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 Educação, Movimento estudantil e estratégias de Construção do Poder Popular 

 

Estratégia: definindo bem aonde queremos chegar 
 
“Demonstramos que, enquanto houver dois ou vários graus de instrução para as diferentes camadas da sociedade, 

haverá necessariamente classes, quer dizer privilégios econômicos e políticos para um pequeno número de 

afortunados, e a escravidão da miséria para a maioria.” (BAKUNIN, 69, 2008) 

 

 Para discutirmos a educação, num primeiro momento temos que entendê-la em um 

determinado contexto social-político-econômico, pois esta não pode ser entendida de forma 

destacada da organização vigente em nossa sociedade, como uma realidade a parte. Nesse sentido 

vivemos em uma sociedade capitalista definida, justamente, por uma sociedade dividida em classes 

onde uma das classes (as classes proprietárias ou gestoras dos meios de produção, a burguesia) 

domina e explora a imensa maioria, proprietária somente de sua força de trabalho, vejamos: 

“Durante a história existiram muitas sociedades mais ou menos igualitárias. Mas o capitalismo é um 

regime social dominador. Um regime é dominador quando existe um grupo de pessoas que tem 

domínio sobre o resto e de forma mais ou menos permanente. Ter domínio significa ter capacidade 

de conseguir a obediência de outras pessoas. Obrigando-lhes fazer uma coisa ou outra, mesmo que 

isso lhes cause sofrimentos ou prejuízos. Os dominados podem obedecer aos dominadores pela 

força, ainda que geralmente façam isso porque a cultura de dentro da qual foram educados lhes 

ensinou que isso é o correto ou que essa é a única forma de viver. Essa “cultura de obediência” 

nos faz acreditar, por exemplo, que essa dominação imposta pelo capitalismo é necessária e até 

normal. Aprendemos essa cultura da obediência nas escolas, assistimos televisão e até mesmo 

com os nossos pais.” (UNIVERSIDADE POPULAR, 18,2010) A exploração consiste na 

dominação econômica, que se faz por meio da instituição propriedade privada, pela qual as classes 

dominantes sendo elas donas dos meios de produção, extraem a mais-valia dos trabalhadores¹.  

Como bem vimos, o capitalismo é um sistema de dominação. Logo a educação e a ciência, 

reproduzem uma lógica estrutural, e devem necessariamente atender aos objetivos da classe 

dominante, ou seja, produzir conhecimento para ampliação da exploração capitalista e ainda 

sustentar este sistema e sua forma ideológica como meio de disciplinamento e impondo a “cultura 

de obediência”. 

 Como já afirmado, ciência e educação aparecem inseridas nessa estrutura de dominação de 

classe, onde as classes exploradas/dominadas estão submetidas aos interesses das classes 

proprietárias/gestoras, e cumprem determinadas funções nesta realidade social. Para pensarmos em 

projetos em nível de transformação em um sentido revolucionário e classista, na construção de um 

caminho rumo a uma sociedade socialista, devemos conhecer estas funções, para saber como 

enfrentá-las e que alternativas colocaremos a estes problemas. 

 A ciência e a educação na sociedade capitalista reproduzem o modelo vigente de sociedade 

quando: 1) aliena o trabalhador fazendo com que este não conheça o processo produtivo e assim não 

possa assumir sua gestão direta 2) divide o trabalho manual e intelectual, submetendo o primeiro ao 

segundo 3) a mantém como privilégio, exclusividade dos que podem pagar por ela, não tendo seu 

acesso garantido a todos/as, e assim se configurando até mesmo como uma categoria distintiva que 

permite ascensão de grupos privilegiados, contribuindo para a manutenção e reprodução desta 

ordem política-econômica-social. Ainda podemos apontar para 4) No desenvolvimento desta ordem,  

capitalista, que consolida e reproduz por meio da educação, também,  e da produção cientifica 

aspectos ainda mais conservadores no meio social que fazem da educação uma mercadoria, tirando 

a responsabilidade do Estado, tal perspectiva política é compreendida como neoliberalismo, 

trataremos este aspecto de forma mais pormenorizada no texto seguinte. 

