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“(...) para interessar e para arrastar todo o proletariado na obra da 
Internacional, era preciso e é preciso dele não com suas idéias gerais e 
abstratas, mas com a compreensão real e viva dos seus males reais; e os 
seus males do dia a dia, ainda que apresentem um caráter geral para o 
pensador, e ainda que sejam na realidade efeitos particulares das causas 
gerais e permanentes, são infinitamente diversos, tomando uma 
multiplicidade de aspectos diferentes, produzidos por uma variedade de 
causas passageiras e reais (...) 

Então, para tomar o coração e conquistar a confiança, o consentimento, 
a adesão, a afluência do proletariado (...) é preciso começar por lhe falar, 
não dos males gerais de todo o proletariado internacional, nem das causas 
gerais que lhe dão nascença, mas dos seus males particulares, quotidianos, 
privados. É preciso lhe falar de sua profissão e das condições do seu 
trabalho precisamente na localidade em que habita; da duração e da 
grande extensão de seu trabalho cotidiano, da insuficiência de seu salário, 
da maldade do seu patrão, da carestia dos víveres e de sua impossibilidade 
de nutrir e de instruir convenientemente sua família. E lhe propondo meios 
para combater os seus males e para melhorar a sua posição, não é preciso 
lhe falar logo dos objetivos gerais e revolucionários (...)”   

M. Bakunin 
 

Não concebemos um processo revolucionário que não seja protagonizado pelas classes 
trabalhadoras. Não acreditamos em cúpulas, elites ou vanguardas que sejam capazes de 
substituir os trabalhadores em luta, de representá-los. O sujeito da revolução para nós, 
são as classes trabalhadoras organizadas em movimentos sociais autônomos e 
combativos. Por isso mesmo temos como orientação permanente gerar a maior 
participação popular possível nas lutas desde já. Construir movimentos sociais 
combativos e autônomos em relação ao Estado, organizações e partidos políticos é uma 
necessidade para garantir a unidade dos trabalhadores em luta. 
 
Defendemos que os movimentos sociais não sejam partidarizados, que não sirvam de 
correia de transmissão para partidos, organizações ou mesmo grupos e coletivos 
políticos. Este tipo de prática que subordina o movimento social aos interesses políticos 
de uma ou outra agrupação política, retira a autonomia do movimento, limita o 
movimento aos que aderem à política do setor hegemônico causando um esvaziamento 
do mesmo.  
 
Existem várias formas de subordinação política dos movimentos sociais. Na conjuntura 
atual, a forma mais evidente, atrela o movimento à questão eleitoral, fazendo dele um 
cabo eleitoral do político da agrupação que o domina. Dentro destes estreitos limites da 
atuação político-eleitoral, o movimento é tolhido em sua atuação. Da mesma forma 
somos contra a ideologização dos movimentos sociais, o atrelamento ideológico a uma 
corrente política específica. Isso porque avaliamos que um movimento social com perfil 
ideologizado (seja ele anarquista, marxista ou qualquer das variantes políticas 
existentes) é extremamente limitante, impede a aproximação de pessoas que não 



compartilham da ideologia reinante ali e se esvazia. No final das contas não se torna 
nem um movimento social amplo, nem uma organização política que funcione, acaba 
sendo um movimento político quase sempre amorfo e pouco funcional, mesmo quando 
ganha certo peso político, as pessoas que fazem parte destes movimentos ideologizados 
não fazem parte dele pelas idéias que o mesmo sustenta, mas sim por determinado 
método de ação e conquistas reivindicativas que estes movimentos conseguem 
assegurar. 
 
Fazemos questão de deixar claro esta nossa posição, pois apesar de sermos anarquistas, 
não acreditamos na viabilidade de movimentos anarco-sindicalistas, anarco-estudantis, 
anarco-ecologistas, etc. Mesmo quando o anarco-sindicalismo foi historicamente forte e 
de massa, avaliamos que gerou divisões no interior das classes trabalhadoras com sérios 
reflexos históricos. Além disso, a caracterização ideológica do movimento atraiu sobre 
ele uma repressão seletiva por parte do Estado e facilitou a desmobilização da classe.  
 
Além disso, ao ideologizar o movimento social, tentando transformá-lo em movimento 
social anarquista, como no caso do anarco-sindicalismo, surge a necessidade de se 
discutir um programa mais elaborado e questões eminentemente clandestinas no âmbito 
do próprio movimento social. Questões de tipo programático acabam sendo mal 
discutidas ou simplesmente não discutidas, questões mais delicadas quando discutidas 
em público facilitam o trabalho da repressão. 
 
No entanto, cabe uma ressalva, ser contra a partidarização e a ideologização dos 
movimentos sociais não significa dizer que sejamos contra a existência de agrupações 
políticas atuando nos movimentos sociais. Coletivos, grupos, organizações, federações e 
partidos, todos estas formas de agrupação política, existem nos movimentos sociais. 
Muitas vezes o papel das agrupações políticas no movimento social é salutar, eleva o 
nível dos debates, trabalha para que o movimento não seja puramente reivindicativo, 
para que não caia no reformismo, para que se coordene com outros setores da classe e 
amplie seus horizontes. Não nos opomos às agrupações políticas em si, mas à postura de 
subordinar o movimento aos seus interesses, de aparelhar os movimentos sociais, de 
torná-lo meros auxiliares de um ou outro político. Nossa posição não tem nada de 
apolítica. 
 
