
A FRENTE COMUNITÁRIA
Resistência Popular (São Paulo)

APRESENTAÇÃO

Apresentamos agora o resultado da nossa reflexão sobre a prática da Resistência Popular no 
movimento comunitário, mas do que isso, este caderno pretende ser um ponto de apoio não só 
para os membros da RP, mas também para aquelas pessoas que se aproximam de nossa forma 
de ação e possuem a intenção de formar um núcleo da Resistência Popular no movimento 
comunitário.

Este caderno está dividido em duas partes: a primeira delas trata de vários aspectos da frente 
comunitária. Na Segunda discutimos aspectos mais práticos, desde a formação de um núcleo 
de discussão até a prática militante cotidiana. Esperamos que ajude a todos os interessados em 
atuar nesta frente.

1ª PARTE – CONHECENDO UM POUCO A FRENTE COMUNITÁRIA

1 – Um Breve Histórico

O surgimento dos movimentos sociais de bairro, que chamamos de frente comunitária, é um 
fato mais ou menos recente em nossa história, que vem de cerca de cinqüenta anos para cá. 
Obviamente  existiram  resistências  e  movimentos  comunitários  antes  desse  período,  mas 
nunca com a intensidade e a proporção que eles adquiriram no nosso país a partir da década 
de 50.

Essa história está ligada ao processo de urbanização no Brasil, que deixou de ser um país de 
concentração populacional predominantemente rural para se inverter esta relação e ser hoje 
um país onde cerca de 80% da população vive no meio urbano. Precisamos entender porque 
isso aconteceu, o que determinou esse deslocamento e essa concentração populacional, afinal 
de  contas  não foi  por  “livre  opção”,  para  “buscar  novas  culturas”  ou  “por  turismo”  que 
enormes contingentes populacionais se deslocaram.

Voltemos um pouco para a década de 50. Neste momento o Brasil entra numa nova etapa no 
que tange às relações econômicas que se estabelecem no país, sobretudo a partir do governo 
Juscelino Kubitschek. O novo modelo se abriu para o capital estrangeiro, permitiu a instalação 
de empresas que são plataformas de exportação e não tem intenção de formar um mercado 
consumidor interno. É o que se chamou de processo de industrialização periférica.

As  conseqüências  do  novo  modelo  foram:  diminuição  do  nível  de  emprego,  redução  do 
salário real e concentração de renda. Isso fez com que houvesse uma diminuição do mercado 
consumidor, uma vez que o poder de compra dos trabalhadores urbanos decaiu com a queda 
dos salários e o desemprego. 

Essa  queda  do  consumo nas  cidades  -  que  incluía  uma  queda  no  consumo  de  produtos 
agrícolas - gerou uma crise para os pequenos produtores rurais, que se endividaram e num 
segundo momento foram obrigados a vender suas terras para pagar estas mesmas dívidas. Isso 



por sua vez ocasionou uma concentração de terras ainda maior no Brasil. O resultado é que os 
pequenos proprietários, trabalhadores rurais e camponeses foram expulsos da terra, uma vez 
que as  terras  incorporadas  a  latifúndios  quase nunca  tinham grande produtividade  ou em 
muitos casos nada produziam.

Observamos que um fenômeno econômico,  que ocorreu primordialmente no meio urbano, 
determinou uma grande alteração no campo.  O desenvolvimento  deste  processo voltou-se 
depois para as cidades. Estes enormes contingentes de expulsos da terra, formaram correntes 
migratórias  que  procuraram  alternativas  de  vida  justamente  nas  grandes  cidades,  que 
passaram a ser metrópoles. 

Os motivos desse êxodo são bem palpáveis: é na busca de sobrevivência, da subsistência, da 
melhoria  econômica  que  ocorreu  esse  verdadeiro  êxodo.  Uma  vez  mais,  foi  o  fator 
econômico, que determinou toda uma modificação social, que alterou a geografia das cidades, 
modificou hábitos culturais, enfim, transformou profundamente a sociedade brasileira.

Foi assim que surgiram as grandes cidades e as metrópoles, e junto com elas as periferias, 
cidades  dormitório,  áreas  onde a  classe  trabalhadora  se  concentrou e  de  onde emergiram 
vários movimentos comunitários.

2 – O Capitalismo e a Periferia

Para  os  capitalistas,  não  contam  as  pessoas,  ou  melhor,  as  pessoas  são  contadas  como 
máquinas que eles adquirem no mercado e pagam o preço de acordo com a oferta e a procura. 
As pessoas portanto são encaradas assim: como máquinas.

O termo “mão-de-obra” expressa bem isso, é como se o capitalista fosse capaz de comprar  
apenas uma mão, uma ferramenta, separada do resto de um corpo que fala, pensa, sente, etc. E 
apesar de isso ser absurdo ele efetivamente paga apenas uma ‘mão-de-obra’ e não uma força 
de trabalho humana.