 Portanto, afirmamos que o presente modelo de Ciência e Educação, são estruturadas e 

estruturam o capitalismo enquanto ordem política-econômica-social, tendo como fator presente e 



determinante a luta de classe, processo este decorrente da divisão da sociedade em classes e que 

gera interesses concorrentes.Tem sido imposto à sociedade os projetos de educação da burguesia 

(classe dominante). Por isso notamos que a educação serve mais, e cada vez mais, para a formação 

de mão de obra qualificada ao mercado, sendo que a aplicação dos impostos da grande massa 

trabalhadora que devem servir para a formação das/os membros da sociedade cumprem quase que 

exclusivamente esta função, com raras exceções onde os movimentos sociais com base em muito 

esforço militante acabam por se apropriar da educação e conhecimento ciêntificco de alguma 

maneira que tenha contribuição na sua luta.  A ciência notadamente tem produzido um 

conhecimento que não se insere nas demandas populares, sendo majoritariamente a produção 

acadêmica voltada às demandas de mercado e por conseqüência da produção capitalista, quando não 

questionáveis por serem conhecimentos produzidos de forma apartada do desenvolvimento social 

respondendo mais a burocracias do meio universitário, que tem como fim a auto-justificação e não 

compromisso com o povo, porém tais iniciativas fazem por revesti-la de um “verniz” pseudo-

democrático 

 Da mesma forma que as classes dominantes criam suas formas de produção de 

conhecimento e educação que representam a reprodução e desenvolvimento da ordem capitalista, 

como dito, baseado na exploração e dominação do trabalho em proveito da acumulação privada de 

riquezas, as classes exploradas neste processo dinâmico da luta de classes, forjam suas respostas e 

alicerçam seus meios de luta e confronto, criando nesses processos sua ação revolucionária. Cabe 

ainda destacar que no seio da classe encontramos diversos matizes de pensamento que podem levar 

a diferentes desdobramentos. Temos desde projetos que se inserem em uma lógica eleitoral-

reformista ou ainda de “ditaduras revolucionárias” (provenientes da proposta socialista estatista ou 

“socialismo autoritário”)², que crêem na possibilidade de transformar os mesmos instrumentos que 

organizam e mantem a sociedade burguesa (como o estado, o exército, e mesmo esta forma de 

educação e universidade, etc.), que historicamente apresentam a finalidade da dominação de uma 

classe por outra, em instrumentos revolucionários. Tais propostas se fiam em uma perspectiva que 

acredita que podem servir aos interesses das classes populares estes instrumentos pelo simples fatos 

da troca de seus gestores, por gestores revolucionários (aqueles do partido auto-proclamado 

revolucionário). 

 Nós do coletivo Quebrando Muros desacreditamos destas possibilidades, pois pensamos que 

esta sociedade justa e igualitária, deve se basear em novas formas, não sendo possível o uso desses 

meios que tem servido historicamente à manutenção de classes dominantes. Inscrevemos-nos no 

campo libertário tendo como meio de luta a Ação Direta “- esta é uma forma de ação política na 

qual o movimento age por si mesmo, não confiando suas ações políticas a burocratas, representantes 

políticos, parlamentares, partidos e etc.;” *, e como meio organizativo a autogestão “forma de 

organização que tem como fim a participação e execução das atividades por aqueles que são os 

diretamente interessados; objetiva destruir a alienação a qual nos submete a sociedade capitalista 

em todos os níveis (político, econômico e social). Tal forma é adotada por nosso coletivo por 

acreditarmos que para a superação desta sociedade baseada na exploração e dominação se faz 

necessária a criação de formas de organização que possibilitem a reconstituição das relações de 

poder presentes no capitalismo”**, ambos princípios complementares baseando organização e ação 

dos movimentos. Em âmbito geral acreditamos que os setores explorados devem assim criar 

organismos que tragam em si o germe da organização que deve substituir a atual forma da 

sociedade, tendo como mote à auto-organização dos/as explorados/as para destruição do poder 

burguês, bem como da implementação de uma nova ordem social-político-economico que possa 

estabelecer relações de igualdade destruindo por completo a sociedade de classes. Estas reflexões 

que são parte da pratica das classes exploradas são incorporadas como princípios de nossa 

organização. Desta maneira buscamos nos inspirar nos movimentos e acúmulos construídos por 

meio da observação das lutas sociais. Podemos tomar como referência e marco histórico para nossa 

prática política as propostas elaboradas pela ala federalista da I AIT (Associação Internacional dos 

Trabalhadores ou Primeira Internacional)³, onde estes já debatiam a necessidade de se pensar para a 

sociedade que queremos uma educação que não separe aqueles que pensam dos que executam, ou 



seja separar o trabalho manual do intelectual, pois este entendiam que estas relações reproduzem 

elementos constituintes da dominação. 

 Nestas propostas que tem sua origem no setor libertário do movimento operário, 

encontramos várias proposições no que tange o combate às formas burguesas de educação e ciência. 

