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HORA DA JUSTIÇAHORA DA JUSTIÇA
[O QUE AGUARDA BOLSONARO 

DEPOIS QUE ELE PERDER A CANETA
 E A CHAVE DO COFRE]
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Com 57 milhões de 
votos, LULA e as 

forças populares vão 
para o segundo 

turno das eleições
com a missão de frear 

o bolsonarismo, 
reconstruir o pacto 

democrático e 
resgatar a dignidade 

do povo brasileiro

A ESPERANÇÇA



‘
‘

Trecho da entrevista com o historiador 
Manuel Domingos Neto, publicada 

nas páginas 08 a 18 desta edição

Lula lidera uma ampla 
união de forças. 

Se eleito, formará um 
governo de conciliação 
nacional. Sua grande
 tarefa é resgatar a 

dignidade da política 
depois um período de 

desvario



PAPO RETO

O que esperar do governo Lula
em caso de vitória no segundo turno

Os crimes pelos quais Bolsonaro
terá de pagar quando

deixar o Palácio do Planalto

“A eleição das nossas vidas”,
Artigo de Daniely Ramos Luz

A mensagem de esperança
nos 120 anos de Drummond               

nesta ediçãonesta edição
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TRABALHADORES
NO PODER
Entregadores. balconistas, 
fucionários de lojas, sem-te-
to e populares acenam para 
Lula duarante caminhada na 
véspera do 1º turno em SP



ENTRE A VIDA
E A DESTRUIÇÃO

PAPO RETO

Esperança, Justiça e Dignidade são as 
palavras centrais dessa edição do JPOD, 
que sai do forno faltando duas semanas 
para o segundo turno das eleições. 

Mais do que entre dois nomes ou duas 
forças políticas, o Brasil vai escolher entre 
dois projetos de país totalmente distintos. 

As diferenças são muitas, mas elas po-
dem ser resumidas numa única compara-
ção: de um lado, estão as lideranças que 
defendem a vida, o respeito às diferenças 



e o bem comum; de outro, os agentes da 
destruição, da mentira e da morte.

O JPOD ouviu o historiador Manuel Do-
mingos Neto sobre o que se pode espe-
rar de um futuro governo Lula, caso ele 
vença a eleição. “O atendimento emer-
gencial aos que passam fome, certamen-
te, será prioridade. Disso dependerá sua 
credibilidade”, afirma ele, que também 
falou sobre condução da economia, go-
vernabilidade e política internacional.

Antes de mais nada, porém, é preciso 
vencer. O primeiro turno deu a Luiz Inácio 
Lula da Silva uma dianteira de 6 milhões de 
votos sobre o atual presidente. E as pesqui-
sas de segundo turno divulgadas até o fe-
chamento desta edição mostravam um au-
mento da diferença entre os dois.

Mas os resultados governos estadu-
ais e, principalmente, para o Congresso, 
mostram que o bolsonarismo não está 
morto – muito longe disso.

Parte dessa sobrevida se deve certamen-



te ao derrame de bilhões de reais para o 
Centrão, via orçamento secreto, mas há 
outros fatores em ação, como as campa-
nhas difamatórias do submundo da inter-
net e das redes sociais, o engajamento 
militante de denominações religiosas e a 
própria ação criminosa do presidente da 
República, que se move em permanente 
afronta às instituições e à lei eleitoral.

Em artigo publicado também nessa edi-
ção, a liderança jovem Daniely Ramos 
Luz, de Santa Catarina, aponta a juventu-
de como grande motor da mudança. Mas 
alerta: para enfrentar a máquina de menti-
ras do bolsonarismo e do fascismo que nos 
rodeia, é preciso consciência de classe e 
ações que extrapolem a militância digital.

“Precisamos ter voz ativa e estarmos 
presentes nas campanhas de rua, nos 
movimentos sociais, periféricos e cultu-
rais”, destaca.

