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1. Os movimentos sociais 
latino-americanos são 
responsáveis por incontá-
veis experiências socioe-
ducativas em rincões 
invisíveis, vivências de um 
outro mundo que habita 
ao nosso lado e ocupa 
legitimamente um lugar 
na produção de conheci-
mento. Entre elas, estão as 
Universidades Populares, 
como a Amawtay Wasi, no 
Equador, a Universidade 
Campesina, na Colômbia, 
e a Escola Nacional 
Florestan Fernandes, do 
Movimento Sem Terra 
(MST). Passo prévio, o 
MST erigiu um verdadeiro 
sistema educativo, com 
mais de duas mil escolas. 
Feitas na base do mutirão, 
alcançam os melhores 
índices do ensino básico 
em alguns municípios. 
Na Argentina, quase 
cem escolas, criadas 
por Cooperativas de 
educadores, são regidas 
por assembleias de 
professores e estudantes, 
transformando a própria 
“escola” em uma orga-
nização social – são os 
“Bachilleratos Populares”. 
Muitas dessas escolas 
populares, por sua vez, 
inserem-se nos territórios 
de outros movimentos 
sociais, como dos “Pique-
teiros”, de Ocupantes e 
Inquilinos ou em empresas 
falidas reconvertidas em 
cooperativas autoges-
tionadas: as flamantes 
“Empresas Recuperadas 
pelos seus Trabalhadores”. 
A primeira delas nasceu, 
em 2004, na planta fabril 
de uma emblemática 
empresa recuperada, a 
Indústria Metalúrgica Plás-
tica Argentina (I.M.P.A.).

escombros e mundo novo
ramon rodrigues ramalho

Em 1998, em Buenos Aires, a Indústria Metalúrgica Plástica 
Argentina (I.M.P.A.) foi recuperada pelos seus trabalhadores 
–  esta empresa falida foi reconvertida numa coopera-
tiva autogestionada. A IMPA faz seu próprio universo.1 
No centro de Buenos Aires ergueu-se a “Fábrica Cidade 
Cultural”: um quarteirão de planta fabril onde cinquenta 
metalúrgicos(as) convivem com um canal de televisão, 
a BarricadaTV, concursada legal para transmitir em sinal 
aberto; o Centro Cultural-IMPA, com dezenas de cursos, 
entre as sete artes; dois grupos teatrais, cujas peças não 
reconhecem palco; uma Rádio comunitária; uma outra 
organização dedicada a produzir os equipamentos para 
se montarem rádios comunitárias; uma cooperativa de 
mulheres designers; o Museu IMPA, único “museu vivo” do 
país; e, claro, 40 docentes e 200 estudantes, do Bachille-
rato Popular-IMPA. Ainda assim, a Justiça nega à fábrica 
sua “utilidade pública” solicitada, deixando-a sob o risco 
iminente de despejo. Poucos anos mais tarde, em 2004, 
surge nesse cenário a “Universidade dos Trabalhadores”, 
como aposta redobrada de IMPA para conformar um “Polo 
Educativo” na planta. Para sua arrancada, convocam ao 
fundador da Universidade Popular das Madres de Plaza 
de Mayo, Vicente Zito Lema.2 A Universidade dos Traba-
lhadores-IMPA propõe-se produzir conhecimento desde 
uma “perspectiva do Trabalho”, ancorada na metodologia 
do trabalho grupal. Em cada aula, ao final da exposição, 
cria-se uma roda de conversa na qual “coordenadores 
grupais” orientam a emergência de significantes entre os 
estudantes. Hoje, oferece quatro Licenciaturas: em Mate-
mática, História, Biologia e em Língua e Literatura. Todas as 
inscrições são livres e gratuitas, cujo reconhecimento oficial 
pretende-se conseguir nos moldes alcançados pelo Bachil-
lerato Popular: mobilização dos estudantes ao Ministério de 
Educação, exigindo-lhe que reconheça a sua existência. 
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Outro elemento a que se dá importância é o sentido de 
“pertencimento” dos estudantes com o espaço educativo 
que habitam. As cadeiras foram produzidas pelos próprios 
estudantes e portam uma plaquinha de metal, com os 
nomes dos seus feitores. Possuem um “design operário”, 
concebido pelo holandês Reitveld, para que sejam cons-
truídas a partir dos resíduos de madeira das caixas de 
móveis luxuosos. No nosso caso, suas peças foram doadas 
por uma fábrica de móveis, a qual foi “recuperada” com a 
ajuda dos trabalhadores de IMPA: a “Madeireira Córdoba”. 

A Universidade também habilita o uso do lugar a outras 
organizações sociais, para que realizem suas atividades, 
encontros, etc. Assim, suas instalações são testemunha 
de uma impressionante variedade de grupos, cuja 
diversidade de matizes pautam a existência dos movi-
mentos sociais: suas linhas centrais estão contidas na 
crítica ao capitalismo, ao colonialismo e ao patriarca-
lismo, desde um sesgo feminista, descolonial e indige-
nista, ligados a uma lógica comunitária e territorial.

A IMPA torna-se exemplo a partir do qual outras expe-
riências similares se multiplicam. Aqui, apostar num 
certo “foquismo guevarista” não aparece como uma 
crença infundada. Hoje, existem dezenas de Centros 
Culturais e Escolas Populares instaladas em empresas 
recuperadas, seguindo o exemplo pioneiro de IMPA.