Entendemos que esta demanda é parte da necessidade concreta para que na emancipação real dos/as 

explorados/as se constituam meios de erigir uma sociedade livre e igualitária. Os libertários 

observam que na sociedade burguesa a educação, além de ser distribuída de maneira desigual é um 

privilégio e meio de dominação, pois a educação e a ciência estão relacionadas ao poder, e 

principalmente a dominação do trabalhador que por desconhecer o processo produtivo se vê 

dominado por aquele que detêm este conhecimento. Neste sentido a manutenção do sistema de 

dominação esta associada à divisão do trabalho em intelectual e manual, onde o segundo se 

encontra subordinado pelo primeiro.  Nesse sentido a proposta de  “instrução integral”(4) visa 

quebrar a alienação do trabalhador frente à produção, defendendo a proposta que na sociedade 

socialista a ciência deve estar não somente a serviço da produção material necessária a sociedade, 

bem como deve ser apropriada por todos destruindo esta hierarquia existente na sociedade 

capitalista. Entenda-se que não esta se defendendo um projeto “educacionista” onde a classe deve 

ser educada primeiramente para depois se emancipar, proposta proveniente daqueles que os 

socialistas do final do século XIX afirmam ser provenientes dos “socialistas burgueses”, que não 

desejam uma ruptura com a sociedade capitalista, mas sim “humanizá-la”. Nesse sentido não 

acreditamos em rupturas parciais (reformas), pois um projeto de emancipação deve contemplar uma 

ruptura social, assim estas propostas de educação somente fazem sentido numa proposta de 

transformação da sociedade capitalista para uma sociedade socialista. O que observamos é que os 

movimentos de transformação têm que buscar construir em conjunto com os projetos de tomada dos 

meios de produção e socialização destes meios, projetos educativos e científicos compatíveis com 

esta nova sociedade proposta, que devem quebrar com a lógica do estado e suas instituições 

educacionais, instituições protetoras, reprodutoras e geradoras da exploração e dominação dos/as 

trabalhadores/as. Acreditamos ser equivocado buscar transformar estas relações, por meio das 

instituições de poder burguesas (Estado, exército, Universidade, etc.), equivoco este que em nossa 

concepção só faria por desenvolver uma sociedade com outra estrutura de classes, mas não uma 

sociedade que possa existir sem classes, como anteriormente já exposto. A educação e a ciência 

estão inseridas nas relações de poder onde atualmente o trabalho intelectual domina o manual, não 

mudar estas relações reproduz parcialmente a sociedade de classes. Nesse sentido no fim do século 

já podíamos observar críticas daquilo que viria a ser o “Socialismo Real” (encabeçado pelos setores 

denominados pelos libertários como “socialistas autoritários”), justamente pelo entendimento do 

caráter reprodutor da ordem. Infelizmente estes socialistas acertaram em cheio, vide os 

desdobramentos de tais propostas: a intelligentsia(5) multiplicou-se 37 vezes durante o período 

soviético, ocupando 99, 4 % dos postos nos comitês centrais de distritos, regiões e repúblicas e 

99,9% dos secretariados de comitês locais do Partido Comunista tinham diplomas. Dessa forma, 

vemos na Revolução Russa que o uso dos poderes burgueses se faz inviável, gerando somente uma 

classe dominante que, por meio do estado, usurpa o povo, onde, inclusive, a ciência e a educação 

aparecem com função de dominação e exploração, denunciando o caráter reprodutor de uma ordem, 

mas exatamente a ordem burguesa. 

 Como vimos o estado e a ciência burguesa são aspectos solidários a dominação e exploração 

capitalista, e sem que pensemos e organizemos nossos movimentos com vistas a destruir todas estas 

formas pelas quais se expressa o capitalismo, acabamos por reproduzir a lógica de alienação, 

dominação e exploração do trabalho. Por isto é que já nos fins do século XIX no interior da I AIT se 

formulavam propostas para solução destes problemas que se colocam diante da causa socialista.  

Também se preocupara com isto os sindicalistas revolucionários do inicio do século XX, cuja 

expressão francesa deste movimento teve um importante papel na formulação de políticas. O labor 

realizado nas bolsas de trabalho (6) vem a responder em muito os problemas colocados a nível 

daquilo que define-se como tarefas construtivas do socialismo para o atual momento. Nesse modelo 

de sindicalismo encontramos propostas educacionais que visam por em curso os projetos 



propugnados pela “instrução integral”, longe de fazer os sindicatos simples mecanismos de 

educação e os afastando da luta, mas fazer desta o meio de educação, sendo o espaço do sindicato, 

espaço de refletir sobre os enfrentamentos com as classes antagônicas, trazendo para prática aquilo 

que Pellotier chama a “pedagogia da ação direta”. Era preocupação também deste movimento a 

capacitação técnica dos e das trabalhadores/as visando construir as condições de em um momento 

de ruptura com a sociedade burguesa para que os trabalhadores pudessem gerir diretamente os 

meios de produção. Nesse sentido o sindicato passa a ser, não mais somente um espaço para 

promoção dos enfrentamentos por melhorias, mas sim uma escola de gestão, política e produção 

para os/as trabalhadores/as, se tornando os organismos que substituirão as atuais instituições na 

sociedade socialista, sendo seus membros os responsáveis por essa transição livre de patrões, 