Boa leitura



o resgate da
DIGNIDADE

LINHA DE FRENTE

[ BRASIL VOLTA ÀS URNAS 
EM 30 DE OUTUBRO COM A 

ESPERANÇA DE DAR UM BASTA 
AO PROJETO DE DESTRUIÇÃO,

 FOME E VIOLÊNCIA QUE TOMOU 
CONTA DO PAÍS NOS ÚLTIMOS ANOS ]
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O Brasil saiu do primeiro turno das 
eleições presidenciais a um passo de re-
tomar o caminho da reconstrução. Mais 
uma vez estão colocados diante de elei-
tores e eleitoras dois projetos de país 
diametralmente opostos.

De um lado, a violência, o desempre-
go, a fome, o desprezo pela vida huma-
na, o desmatamento, o autoritarismo e 
a aposta no que pode existir de pior em 
parte da população brasileira – a miso-
ginia, o racismo, o preconceito, a into-
lerância, o individualismo e o fanatismo 
exacerbados.

De outro, a solidariedade, a justiça so-
cial, o emprego de qualidade, o compro-
misso com o meio ambiente, a defesa da 
educação pública e do SUS, a aposta no 
crescimento econômico com distribuição 
de renda, a inserção soberana do Brasil 
no mundo e o combate às nossas desi-
gualdades históricas.



Luiz Inácio Lula da Silva levou a melhor 
sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno: 
obteve 57 milhões de votos e ficou a 1,6 
ponto percentual de liquidar a fatura. 

Porém o desempenho do atual presiden-
te e de candidatos ligados a ele ficou aci-
ma do que apontavam todas as pesqui-
sas, revelando que o bolsonarismo, ape-
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O ex-presiden-
te Lula em ato 
de campanha no 
primeiro turno: 
57 milhões de 
votos e a 1,6 
ponto percentual 
de vencer  
as eleições



sar dos inúmeros males causados ao país 
nos últimos quatro anos, continua vivo.

Entre os muitos analistas que se debru-
çaram sobre o fenômeno deste então está 
o historiador e professor Manuel Domin-
gos Neto, especialista em questões mili-
tares. Para ele, o resultado exige atenção 
dos defensores da democracia e mostra 
que não se deve “menosprezar a possibili-
dade de reeleição do atual presidente”. 

Em texto distribuído um dia após o pri-
meiro turno, ele aponta as falhas dos 
institutos de opinião.

“O que as sondagens de intenção de 
voto não captam é a capacidade de arti-
culação e mobilização de uma vasta, in-
trincada e azeitada (endinheirada) rede de 
atores políticos decididamente mobiliza-
dos e sob coordenação eficiente”, afirma.

Domingos Neto acredita que, para der-
rotar as mentiras e essa rede de apoiado-
res do bolsonarismo, que vão das milícias 
às igrejas, passando pelas “correias de 



transmissão da desconhecida família mili-
tar”, Lula deve apostar na inteligência do 
povo, chamando-o para mudar o Brasil. 

“Não para retornar ao tempo em que 
comia picanha, viajava de avião e tinha 
chance de alcançar o ensino superior”, 
ressalva. 

“O bem que os brasileiros esperam não 
é o retorno quimérico ao passado, mas a 
ruptura com o legado colonial”.

A pedido do JPOD, o historiador falou 
sobre o que se pode esperar de um futu-
ro governo Lula, em linhas gerais, caso o 
ex-presidente vença em 30 de outubro.

Leia a seguir:
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Neto: A grande 
tarefa de Lula é 
resgatar a 
dignidade da política



Conciliação nacional
“Lula lidera uma ampla união de forças. 

Se eleito, formará um governo de conci-
liação nacional. 

Sua grande tarefa é resgatar a digni-
dade da política depois um período de 
desvario. 

Lula tem deixado clara sua intenção de 

‘O Lula é a esperança de 
uma vida melhor, com 

respeito pelo povo
‘
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Neuci Sanches da Rocha, 63 anos, trabalhadora rural de Guaçuí (ES)



atendimento prioritário aos que mais so-
frem. Ele disse isso, inclusive, diante de 
grandes empresários. 

