cinema Novo.
 A nova estética surge ao mesmo tempo  A nova estética surge ao mesmo tempo 
em que de, e em diálogo com, outras expres-em que de, e em diálogo com, outras expres-
sões cinematográficas, marcadamente o Neor-sões cinematográficas, marcadamente o Neor-
realismo Italiano e a Nouvelle Vague francesa. realismo Italiano e a Nouvelle Vague francesa. 
O Cinema Novo nasce como expressão de uma O Cinema Novo nasce como expressão de uma 
pequeno burguesia nativa que deseja romper pequeno burguesia nativa que deseja romper 
com os padrões comerciais exportados por com os padrões comerciais exportados por 
Hollywood para o resto do mundo e criar uma Hollywood para o resto do mundo e criar uma 
forma de filmar própria.forma de filmar própria.
 Objetivando desvincular-se das insti- Objetivando desvincular-se das insti-
tuições que reproduziam o padrão ianque, os tuições que reproduziam o padrão ianque, os 
cineastas deixaram as grandes e tradicionais cineastas deixaram as grandes e tradicionais 
produtoras em busca de novas e independen-produtoras em busca de novas e independen-
tes. Assim, desobrigados de atender uma de-tes. Assim, desobrigados de atender uma de-
manda de um mercado consumidor formatado, manda de um mercado consumidor formatado, 
predominantemente, pelo crivo estrangeiro, os predominantemente, pelo crivo estrangeiro, os 
diretores tiveram ocasião de inovar e experi-diretores tiveram ocasião de inovar e experi-
mentar novas formas de montagem e de cons-mentar novas formas de montagem e de cons-
trução de narrativas. O fato de ser o resultado trução de narrativas. O fato de ser o resultado 
de “uma câmera na mão e uma ideia na cabe-de “uma câmera na mão e uma ideia na cabe-
ça”, e não um projeto coletivo nacional, fez do ça”, e não um projeto coletivo nacional, fez do 
Cinema Novo um estilo de um grupo e carrega-Cinema Novo um estilo de um grupo e carrega-
do de marcas individuais dos diretores.do de marcas individuais dos diretores.
 A negação do conteúdo exportado pe- A negação do conteúdo exportado pe-
las grandes produtoras internacionais cria a las grandes produtoras internacionais cria a 
necessidade de se definir um novo objeto para necessidade de se definir um novo objeto para 
o Cinema que não fosse conformado ao padrão o Cinema que não fosse conformado ao padrão 
estrangeiro e faz com que os produtores voltem estrangeiro e faz com que os produtores voltem 
sua atenção para o Brasil e para o brasileiro à sua atenção para o Brasil e para o brasileiro à 
medida que essa mesma atenção para o Brasil medida que essa mesma atenção para o Brasil 
e para o brasileiro é resultado do desenvolvi-e para o brasileiro é resultado do desenvolvi-
mento econômico nacional, que faz com que mento econômico nacional, que faz com que 
a pequena burguesia nativa negue o conteúdo a pequena burguesia nativa negue o conteúdo 
vindo do exterior. O Cinema Novo retrata “o vindo do exterior. O Cinema Novo retrata “o 
brasileiro” e os dramas do Brasil: a desigual-brasileiro” e os dramas do Brasil: a desigual-
dade social, a fome, a pobreza, a violência, o dade social, a fome, a pobreza, a violência, o 
domínio do latifúndio, a podridão da classe do-domínio do latifúndio, a podridão da classe do-
minante. Glauber Rocha diria: “A fome latina, minante. Glauber Rocha diria: “A fome latina, 
por isto, não é somente um sintoma alarmante: por isto, não é somente um sintoma alarmante: 
é o nervo de sua própria sociedade. Aí reside é o nervo de sua própria sociedade. Aí reside 
a trágica originalidade do Cinema Novo diante a trágica originalidade do Cinema Novo diante 
do cinema mundial: nossa originalidade é nos-do cinema mundial: nossa originalidade é nos-

sa fome e nossa maior miséria é que esta fome, sa fome e nossa maior miséria é que esta fome, 
sendo sentida, não é compreendida.”sendo sentida, não é compreendida.”
 Essa proposta, ainda que limitada, ain- Essa proposta, ainda que limitada, ain-
da que pequeno burguesa, apesar de todas as da que pequeno burguesa, apesar de todas as 
suas limitações, representam um movimento suas limitações, representam um movimento 
legítimo de resistência à imposição norte-ame-legítimo de resistência à imposição norte-ame-
ricana da sua produção cinematográfica. ricana da sua produção cinematográfica. 