burocratas e gestores. Cabe lembrar que estas necessidades se inscrevem como coloca Joyaux na 

concretude da luta de classes “A participação na gestão operária só é de interesse para um operário 

se ela transforma suas condições de existência. Gerir uma empresa em comum, enquanto esta 

conserva suas estruturas de classe, consistiria para os operários gerir sua própria miséria, sua 

própria exploração. O que confere a empresa suas estruturas de classe são as diferenças de 

remuneração, a manutenção de uma autoridade que excede o quadro de tarefas a realizar, a 

repartição do lucro da empresa, a distribuição de uma mais-valia que o trabalho de todos criou, são 

os privilégios do enquadramento, é enfim a propriedade da empresa.” (JOYEUX, 14,1988). O 

mesmo podemos afirmar para a Universidade gerir esta em comum hoje significaria gerir a 

produção de conhecimento para exploração e dominação de classe. 

 Nessas propostas nos inspiramos justamente por acreditar na necessidade de construir uma 

nova sociedade de socialismo e liberdade. Conforme nossa leitura da realidade, a atual educação e 

ciência burguesa e seus modelos de produção não se enquadram em nossos projetos a nível 

estratégico, pois a lógica que opera é compatível com a reprodução desta sociedade e não com sua 

transformação, historicamente temos exemplos do que gera a tomada destes meios por parte das 

classes trabalhadoras. Nesse sentido nosso projeto busca fundamentar novas relações sociais que 

possam transformar radicalmente a sociedade de classes. Não basta tomar de assalto as instituições 

burguesas e as decretar novos fins, devemos criar condições objetivas, isto é, meios para a 

realização destes fins, novos meios que correspondam a nossos objetivos finalistas. Encontramos na 

história algumas pistas e nelas buscamos inspiração para o agora, atentando que vivemos outra 

conjuntura e um momento onde estas concepções foram quase que banidas do movimento social. 

 Desta maneira nossa tarefa é árdua, em um primeiro momento é necessário que 

recoloquemos nossas idéias no seio dos movimentos, e isso se fará com a prática cotidiana da 

construção do poder pela base, e da recolocação dos métodos libertários de organização e ação nos 

movimentos sociais. Mas desde o inicio devemos ser firmes em nosso projeto e traçar caminhos, 

cujos quais possam nos levar a sociedade socialista libertária, nesse sentido o trabalho já se iniciou 

e a transição para esta nova sociedade se dá a cada dia, na medida em que orientamos nossa ação 

nesta direção. 

 

 
*, ** Retirado de nossa tese ao congresso de estudantes da UFPR 2011. 

1-A mais valia é o produto excedente do trabalho, ao quais os capitalistas se apropriam, através de sua exploração. 

Quando este remuneram os trabalhadores somente com o suficiente para a sua sobrevivência, acabam por se apropriar 

do excedente de riqueza que é produzido pela coletividade destes trabalhadores.  

2-Ou o comunismo de estado, proposta da implmentação do socialismo por meio da tomada e sucessivo uso do  aparato 

de força do Estado, impondo a sociedade o socialismo por meio de uma ditadura. 

3-Para saber mais sobre a I Associação Internacional dos Trabalhadores (I AIT) consulte o primeiro capitulo dos 
cadernos de formação do CQM. 

4- Proposta educacional que visa acabar com a dicotomia trabalho manual/intelectual, pelo entendimento que esta 

também esta imbricada da dominação capitalista que separa o pensamento da ação, dirigentes de dirigidos, construindo 

relações de poder assimétrica que se convertem em dominação. 

5- Intelligentia: No regime soviético a forma mais eficiente de ascender a burocracia do Estado era por meio do acesso 

ao ensino superior. Nesse sentido pode se falar em uma classe gestora, que acessa aos meios de produção por meio do 

domínio técnico, ou seja, do saber. Tal quadro acaba por impedir a gestão dos meios de produção por parte da classe  

trabalhadora, sendo o conhecimento fundamental para a reprodução da dominação de classe. 



6- São experiências de organização da educação dos trabalhadores diretamente organizadas pelos sindicatos da Central 

Geral do Trabalho Francêsa. Tais experiências datam dos fins do século XIX e inicío século XX, saiba mais em Fernand 

Pellotier e a Pedagogia da Ação Direta-Gregóri Chambant. 

 

É nas lutas e junto à base que construímos o poder popular 

 
“Por projetos, eu quero dizer a concepção de uma sociedade futura que inspire o que realmente 

fazemos, uma sociedade na qual um ser humano respeitável gostaria de viver. Por metas, eu quero 

dizer as escolhas e tarefas que estão a nosso alcance, e iremos seguir um caminho ou outro; guiados 

por um projeto que pode estar distante e não ser muito bem acabado.” (CHOMSKY, 93, 2004) 

 
“O problema reside no fato de saber escolher a via que de fato nos aproxima da realização de nosso 
ideal, e não confundir os verdadeiros progressos com essas reformas hipócritas, que, a pretexto de 

melhorias imediatas, tendem a afastar o povo da luta contra a autoridade e o capitalismo, paralisar 

sua ação e deixá-lo esperar que algo possa ser obtido pela bondade dos patrões e dos governantes. O 

problema consiste em saber empregar quinhão de forças que possuímos e adquirimos do modo mais 
econômico e mais útil ao nosso objetivo.” (MALATESTA, 114-5,2008).  