O atendimento emergencial aos que 
passam fome, certamente, será priorida-
de. Disso dependerá sua credibilidade”.

Espero que nossa terra 
seja dessapropriada e as 

famílias assentadas
‘ ‘
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Nilson Borges, 45 anos, do acampamento Irmã Dorothy, 
em Campo do Meio (MG)



Investimentos públicos
“Tenho esperança de que Lula consiga 

ampliar a oferta de emprego através de 
investimentos públicos, incentivar o con-
sumo, reativar o setor industrial, estimu-
lar a agricultura familiar. 

Ele declarou que investirá em obras 

A volta de Lula é o 
retorno da dignidade ao 

povo trabalhador
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Custódio Chaves, 63 anos, Nova Iguaçu (RJ), coordenador 
de Mobilização e Conscientização do Movimento Nacional de Catadores



prioritárias em todos os estados. Não 
creio que o enfrentamento da inflação se 
dê em detrimento da reativação da ati-
vidade econômica. O investimento em 
infraestrutura contribuirá para a reativa-
ção da economia. 

Será necessário força no Congresso 
para recuperar direitos dos trabalhado-
res e reduzir a defasagem salarial”.

Queremos mais crédito 
para o povo trabalhador

‘‘
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Viviane Aguiar, 36 anos, trabalhadora de cooperativa de 
laticínios em Arapongas (PR)



Braços do Estado
“Lula tem experiência política; é habi-

lidoso e deve garantir a governabilida-
de. Não será fácil gerir as demandas de 
múltiplos setores sociais. Vejo problemas 
graves no aparelho de Estado. 

Grande parte do funcionalismo des-
cambou para a direita e fará oposição às 
iniciativas governamentais. Não se go-
verna sem instituições, ou seja, sem a 
aparelhagem estatal. 

O atual governo desmontou muita coi-
sa, nas mais diversas áreas da atuação 
estatal. Eis um embate que precisa ser 
travado: como recuperar os braços do 
Estado”.

Credibilidade internacional
“Será indispensável recuperar a ima-

gem do país. O quadro internacional é 
de grande complexidade. Sou pessimista 
no que diz respeito ao quadro mundial. 

Vivemos um período de reordenamento 



das relações internacionais. As tensões 
são explosivas e podem se agravar em 
decorrência da guerra na Europa. 

A credibilidade internacional de Lula e 
sua experiência podem ajudar a desar-
mar espíritos”.

Com Lula, tivemos o 
melhor governo para o 

povo brasileiro
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Edna Maria da Silveira, 62 anos, Juiz de Fora (MG), psicóloga 
com atendimento em assistência social



JUSTIÇA

SUA HORA
VAI CHEGAR

[ DERROTA PODE ABRIR
CAMINHO PARA QUE BOLSONARO
SEJA JULGADO POR SEUS CRIMES ]

Fo
to

: M
or

ei
ra

 M
ar

iz
/A

g.
Se

na
do



Derrotar Jair Bolsonaro no segundo 
turno significa não apenas livrar o país 
da destruição, da fome, da violência e 
do abandono, mas também abrir cami-
nho para que o atual presidente pague 
pelos muitos crimes cometidos durante 
seu mandato.

Não são poucos os crimes pelos quais 
Bolsonaro terá de responder, na Justiça 
Comum, assim que for posto pra fora do 
Palácio do Planalto. 

Com a faixa no pescoço, a caneta BIC 
na mão e o cofre aberto, Bolsonaro con-
seguiu, durante o mandato, enterrar 150 
pedidos de impeachment, driblar cinco 
inquéritos no STF e escapar das acusa-
ções da CPI da Pandemia, além de barrar 
várias investigações contra ele e sua fa-
mília e de colocar sob sigilo de 100 anos 
qualquer informação que pudesse com-
provar as ilegalidades cometidas por ele 
no exercício do cargo.