 Ainda sobre os temas que interessam  Ainda sobre os temas que interessam 
ao Cinema Novo, Glauber Rocha em seu arti-ao Cinema Novo, Glauber Rocha em seu arti-
go Eztétyka da Fome, também publicado pelo go Eztétyka da Fome, também publicado pelo 
NOVACULTURA.info, também citando “Vidas NOVACULTURA.info, também citando “Vidas 
Secas”, fala:“(De Aruanda a Vidas Secas, o Ci-Secas”, fala:“(De Aruanda a Vidas Secas, o Ci-
nema Novo narrou, descreveu, poetizou, dis-nema Novo narrou, descreveu, poetizou, dis-
cursou, analisou, excitou os temas da fome: cursou, analisou, excitou os temas da fome: 
personagens comendo terra, personagens co-personagens comendo terra, personagens co-
mendo raízes, personagens matando para co-mendo raízes, personagens matando para co-
mer, personagens fugindo para comer, perso-mer, personagens fugindo para comer, perso-
nagens sujas, feias, descarnadas, morando em nagens sujas, feias, descarnadas, morando em 
casas sujas, feias, escuras: foi esta galeria de casas sujas, feias, escuras: foi esta galeria de 
famintos que identificou o Cinema Novo com famintos que identificou o Cinema Novo com 
o miserabilismo, hoje tão condenado pelo Go-o miserabilismo, hoje tão condenado pelo Go-
verno do Estado da Guanabara, pela Comissão verno do Estado da Guanabara, pela Comissão 
de Seleção para Festivais do Itamarati, pela de Seleção para Festivais do Itamarati, pela 
crítica a serviço dos interesses oficiais, pelos crítica a serviço dos interesses oficiais, pelos 
produtores e pelo público – este último não su-produtores e pelo público – este último não su-
portando as imagens da própria miséria. Este portando as imagens da própria miséria. Este 
miserabilismo do Cinema Novo opõe-se à ten-miserabilismo do Cinema Novo opõe-se à ten-
dência do digestivo, preconizada pelo crítico-dência do digestivo, preconizada pelo crítico-
-mor da Guanabara, Carlos Lacerda: filmes de -mor da Guanabara, Carlos Lacerda: filmes de 
gente rica, em casas bonitas, andando em au-gente rica, em casas bonitas, andando em au-
tomóveis de luxo: filmes alegres, cômicos, rápi-tomóveis de luxo: filmes alegres, cômicos, rápi-
dos, sem mensagens, e de objetivos puramente dos, sem mensagens, e de objetivos puramente 
industriais. Estes são os filmes que se opõem à industriais. Estes são os filmes que se opõem à 
fome, como se, na estufa e nos apartamentos fome, como se, na estufa e nos apartamentos 
de luxo, os cineastas pudessem esconder a mi-de luxo, os cineastas pudessem esconder a mi-
séria moral de uma burguesia indefinida e frá-séria moral de uma burguesia indefinida e frá-
gil, ou se mesmo os próprios materiais técnicos gil, ou se mesmo os próprios materiais técnicos 
e cenográficos pudessem esconder a fome que e cenográficos pudessem esconder a fome que 
está enraizada na própria incivilização. Como está enraizada na própria incivilização. Como 
se, sobretudo, neste aparato de paisagens se, sobretudo, neste aparato de paisagens 
tropicais, pudesse ser disfarçada a indigência tropicais, pudesse ser disfarçada a indigência 
mental dos cineastas que fazem este tipo de mental dos cineastas que fazem este tipo de 
filmes. O que fez do Cinema Novo um fenôme-filmes. O que fez do Cinema Novo um fenôme-
no de importância internacional foi justamente no de importância internacional foi justamente 
seu alto nível de compromisso com a verdade, seu alto nível de compromisso com a verdade, 
foi seu próprio miserabilismo, que, antes escri-foi seu próprio miserabilismo, que, antes escri-
to pela literatura de 30, foi agora fotografado to pela literatura de 30, foi agora fotografado 
pelo cinema de 60; e, se antes era escrito como pelo cinema de 60; e, se antes era escrito como 
denúncia social, hoje passou a ser discutido denúncia social, hoje passou a ser discutido 
como problema político. como problema político. 
 O Cinema Novo foi um movimento im- O Cinema Novo foi um movimento im-
portante para o cinema brasileiro, porém, com portante para o cinema brasileiro, porém, com 
limitações. A defesa da cultura nacional ante a limitações. A defesa da cultura nacional ante a 
dominação ideológica imperialista é uma ne-dominação ideológica imperialista é uma ne-
cessidade. No entanto, a defesa nacional da cessidade. No entanto, a defesa nacional da 
cultura, das manifestações artísticas, enquanto cultura, das manifestações artísticas, enquanto 

dimensão superestrutural, não pode se dar, sob dimensão superestrutural, não pode se dar, sob 
pena de falhar, sem a efetiva defesa da econo-pena de falhar, sem a efetiva defesa da econo-
mia nacional, uma vez que a imposição da cul-mia nacional, uma vez que a imposição da cul-
tura, da mentalidade, da ideologia, norte ameri-tura, da mentalidade, da ideologia, norte ameri-
cana ou europeia ocorre em razão da estrutural cana ou europeia ocorre em razão da estrutural 
dominação das potências imperialistas.dominação das potências imperialistas.