 

 No texto anterior traçamos alguns pontos necessários à discussão: “4) o desenvolvimento 

desta ordem consolida e reproduz por meio da educação e da produção cientifica aspectos ainda 

mais conservadores no meio social que fazem da educação uma mercadoria, tirando a 

responsabilidade do Estado, tal perspectiva política é compreendida como neoliberalismo, 

trataremos este aspecto de forma mais pormenorizada no texto seguinte.”Nesse sentido continuamos 

algumas discussões referentes a este tema, lembrando que um histórico do desmantelamento e das 

propostas precarizantes para educação está mais desenvolvido no texto 1. Como notamos os 

projetos “neoliberais” não são recentes, porém nos últimos governos (Lula e Dilma) é que vem 

consolidando-se uma série de reformas que vem sendo a muito intentadas pelos organismos que 

representam o capital Internacional. Este formato de educação de nível superior que temos visto ser 

implementado hoje no Brasil não difere muito dos projetos educacionais da época da ditadura, como 

o MEC USAID ¹,o que nos deixa claro que estas não são políticas de governo mas sim de Estado. 

Isso nos mostra que independente dos governos que se encontram na gestão do Estado, estes devem 

a nível estrutural comprometer-se com os elementos que reproduzem a atual ordem capitalista. Cabe 

ressaltar que o Brasil a despeito da “propaganda oficial”, ainda aparece submetido a grandes 

instituições internacionais do capitalismo (FMI, Banco Mundial, etc.), neste sentido as políticas que 

vemos implementadas em nosso país não deixam dúvidas. 

 Para toda uma “escola” de militância surge como uma surpresa, um assombro ou ainda como 

um “desvio” do projeto, a linha tomada pelos governos do PT (Partido dos Trabalhadores). E nesse 

sentido não faltam propostas que visam corrigir este desvio ou salvar os movimentos sociais da 

“crise de direção”. O que temos de ter claro é que o resultado político dos governos de esquerda não 

são “desvios”, tão pouco acidentes, mas a realização de um projeto de caráter reformista e ainda 

estatista. O que queremos evidenciar, em termos claros, do nosso ponto de vista histórico, é que não 

podemos tomar os desdobramentos destes projetos como se o problema fosse algo que saiu fora do 

roteiro, mas sim como este sendo a conseqüência de um determinado tipo de política, que esta 

ligada a uma tática/estratégia definida. Independente do “esperávamos mais do governo do PT”, e 

sabemos que poderiam sim ser tomadas medidas diferentes, sejam elas mais ou menos a esquerda 

ou à direita, este tipo de tática e estratégia tende irremediavelmente a levar a um tipo de política 

conciliadora, pois não tem como mote destruir de forma radical a sociedade de classes e o estado 

burguês, mas sim gradativamente (de preferência numa gradação lenta e “tranqüila”, sem correr 

“riscos”) transformar a sociedade capitalista. Porém, se não temos em nosso horizonte um projeto 

ligado às classes (obviamente as classes exploradas) com objetivo claro de destruir os elementos 

que possibilitam estas serem dominadas, como iremos transformar a sociedade capitalista? De fato 

não iremos! 

 Como já discutimos, a sociedade capitalista é baseada fundamentalmente na exploração e 

dominação de classe, e enquanto houver classes estes elementos irão compor a sociedade. Se o 



projeto petista almejava a gestão do Estado burguês, este responsável por resguardar a ordem 

política da sociedade de classes por meio de suas instituições, este logicamente fortalece estas 

instituições e lhes dá a aparência de democráticas, trazendo as classes exploradas para o antro da 

política dos burgueses com o aparelhamento dos movimentos sociais (UNE, UPE, CUT, MST etc.), 

afastando-os dos projetos que tem como objetivo transformar estruturalmente a sociedade de 

classes. O projeto petista se propõe a caminhar rumo ao socialismo, mas um tipo de socialismo 

muito estranho que sequer rompe com as relações de produção baseadas na propriedade privada, 

nem mesmo com a dominação de classe, que tem como seu veiculo máximo o Estado. Muito pelo 

contrário, no projeto petista o estado deve ser “louvado” (como protetor dos pobres), aumentado 

(não no que tange as políticas públicas e demandas sociais, claro, mas no que se refere a cooptação 

dos movimentos sociais que devem ser trazidos ao seio do estado, se institucionalizando e fazendo 

parte da ordem burguesa) e ainda defendido pela classe trabalhadora, mesmo que o Estado com seu 

porrete, agora “popular”, continue a defender os projetos das classes dominantes. 