Pesam sobre a cabeça do ainda presi-
dente dezenas de imputações criminais. 
A maioria delas se relaciona a atos co-
metidos ostensivamente às claras, como 
negacionismo e charlatanismo durante a 
pandemia, interferência em investigações 
da Polícia Federal e do Ministério Público, 
ataques à democracia e às instituições, 
divulgação de fakenews, prevaricação, in-
citação ao crime e abuso de poder.

Porém o que mais apavora Bolsonaro 
e seu clã, agora que o poder lhe esca-
pa das mãos, são as abundantes evidên-
cias de corrupção, peculato, desvio de 
dinheiro público, lavagem de dinheiro e 

‘Não sou 
coveiro’
Estima-se que 
100 mil mortes 
teriam sido evita-
das se Bolsonaro 
agisse correta-
mente contra a 
pandemia
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formação de quadrilha que rondam toda 
a sua trajetória política.

Laranjas, milícias e assasinatos
Publicado um mês antes das eleições, o 

livro “O Negócio do Jair – A história proibi-
da do clã Bolsonaro”, da jornalista Juliana 
Dal Piva, desvenda o esquema de “laran-
jas”, “rachadinhas” e funcionários fantas-
mas que envolve Bolsonaro, seus filhos, a 
atual e as ex-mulheres, amigos, funcioná-
rios, parentes e milicianos.

Por causa das ligações da família com 
as milícias do Rio de Janeiro, Bolsonaro 
também é frequentemente associado às 
mortes da ex-vereadora Mariele Franco e 
do ex-PM Adriano da Nóbrega. 

Este último tornou-se miliciano, chefia-
va um grupo de extermínio e escondia-
-se na fazenda de um vereador do PSL 
(então partido de Bolsonaro) quando foi 
metralhado numa suposta troca de tiros 
com a polícia, em 2020. 



Dois anos antes, quando o atual sena-
dor Flávio Bolsonaro era deputado es-
tadual, a mãe e a ex-mulher de Adriano 
trabalharam em seu gabinete na Alerj. 
Elas teriam participado do esquema das 
“rachadinhas”, com desvio de mais de 
R$ 200 mil, segundo o Ministério Público.

Imóveis com dinheiro vivo
A corrupção e as ações criminosas ope-

Quem mandou matar Marielle? Pergunta permanece 
sem resposta desde que vereadora foi assassinada, em 2018
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radas a partir de gabinetes legislativos 
de Bolsonaro e seus três filhos – ainda 
segundo as investigações judiciais – te-
riam levado ao enriquecimento do clã.

Reportagens publicadas pelo UOL em 
30 de agosto e 9 de setembro últimos, 
mostram que desde os anos 90, quando 
teve início a carreira política de Bolsona-
ro, ele e a família adquiriram nada me-
nos do que 107 imóveis, entre lojas, ter-
renos e casas. 

Em pelo menos 51 dessas transações, 
o pagamento foi feito total ou parcial-
mente em cash. 

A mansão de R$ 6 milhões de Flávio Bolsonaro em Brasília
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O montante de di-
nheiro vivo utiliza-
do foi da ordem R$ 
11 milhões, em valo-
res atualizados. Em seu livro, Juliana Dal 
Piva resume o que seria o modus ope-
randi do esquema: 

“Por uma mesada, essas pessoas [os 
funcionários dos gabinetes] sacavam e 
entregavam praticamente todo o salário 
a Fabrício Queiroz, subtenente da reserva 
da PM-RJ, ex-assessor de Flávio e amigo 
de longa data de Jair. Com dinheiro vivo, 
o primogênito do presidente pagava des-
pesas pessoais, comprava imóveis e inje-
tava esses recursos no caixa de uma loja 
de chocolates de sua propriedade em um 
shopping da Zona Oeste do Rio, para fa-

Ligações perigosas: 
O miliciano Adriano da Nóbrega, 
executado numa operação poli-
cial, faria parte do esquema de 
rachadinhas nos gabinetes da 

família Bolsonaro
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zer lavagem de dinheiro”.