Outra questão fundamental é que não pensamos que os movimentos sociais devam ser 
apenas reivindicativos. Certamente é diante dos problemas concretos da realidade que o 
movimento se organiza e luta (moradia, salário, emprego, a luta contra o racismo, o 
acesso a cultura, água, luz, educação, saúde, o fim da violência doméstica e do 
machismo, etc.). Mas estes problemas são apenas as conseqüências deste sistema e o 
movimento pode avançar para além destas reivindicações, pode ampliar seus horizontes, 
pode assumir progressivamente um papel de protagonista, de sujeito transformador e 
não de apenas de quem reclama algo para alguém. O movimento também pode começar 
a ter ações solidárias com o conjunto das classes trabalhadoras, tomando consciência da 
necessidade de se articular coletivamente para alcançar vitórias. 
 
Rejeitamos a separação rígida que muitos partidos estabelecem entre suas atribuições e 
as do movimento social, onde normalmente delegam ao movimento apenas a 
reivindicação, e tomam para si a tarefa de discutir e propor as soluções. Esta prática 
atribui aos partidos o papel de sujeito histórico e não aos movimentos sociais. Em nosso 
projeto os movimentos sociais são embrião do poder popular socialista que buscamos 



construir, um poder que se articule pelo nível social e cujo sujeito pretendemos que 
sejam os movimentos sociais autônomos e combativos. 
 
Somente alcançaremos uma ruptura revolucionária com o desenvolvimento e formação 
destes movimentos sociais autônomos. São poucos hoje em dia, é certo, e muitos foram 
destruídos, burocratizados e atrelados exclusivamente às eleições de um ou outro 
candidato. Não parece ser à toa que se esvaziaram ou foram esvaziados. Porém, ao 
mesmo tempo existem vários movimentos sociais autônomos surgindo aqui e acolá, se 
formando, protagonizando lutas, experimentando novos caminhos, retomando práticas 
abandonadas e buscando se coordenar desde já. O que pretendemos impulsionar é o 
crescimento destes movimentos, a ampliação destes movimentos para diversas frentes 
de atuação. 
 
Nossa aposta no campo social é nestes movimentos, porque sem movimentos sociais, 
sem os trabalhadores organizados e mobilizados não temos processo revolucionário. Por 
mais que existam os coletivos, grupos e organizações revolucionárias constituídas, 
acúmulo teórico de discussões e programas ou mesmo grupos armados, sem as classes 
trabalhadoras nada se faz em termos revolucionários.  
 
Ao mesmo tempo há que se ter cuidado quando afirmamos isso. A ideologia burguesa é 
tão forte que para muitos quando se fala em participação popular com caráter de massas 
o que vem à cabeça é o critério eleitoral. Não é preciso que metade mais um da 
população saia às ruas para um processo revolucionário. Por participação popular, de 
massas, entendemos um setor das classes trabalhadoras, um setor organizado e 
combativo, capaz de gerar mobilizações, de ir para a rua, como nas Greves Gerais de 
1917 e nas Greves Operárias do ABC em 1978-1980. 
 
Todavia, este nível de atuação social, por mais importante que seja, não basta para se 
chegar a uma ruptura revolucionária. Se assim fosse, os exemplos que citamos teriam se 
convertido em revolução. Faltaram outros elementos, alguns dentro do próprio campo 
social, outros que correspondem a outros níveis de atuação, mas que também são muito 
importantes para se gerar um desenlace revolucionário. 
 
Os movimentos sociais mais radicais da história contavam em seu seio com elementos 
que desejavam modificar de forma revolucionária a sociedade, porém, estas pessoas 
sempre foram minoria dentro destes próprios movimentos, a grande maioria, como 
dissemos, participou destes movimentos mais pelo método de ação e pelas conquistas 
obtidas do que por qualquer pretensão de se transformar a história da humanidade. 
 
Além disso, outros elementos são necessários num processo revolucionário, elementos 
que os movimentos sociais não dão conta de abarcar, seja pelo seu caráter de massas, 
como no caso da organização de uma luta mais violenta contra o sistema, ou por seu 
caráter imediatista, onde as lutas concretas imediatas são o norte de atuação destes 
movimentos e não a luta revolucionária de longo prazo, com um programa que possa 
responder satisfatoriamente esta luta. 
 
Mas, estas limitações não fazem com que o movimento perca a sua importância como 
elemento central de qualquer projeto de transformação revolucionária da sociedade. O 
que acontece de fato é que os movimentos sociais por mais autônomos e combativos 
que sejam não perdem a sua característica de serem movimentos reivindicativos. 



Dependendo da forma como estes movimentos se acostumem a atuar num período pré-
ruptura revolucionária eles podem ou não transformar-se cada vez mais em 
protagonistas de um poder horizontal a serviço das classes trabalhadoras visando a 
abolição da sociedade de classes. 
 