 Partindo destes elementos, ficam claros os motivos pelos quais não podíamos “esperar mais 

do governo PT”. O paralelo que fizemos entre ditadura e governo PT não deseja igualá-los, temos a 

dimensão de suas diferenças, porém existe um paralelo: o Estado, representante político e defensor 

da ordem burguesa, nesse sentido não é de se assustar que ambos os “gerentes”, por mais vermelhos 

ou azuis que sejam, irão corresponder aos interesses da classe dominante pela natureza social desta 

instituição. Nesse sentido o máximo que podem render estes projetos social-reformistas é uma 

reforma (migalha)  aqui e outra ali, mas o saldo sempre é a conciliação de classes. 

 Não nos resta dúvidas que os governos da ditadura e PT (e mesmo os que estiveram entre 

um e outro Sarney, Itamar, FHC) correspondem a diferentes interesses, e realmente tem diferentes 

bases sociais. Porém podemos encontrar em todos eles um coeficiente comum, que em si já da seu 

carárter de classe, que é o Estado, que apresenta diferentes “estratégias” para a manutenção do 

poder dominate, seja no uso extensivo da força (ditadura), seja na cooptação das classes 

subordinadas e seus projetos (PT). É evidente que a base de sustentação do governo PT tem forte 

vínculo com os movimentos sociais e organizações populares que se formaram no período de 

reabertura. É inegável que a organização deste partido é proveniente de um processo de organização 

das massas exploradas em nosso País. O que estamos querendo observar é que este processo é 

determinado também por questões que dizem respeito á tática e a estratégia a um processo que não 

somente não trouxe o socialismo e a liberdade para as classes exploradas de nosso Brasil, como 

afastou os movimentos desta perspectiva no que tange a sua ação, ou seja, impôs uma linha 

conservadora aos movimentos sociais. 

 Sublinhamos que nossa atual conjuntura política é resultado deste projeto que foi a 

construção do Partido dos Trabalhadores como um forte instrumento eleitoral sustentado sobre a 

base dos movimentos sociais que então se formavam em que este contava com amplo apoio das 

massas trabalhadoras do país, isso nos coloca diante desta realidade que é comum aos movimentos 

sociais no Brasil: a cooptação destes pelo Estado, que os leva gradativamente a conciliação com as 

classes dominantes, ou seja, a perda de sua capacidade de enfrentá-las e implementar mesmo que 

reformas a seu favor. Como bem colocamos, isto é resultado de uma política que se dirigiu a gestão 

deste aparato que é o Estado moderno, uma instituição social que surge como instrumento de 

dominação, este se define como sendo o meio para a manutenção da ordem capitalista, não sendo 

possível por meio deste subverter e transformar as relações capitalistas. 

 Nosso esforço até esta parte do texto foi expor os elementos contextuais que nos colocam na 

atual conjuntura de sucateamento da educação, e, portanto, do ensino superior brasileiro. Soma-se a 

isso uma situação política que faz com que a duras penas o ME (Movimento Estudantil) consiga 

organizar a resistência e obter conquistas históricas e a gratuidade de certos serviços de interesse 

social, deste modo organizar um movimento que tenha capacidade de responder a conjuntura de 

ataque a direitos sociais bem como mudar o panorama dos movimentos, que hoje é de cooptação 

por parte do governo PT, o qual ao assumir a gestão do Estado arrasta para a burocracia deste os 

instrumentos que até então serviam para defesa e conquista dos explorados. Nesse sentido temos 

uma conjuntura das piores por um lado o modelo neoliberal que se desenvolveu nos “anos de 



chumbo” absorveu um vocabulário popular que ilude a população, por outros as organizações que 

se organizaram para representar os interesses dos explorados foram pouco a pouco absorvidos pelo 

projeto político do PT que os levou a cooptação, institucionalização e, logo, a conciliação de classe, 

fazendo por consequências que as reformas de caráter conservador que enfrentaram resistência por 

parte dos movimentos sociais possam ser aprovados com sua aclamação, a exemplo da reforma 

universitária vetada na ditadura, nos tempos de FHC e aprovada com louvores do setor governista 

dos movimentos sociais sob a presidência de Luís Inácio “Lula” da Silva. Aqueles que antes 

gritavam contra as medidas neoliberais dissimulam suas opções políticas por detrás de um discurso 

neo-desenvolvimentista que da o teor progressista  a aquilo que foi visto e combatido pela base 

social Petista como conservador e reacionário em outras épocas, denunciando a ineficiência de 

qualquer projeto de transformação sustentado sob a gestão do Estado capitalista, afinal este submete 

estruturalmente as políticas de reprodução desta ordem a qualquer governo, independente de sua 

orientação. É importante colocar que este governo ainda usa como argumento algumas miseras 