Crimes contra a Humanidade
Além dos processos que correm no Bra-

sil, Bolsonaro foi denunciado também 
ao Tribunal Penal Internacional, de Haia 
(Holanda), onde tramitam contra ele 
várias ações por causa da destruição da 
Amazônia e dos ataques aos povos indí-
genas. Uma delas coletou mais de 1 mi-
lhão de assinaturas.

Haia ainda não decidiu se abre ação 
contra o atual presidente brasileiro. 

Porém uma outra instância internacio-
nal, o Tribunal Permanente dos Povos 
(TPP), julgou e condenou Bolsonaro por 
Crimes contra a Humanidade e violação 
dos direitos humanos, praticados duran-
te a pandemia de Covid 19 no Brasil.

O julgamento aconteceu em 1º de se-
tembro e foi presidido pelo jurista Eu-
genio Zaffaroni, ex-ministro da Justiça da 



Argentina. A condenação, segundo ele, 
levou em conta o fato de Bolsonaro ter 
provocado “maliciosamente a morte de 
várias dezenas de milhares de pessoas 
através da sua decisão, tomada na sua 
qualidade de chefe do Poder Executivo 
do Estado, de rejeitar a política de isola-
mento, prevenção e vacinação”.

A denúncia contra o presidente foi apre-
sentada pela Comissão de Defesa dos Di-
reitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, 

Negacionismo e charlatanismo:
Marcas da gestão Bolsonaro durante a pandemia
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a Internacional de Serviços Públicos (ISP), 
a Articulação dos Povos Indígenas do Bra-
sil (Apib) e a Coalizão Negra por Direitos, 
com o apoio do Conselho Indigenista Mis-
sionário (Cimi) e outras entidades ligadas 
à defesa dos direitos humanos.

Zaffaroni afirmou que o presidente ig-
norou a comunidade científica ao propa-
gar a ideia de imunidade de rebanho 
e defender medicamentos ineficazes, 
como a cloroquina, além questionar as 
vacinas. 

Ao menos 100 mil mortes poderiam ter 
sido evitadas, segundo a sentença, se o 
presidente brasileiro tomasse as medi-
das corretas.

O TPP não tem poder de aplicar penas, 
mas a sentença também foi encaminha 
ao Tribunal de Haia, assim como as con-
clusões da CPI da Pandemia.

Clique aqui para ler a íntegra da sen-
tença do TPP.

https://comissaoarns.org/documents/44/TPP-Sentenca-Bolsonaro-PORT-anexos.pdf


A eleição das
NOSSAS VIDAS

Daniely Ramos luz

[ JUVENTUDE PRECISA SE 
ORGANIZAR COMO CLASSE PARA 

COMBATER O BOLSONARISMO E FAZER 
AVANÇAR AS PAUTAS SOCIAIS]

PONTO DE VISTA
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A construção de uma sociedade pauta-
da em justiça social, inclusão e respeito 
passa pela compreensão e aceitação das 
individualidades, da pluralidade e da di-
versidade social, étnica, cultural e sexual 
da nossa população. No Brasil de 2022, o 
homem que ocupa o mais alto cargo re-
presentativo do país mancha nossa histó-
ria na busca por essa sociedade, enalte-
cendo e fazendo aflorar as mentiras e os 
preconceitos mais perversos, que acredi-
távamos em processo de total superação.

A política proposta por Bolsonaro e pe-
los setores da extrema direita brasileira 
conversa diretamente com o fascismo 
histórico. Há no governo Bolsonaro o que 
Umberto Eco descreve no livro “O Fascis-
mo Eterno” como “Ur fascismo”, que é 
quando forma-se uma nebulosa fascista 
marcada por alguma característica típica 
do regime, o qual agrupa uma série de 
contradições, mas que não perde de vis-
ta a pregação de uma moral pautada em 



tradições e preconceitos, a presença de 
um líder e a necessidade constante de 
combater um inimigo da nação.