Feito por ativistas do campo popular, o documento 
fundacional da Universidade dos Trabalhadores-IMPA 
que publicamos aqui, além de ser uma convocatória, 
livre e fraternal, para que participemos dela, assume 
o tom de um “Manifesto”, cujo texto – exposto à 
continuação – nos convence ser possível, e preciso, 
ousar erigir, entre escombros, um mundo novo. 

2. Poeta, dramaturgo 
e advogado, com uma 
vintena de livros publi-
cados, conviver com 
Vicente é uma experiência 
de singular intensidade. 
Sua antologia poética 
intitula-se “Beleza na 
Barricada”, e sua mais 
recente obra teatral, 
“Eva Perón Ressuscitada”, 
feita para encenar-se 
em IMPA, revive à radi-
calidade discursiva do 
mais transcendente mito 
argentino. Fundou revistas 
literárias, como “Talismán” 
(1969), cujo primeiro 
número foi censurado, 
por mostrar na capa a 
Zito Lema e sua família 
nus, e participou em 
revistas junto a Rodolfo 
Walsh, Julio Cortázar 
e Eduardo Galeano. 
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3.  [Nota da editora] A 
publicação deste texto 
foi sugerida por Ramon 
Ramalho, responsável 
também pela sua tradução. 
Luiza Silveira fez a revisão 
da tradução, e gostaría-
mos de agradecê-los. O 
original que nos serve de 
referência está disponível 
aqui: https://preview.
tinyurl.com/universi-
daddelostrabajadores

UNIVERSIDADE DOS 
TRABALHADORES3

IMPA – A Fábrica: 
Luta, trabalho e cultura

Para a construção 
da Universidade
dos Trabalhadores

Documento Fundacional

Desde o IMPA e a sua árdua luta de todos os dias para 
manter viva a fonte de trabalho e a dignidade de seus traba-
lhadores. Desde essa epopeia popular, que é também a de 
todas as empresas recuperadas e, além disso, um momento 
fundamental na história das lutas sociais argentinas.

Desde a defesa concreta dos legítimos interesses daqueles 
que fazem do trabalho um instrumento para a construção de 
suas vidas e dão, com seus atos, um exemplo para alcançar 
um mundo mais humano. Desde a consciência dos traba-
lhadores, que se sabem protagonistas da história e que, 
por isso, repudiam as estruturas econômicas e políticas 
que os alienam e submetem, e que trazem à tona o pior da 
criatura humana. Desde esse repúdio às metodologias do 
poder dirigidas a tornar o homem o lobo do homem. Desde 
o valor de nossas práticas e nossos sonhos, que não conse-
guiram destruir os que fazem da realidade um pesadelo 
sem nome. Desde esse lugar, convocamos publicamente 
a participação na gestação da Universidade dos Traba-
lhadores, movidos pelo desejo de que esta seja um meio 
eficaz para uma luta que continua sendo justa e necessária.

Trata-se, então, de construir a Universidade dos Traba-
lhadores, desde os trabalhadores e para os trabalha-
dores; uma Universidade de acesso livre e gratuito. 
Não partimos do zero, sabemos que na herança do 
movimento operário muitas foram as contribuições 
para fazer da educação um verdadeiro caminho de 
mudança, reconhecemos e honramos essa história.
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Pretendemos um processo de ensino onde o conhe-
cimento seja construído entre todos, e onde cada um 
contribua com o melhor de si, na ordem das complexi-
dades e das diferentes experiências. Temos claro que o 
trabalho não é o fim da vida, mas sim uma ferramenta 
para humanizar a vida, em prol da felicidade e do iguali-
tário usufruto de todos os bens materiais e espirituais. 

Nessa busca, é prioritário resgatar o conhecimento e a 
prática dos Direitos Humanos, tanto na ordem política e 
social como na defesa dos recursos naturais e do meio 
ambiente. Urge, a par, sistematizar o conhecimento e a 
história das lutas dos trabalhadores, acrescentar sua cons-
ciência crítica e seu direito à reapropriação e ao exercício 
de todos os saberes, que nascem justamente desde o 
gigantesco esforço dos trabalhadores para que a sociedade 
exista e se assegure a reprodução material de dita exis-
tência. Prioritariamente, haverá que defender, pois, a saúde 
física e mental dos protagonistas da história do mundo, 
dar resposta às suas necessidades cotidianas, artísticas e 
científicas, reconhecendo-os como sujeitos do saber e da 
beleza. Para isso, também faremos uso da teoria grupal, da 
educação popular e de todas e cada uma das riquíssimas 
contribuições que ilustram a história do nosso país. Pedimos 
que quem se sinta parte desta bela aventura, some-se a ela, 
para edificar agora o que necessitamos, para não lamen-
tarmos depois por não termos tido a coragem de sonhar e 
trazer à realidade nossos sonhos, por cima de diferenças 
secundárias ou disputas pessoais, sejam da ordem que for. 

A tarefa nos espera. Há uma alegria do necessário. 

Vicente Zito Lema
Eduardo Murúa 

Sede: calle Rawson no. 106 (C1183AGB)
C.A. de Buenos Aires – República Argentina
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