(porque se comparamos o montante investido em políticas de interesse dos trabalhadores e o 

montante investido no desenvolvimento do setor privado a discrepância faz clara para quem 

governa o PT) medidas no campo das políticas sociais que são colocadas em cheque por uma visão 

crítica a este ponto de vista populista , afinal entendemos que mesmo essas políticas são fruto da 

luta histórica das classes exploradas e não um presente do “pai dos pobres” . Nesse sentido, vemos 

hoje a triste propagação de uma ideologia populista e neodesenvolvimentista que embriaga a 

população e mesmo setores dos movimentos sociais (os que não são diretamente cooptados por 

vantagens, mas sim são convencidos por essa ideologia). Por estes motivos afirmamos que sem 

duvida este processo não se encaminha para uma ruptura com a sociedade de classes, ou seja, para a 

transformação radical da sociedade de classes, mas que, pelo contrário, serviu como meio de 

conciliação e abrandamento das condições que nos levam a esta possibilidade, e mais ainda servira 

a estes fins por período indeterminado, até que possamos desenvolver organizações a nível social 

que tenham ao seu lado um setor de massas que esteja orientado tático/estrategicamente para a 

ruptura. 

 Até aqui explicamos a realidade que acreditamos determinar a situação política de nosso país 

na conjuntura atual. Como não somos meros analistas políticos, nossas análises devem ser 

orientadas para uma ação. Como não acreditamos que a ruptura com o sistema de 

exploração/dominação em que vivemos “é um raio que cai em céu azul”, ou seja, pensamos 

diferente de outros setores que se organizam para uma grande crise sistêmica capaz de os levar a um 

golpe de Estado, temos nós de pensar em como criar as condições para que a população responda a 

exploração/dominação que sofre nesta sociedade de maneira revolucionária. 

 Orientar nossa ação significa fincar nossos objetivos estratégicos na realidade, bolando 

táticas que possibilitem caminhar rumo a este objetivo que almejamos.  

 Nesse sentido, definimos como campo de ação no movimento estudantil o atual combate as 

políticas de caráter neoliberal que vem assolando a categoria que, como já citamos anteriormente, 

são consequentes dos interesses da burguesia internacional, vestidos de instituições como o FMI e 

Banco Mundial. Cabe elucidar que no terreno tático a reforma faz parte de nossa ação, mas não o 

reformismo, voltemos a citação de Malatesta socialista e pensador italiano, quando diz que 

 
“O problema reside no fato de saber escolher a via que de fato nos aproxima da realização de nosso 

ideal, e não confundir os verdadeiros progressos com essas reformas hipócritas, que, a pretexto de 
melhorias imediatas, tendem a afastar o povo da luta contra a autoridade e o capitalismo, paralisar 

sua ação e deixá-lo esperar que algo possa ser obtido pela bondade dos patrões e dos governantes. O 

problema consiste em saber empregar quinhão de forças que possuímos e adquirimos do modo mais 

econômico e mais útil ao nosso objetivo.”(MALATESTA, 114-5,2008) 
 

Nela encontramos sugestões para que pensemos a ação libertária em um contexto não 

revolucionário, mas de acumulo de forças, tal passagem fornece elementos para que pensemos em 

como aplicar a força dos de baixo em um momento que não aparece como possível uma 

transformação radical da sociedade, porém visando acumular força política para este objetivo.  



Um olhar desapercebido, não consegue identificar a diferenciação do que defendemos com o que 

defendem outras organizações de esquerda. Pode-se dizer que taticamente os objetivos se fazem 

semelhantes, o que nos difere mesmo é a forma de nossa ação tática que poderá nos levar a nossa 

estratégia, afinal se trata de somar a ação reformista (luta por melhorias pontuais), experiências de 

reorganização do poder radicais, que junto fazem por acumular força social, vejamos “(…) não se 

trata de projetar uma utopia num futuro longínquo. Pelo contrário, trata-se de afirmar uma 

presença imediata, por que qualquer experiência de autogestão por si só, uma ruptura com as 

regras do jogo do Estado capitalista.” (João Bernardo). Dai surge à proposta de desenvolvimento 

do Poder Popular em uma perspectiva libertária de poder. Dentre versões mais ou menos 

oportunistas, a esquerda acaba quase que como um todo defendendo a ação dos de baixo, porém, 

esta esquerda à qual nos referimos afirma que esta ação direta dos de baixo deve ser “organizada”. 