O retrato do Brasil demonstra que não 
soubemos diagnosticar o problema, tam-
pouco combatê-lo da maneira necessá-
ria. Grupos aliados do fascismo brasileiro 
venderam uma farsa para a população, 
uma nova versão do Plano Cohen, des-
sa vez divulgada pela TV, pelas rádios e 
principalmente pela Internet, especifica-
mente pelo WhatsApp. 

Nosso envolvimento com 
os movimentos sociais de 

juventude é necessário para 
a construção de um futuro 

de oportunidades, com 
garantia de direitos 

e respeito à diversidade

‘

‘



Diferentemente da primeira versão, a 
mais atualizada não é apenas um docu-
mento, mas sim uma enxurrada de ma-
teriais que taxam governos progressis-
tas, partidos de esquerda e centro-es-
querda e questionam toda e qualquer 
política pública que vislumbrava a cons-
trução daquela sociedade que falamos lá 
no começo. A ideia era criar um inimigo 
a combater, para que se apresentar um 
líder que fosse supostamente solucionar 
todos os problemas. O Plano Cohen 2.0 
funcionou, e Bolsonaro foi eleito.

Porém, a farsa foi escancarada, e a ju-
ventude brasileira teve uma participação 
especial nesse processo – com as mani-
festações Fora Bolsonaro, o tsunami pela 
educação, a campanha intensiva para re-
tirada de títulos eleitorais, a tentativa de 
conscientização política impulsionada por 
artistas que fazem parte e dialogam di-
retamente com as juventudes. Mas, para 
além disso, precisamos pautar a nossa 



organização como movimento social.
A juventude, diferentemente do que se 

pensava no século 18, não é caracteriza-
da apenas por uma faixa etária. Ela tam-
bém pode ser admitida do ponto de vista 
das classes sociais e de aspectos cultu-
rais. Quando compreendemos a juventu-
de através dessa multiplicidade de fato-
res, passamos também a nos enxergar 
em diferentes espaços e em diferentes 
relações: educacionais, trabalhistas, de 
movimentos civis e políticos. 

Tsunami pela Educação levou milhares às ruas em 2019 
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E aqui está um dos pontos-chave da 
questão: a história mostra como nossa 
identificação em diferentes movimen-
tos permitiu que a juventude liderasse e 
protagonizasse transformações na nos-
sa sociedade, fortalecendo a democracia 
e a luta por melhorias na qualidade de 
vida da população.

Nós resistimos e ocupamos um papel 
decisivo dentro do contexto das eleições 
de primeiro turno. Mas nossa juventude 
muitas vezes não sabe como contribuir, 
como se engajar, como de fato construir 
o que chamamos de militância. 

O momento exige que nós, jovens, nos 
entendamos e nos organizemos como 
classe para combater não só Bolsonaro, 
mas também o bolsonarismo e o fascis-
mo que permanecerá nas câmaras de ve-
readores, nas assembleias legislativas e 
no Congresso Nacional, mesmo depois do 
Bolsonaro deixar a cadeira presidencial.

Essa identificação nos auxilia a estruturar 



nossas mobilizações. Precisamos destacar 
o papel da internet e das redes sociais no 
fortalecimento do bolsonarismo através das 
fakenews, mas também na desmobilização 
dos jovens do campo progressista, que pas-
saram a praticar o “ativismo de sofá”.

Ao postar em suas redes sociais maté-
rias que desmentem fakenews, que enal-
tecem os avanços sociais alcançados e 
os que faltam conquistar, os jovens cum-
prem um papel essencial e necessário, 

Rozana Barroso, 
ex-presidenta da 

Ubes, durante 
campanha para 

que jovens acima 
de 16 tirassem 

o título de eleitor 
neste ano
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que é informativo e educativo. 
Contudo, quando a militância se restrin-

ge a este espaço há uma perda enorme, 
pois associado às redes sociais existem 
os algoritmos, e depois de algum tempo 
nós só falamos para aqueles que já con-
cordam com nossas ideias. Não é como 
em uma manifestação no centro da cida-
de ou uma panfletagem, onde o contato 
é com um público incerto e heterogêneo.