 A arte mais bem produzida jamais po- A arte mais bem produzida jamais po-
derá transformar a realidade se não houver a derá transformar a realidade se não houver a 
consciente organização do povo para trans-consciente organização do povo para trans-
formar essa mesma realidade embrutecedora. formar essa mesma realidade embrutecedora. 
Mais especificamente: as desgraças historica-Mais especificamente: as desgraças historica-
mente produzidas pelo capitalismo na sua fase mente produzidas pelo capitalismo na sua fase 
superior, o Imperialismo, no caso do Brasil, as superior, o Imperialismo, no caso do Brasil, as 
mazelas decorrentes da ordem semicolonial, mazelas decorrentes da ordem semicolonial, 
tão bem reproduzidas cinematograficamente tão bem reproduzidas cinematograficamente 
pelo Cinema Novo, não serão superadas sem pelo Cinema Novo, não serão superadas sem 
a organização revolucionária do campesinato e a organização revolucionária do campesinato e 
do proletariado, considerando a luta nacional, do proletariado, considerando a luta nacional, 
observando as contradições e os antagonismos observando as contradições e os antagonismos 
de classes, com vistas a superar a estrutura de classes, com vistas a superar a estrutura 
econômica que faz deles coisas e não sujeitos.econômica que faz deles coisas e não sujeitos.
Ainda sobre a exibição do cinedebate, após o Ainda sobre a exibição do cinedebate, após o 
filme, os expectadores fizeram considerações, filme, os expectadores fizeram considerações, 
das quais reproduziremos algumas aqui: (i) au-das quais reproduziremos algumas aqui: (i) au-
sência de trilha-sonora: o longa não tenta in-sência de trilha-sonora: o longa não tenta in-
cutir sentimentos nos expectadores por meio cutir sentimentos nos expectadores por meio 
da trilha sonora, mas, justamente pela sua au-da trilha sonora, mas, justamente pela sua au-
sência, reforça a dureza da vida dos persona-sência, reforça a dureza da vida dos persona-
gens. Os eventuais sentimentos despertados gens. Os eventuais sentimentos despertados 
nos expectadores são oriundos da tomada de nos expectadores são oriundos da tomada de 
consciência da dor dos personagens. Também, consciência da dor dos personagens. Também, 
a música, em algumas cenas, como prática que a música, em algumas cenas, como prática que 
requer um certo desenvolvimento intelectual e requer um certo desenvolvimento intelectual e 
cultural, é usada como elemento distintivo de cultural, é usada como elemento distintivo de 
classe: por exemplo, enquanto Adriano vai à classe: por exemplo, enquanto Adriano vai à 
casa do Fazendeiro para receber o seu paga-casa do Fazendeiro para receber o seu paga-
mento, alguém toma aulas de violino; (ii) Si-mento, alguém toma aulas de violino; (ii) Si-
nhá Vitória suporta sozinha o peso das malas nhá Vitória suporta sozinha o peso das malas 
da família durante as viagens: a personagem, da família durante as viagens: a personagem, 
enquanto mulher sertaneja, representa as des-enquanto mulher sertaneja, representa as des-
venturas em uma sociedade marcada pelos venturas em uma sociedade marcada pelos 
resquícios do estatuto colonial e de ordem pa-resquícios do estatuto colonial e de ordem pa-
triarcal; (iii) a opressão do sem-terra: a errân-triarcal; (iii) a opressão do sem-terra: a errân-
cia da família de sertanejos pelas veredas do cia da família de sertanejos pelas veredas do 
nordeste brasileiro, a humilhação e a violência nordeste brasileiro, a humilhação e a violência 
sofrida por Fabiano, a constrição do camponês sofrida por Fabiano, a constrição do camponês 
miserável às condições econômicas definidas miserável às condições econômicas definidas 
pelo sistema da grande propriedade e pela con-pelo sistema da grande propriedade e pela con-
centração de terra nas mãos de latifundiários, centração de terra nas mãos de latifundiários, 
os quais são representados no personagem do os quais são representados no personagem do 
Fazendeiro, são questões exploradas no filme Fazendeiro, são questões exploradas no filme 
de Nelson Pereira dos Santos.de Nelson Pereira dos Santos.
  Fazemos o convite a todos os interessa-Fazemos o convite a todos os interessa-
dos. Todo mês é realizado os cine debates pelos dos. Todo mês é realizado os cine debates pelos 
grupos da campanha. Acompanhe na página da grupos da campanha. Acompanhe na página da 
campanha no Facebook.campanha no Facebook.
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O “Vidas Secas” de Nelson Pereira O “Vidas Secas” de Nelson Pereira 
dos Santos e o cinema brasileirodos Santos e o cinema brasileiro