Claro que nós também defendemos uma ação direta organizada, como já previa Malatesta nesta 

passagem: “organização significa coordenação de forças com um objetivo comum, e obrigação de não 

promover ações contrárias a este objetivo.” Porém quando os demais setores se referem a uma ação 

“organizada” se remetem a uma ação dirigida, ou seja, defendem formas de movimentos onde a 

esfera política submeta a social. Esta forma de fazer política está distante de gerar práticas 

autônomas e horizontais, o que impede o empoderamento dos “de baixo” em relação às suas 

próprias lutas e políticas. Diversos exemplos desta política se expressam na esquerda, o que acaba 

por esvaziar, em certo sentido, conceitos tão caros a nós como ação direta e poder popular, afinal, 

estes, segundo esta esquerda iluminada, só são validos quando dirigidos ou realizados da forma 

como autorizam as autoridades revolucionárias. 

 Algumas lutas que se colocam em nossa militância hoje são de um caráter reformista cuja 

única conquista que se pode obter é evitar a perda de direitos já garantidos anteriormente através de 

mobilização e luta do povo. Entendemos que a transformação social não virá do dia para a noite, 

mas através de um processo gradual que será construído por meio da organização e luta do povo, 

por isso acreditamos na importância das lutas sociais dentro do Estado de classes, mesmo que essas 

lutas sejam direcionadas à garantia de direitos concedidos pelo Estado, como a educação, a saúde, 

etc., pois, mesmo que tenhamos críticas a essas instituições, a existência delas já foi uma conquista 

da classe trabalhadora há muito tempo atrás e perdê-las ou deixa-las serem precarizadas seria um 

retrocesso em nossa luta contra o Estado.  
Posto isto, fica mais fácil evidenciar o mérito das lutas sociais que travamos dentro de 

instituições estatais (universidades publicas, sistema de saúde, etc.), por exemplo, que são 

inalienáveis de seu caráter reformista, mas que são capazes de construir a consciência de classe nos 

trabalhadores (e futuros trabalhadores), através da percepção de que a organização e luta trazem 

conquistas para a realidade dos indivíduos.  

 No movimento estudantil não é diferente, nossa mobilização se dá no sentido de manter os 

direitos que já nos são garantidos visto que frequentemente recebemos ataques do Estado que 

objetivam sucatear e precarizar cada vez mais a educação pública, quando não para aumentar o 

“serviço púbico” o próprio Estado oferece, o que não nos coloca diante de uma ruptura diretamente, 

ao menos no campo tático.  

 Mas a luta e a mobilização contra o Estado só reforça o fato de que este não é invunerável, 

muito pelo contrário, a sua posição dominadora só é capaz de existir enquanto houver a 

desorganização e submissão do povo. É nesse setido que a organização, mesmo que para lutas de 

cunho reformistas, ganham um sentido subversivo, quando aliadas a formas que buscam estabelecer 

novas relações de poder, ou seja, relações horizontais, passam a acumular em termos práticos para 

nosso projeto, pois estimula que os “de baixo” tomem as “rédeas” de suas vidas, pensem e tomem 

para si o poder usurpado pelo capital e pelo Estado. Neste sentido encontramos uma forma de 

conduzir as lutas num sentido libertário, e assim neste momento histórico acumular para nosso 

projeto revolucionário.  

 
1-Os acordos MEC-USAID, estabelecidos entre o Ministério da Educação (MEC) e United States Agency for 

International Development (USAID) tinham como objetivo promover a reforma do ensino brasileiro. Figuravam 

diversas mudanças nos curriculos em todos os níveis de ensino. Tinha-se como objetivo principal a privatização da 



educação em todos os níveis. 

 
Organizar, organizar e organizar 

 

Temos consciência que hoje nosso trabalho militante se circunscreve em uma realidade de 

desorganização dos de “baixo” de suas bases, um refluxo das lutas ocasionado pela cooptação de 

seu maior projeto (PT/UNE/CUT). Seja como classe ou como categoria estamos desorganizados 

para a luta. Quando falamos em nossa corrente, sabemos que o panorâma é ainda mais crítico, pois 

as organizações de tendências libertárias já são poucas e seu poder de influência ainda é muito 

limitado. Nesse sentido se acreditamos que nossos objetivos são justos e que devem animar as lutas 

dos de baixo nos resta somente uma alternativa: organizar-se. Este é o único meio de voltarmos a 

influenciar de forma eficiente as lutas, caso contrário, nos limitaremos às experiências pontuais que 

rapidamente são perdidas ou mesmo capitalizadas. Se não tivermos condições de organizarmos e 

adentrarmos os movimentos sociais (entre eles o M.E.), e mais, oferecermos propostas consequentes 

para a organização em nada bastará nosso esforço, ou seja, ou buscamos dar respostas aos anseios e 

problemas concretos da realidade, denunciando em nossas práticas a burocratização e cooptação dos 

movimentos, ou nos manteremos como bons críticos, certos em nossas afirmações, mas distantes de 

transformar realmente a realidade.  
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