Estamos no segundo turno das eleições 
presidenciais no Brasil. Nossa leitura da 
sociedade precisa ser aprimorada para 
que em eleições futuras não estejamos 
discutindo e lutando contra o fascismo 
novamente, mas sim elaborando e defen-
dendo propostas para o progresso social. 
Infelizmente, a defesa da democracia não 
está tão pacificada como achávamos, e 
cabe a nós fazermos esta defesa.

Nossa contribuição deve transcender o 
voto. Nosso envolvimento com os movi-
mentos sociais de juventude é necessário 



Daniely Ramos Luz é estudante de Biolo-
gia, secretaria estadual da juventude do 
Partido dos Trabalhadores em Santa 
Catarina e suplente de deputada estadual 
com o coletivo Juventude do Lula

e urgente para a construção de um futu-
ro de oportunidades, com garantia de di-
reitos e respeito à diversidade. 

Precisamos ter voz ativa e estarmos 
presentes nas campanhas de rua, nos 
movimentos sociais, periféricos e cultu-
rais. Ao mesmo tempo, cabe dizer que 
a política institucional é sim um espaço 
para discutir a transformação da nossa 
sociedade, e nós também devemos ocu-
pá-la e pautar as nossas bandeiras. 

A sociedade que buscamos e defende-
mos deve ser construída com a nossa 
participação. Só assim ela de fato nos 
representará e comportará a nossa exis-
tência tão plural e diversa. Nenhum di-
reito social é dado, mas conquistado 
através da reivindicação popular. 



cultura cultura cultura cultura cultura

art&cultura cultura cultura cultura cultura
cultura cultura cultura cultura culturacultura cult
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havemos de

amanheceramanhecer
O próximo 31 de outubro marca os 

120 anos do nascimento de Carlos 
Drummond de Andrade, um dos maiores 
poetas brasileiros. 

Natural de Itabira (MG), Drummond 
viveu a maior parte da vida no Rio de Ja-
neiro, onde morreu aos 84 anos. 



Muito influenciado pelos modernistas, 
o poeta – que era farmacêutico de for-
mação e trabalhava como servidor pú-
blico – atravessou o século 20 colocando 
em versos livres as angústias, os sonhos 
e as transformações de seu tempo. 

Questões existenciais e cotidianas – o 
amor, a solidão, a natureza, a saudade, 
a passagem dos anos – são temas cen-
trais em sua extensa obra, que, em mui-
to momentos, também tem forte cono-
tação política. 

Drummond viveu as duas grandes 
guerras e passou por duas ditaduras no 
Brasil (Estado Novo e Ditadura Militar). A 
preocupação com o social, a luta contra 
a opressão e a fé novo povo estão pre-
sentes em vários de seus poemas. 

Em “A Noite Dissolve os Homens”, escri-
to em 1940 (mesmo ano em que se filiou 
ao Partido Comunista Brasileiro), ele es-
creve que a noite “espalhou o medo e a 
total incompreensão”, mas quando tudo 



parece perdido 
surge a Aurora, 
que decompõe 
“o triste mun-
do fascista” e 
traz de volta 
a esperança: 
“Havemos de 
amanhecer”, 
conclui o poeta.

O mercado 
editorial tem 
à disposição dos leitores diversas anto-
logias da obra de Drummond, bem como 
os livros publicados por ele em vida, 
como “A Rosa do Povo”, Sentimento do 
Mundo”, “O Amor Natural” e “Brejo da Al-
mas”, entre outros.

Mais informações sobre a obra e a vida 
do poeta podem ser encontradas nos 
sites: Carlos Drummond de Andrade e 
Fundação Cultural Carlos Drummond de 
Andrade.
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https://www.carlosdrummond.com.br/
https://fccda.com.br/120anosdrummond/
https://fccda.com.br/120anosdrummond/
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