Mas  há  uma diferença  sutil  entre  a  máquina  homem e  a  máquina  torno por  exemplo.  A 
máquina humana cria valor continuamente e, não sofre desgaste desde que seja garantida sua 
reprodução enquanto força de trabalho, ou seja, que a pessoa possa ter o mínimo para no dia  
seguinte estar novamente pronta para produzir, criar valor e dar lucro para o capitalista.

É com base neste mínimo para repor a força de trabalho que o salário mínimo deveria ser 
pago. Este mínimo é a cesta básica que o DIEESE reivindica. Portanto ele não é um “salário  
justo”, mas apenas o custo para que a força de trabalho se reproduza adequadamente.

Mas em países como o Brasil, grande parte das empresas trabalha com a idéia de ‘plataforma 
de  exportação’.  Ou  seja,  é  um  país  onde  existem  grandes  vantagens  para  se  adquirir  a 
mercadoria força de trabalho. Portanto muitas empresas - não somente multinacionais, mas 
boa parte das nacionais também - não pensam no Brasil como um mercado consumidor, mas 
sim no  exterior.  Logo,  não  é  necessário  se  pagar  salários  razoáveis  para  que  as  pessoas 
consumam. O trabalhador aqui, em geral, não é visto como um consumidor, mas apenas como 
custo  de  produção.  Apenas  30% dos  brasileiros  fazem  parte  do  que  se  chama  mercado 
consumidor, os demais consomem apenas uma faixa muito restrita de produtos.
 



Para  que  seja  possível  pagar  salários  miseráveis  é  necessário,  além  dos  desejos  dos 
capitalistas e da orientação para o mercado externo, um outro fator sem o qual nada disso 
seria  possível:  a  existência  de um enorme contingente  de miseráveis  prontos  para  aceitar 
qualquer salário. Aqui no Brasil como em toda a ‘parte debaixo’ do mundo, o salário, além de 
não ser justo, não chega sequer a cobrir os custos mínimos para a reprodução da força de 
trabalho. E o que isso tudo tem a ver com a frente comunitária? 

Tudo. A impossibilidade de uma reprodução adequada da força de trabalho (comer para estar 
com energia  reposta,  habitar  para descansar,  cuidar  da saúde para que não haja  faltas  no 
trabalho, ter transporte para ir ao trabalho, etc.) tem como conseqüência social a miséria geral, 
que  é  a  verdadeira  origem  da  expansão  dos  bairros  de  periferia  e  por  tabela  da  frente 
comunitária.
 
Se a frente  sindical  tem sua origem como espaço de produção material  do capitalismo,  a 
frente comunitária tem sua origem como espaço de reprodução da força de trabalho e espaço 
de concentração do exército de reserva. Portanto há uma ligação direta entre a existência e 
dinâmica da frente comunitária com a sindical. 

Compreender  que  existe  uma  relação  direta  entre  a  dinâmica  do  capitalismo  e  a  frente 
comunitária  é  uma  necessidade.  Mais  do  que  isso  é  preciso  compreender  que  o  próprio 
surgimento de movimentos sociais nesta frente responde a um processo de desenvolvimento 
do capitalismo em países subdesenvolvidos, que é diferente dos ‘países de cima’, dos países 
do centro do capitalismo. 

3 – Composição de classe da frente comunitária

As pessoas da frente comunitária fazem parte da classe explorada. A frente comunitária na 
verdade representa uma parcela da classe explorada. Porém é preciso conhecer melhor quem 
são os sujeitos sociais dentro desta frente para podermos trabalhar partindo de uma análise 
mais completa. Esta distinção permitirá traçar projetos mais adequados para a realidade.

De  maneira  geral  na  frente  comunitária  encontramos  pessoas  em  diferentes  situações 
econômicas e que possuem relações de trabalho bastante diversas. Este fator determina por 
sua vez a distribuição do tempo das pessoas; a presença mais ou menos constante desta pessoa 
em seu bairro; o grau de interesse da pessoa pelos problemas coletivos do bairro, etc.

Existem  os  desempregados  que  podem  viver  como  ambulantes,  biscateiros,  pequenos 
artesãos, os que vivem de alguma atividade ‘ilegal’ ou simplesmente não exercendo nenhuma 
atividade.  Existe outra parcela que está empregada, mas com salários insuficientes para as 
necessidades mínimas,  salários que não cobrem, por exemplo,  os custos de um aluguel de 
moradia.  Também existem muitas  famílias  que  vulgarmente  chamamos  de  “classe  média 
baixa”, que não conseguem pagar aluguel e se mudam para bairros ‘piores’, embora ainda 
tenham  condições  de  manter  um  nível  de  vida  mais  elevado  que  as  outras  parcelas 
mencionadas.

4 – Heterogeneidade e suas conseqüências para o trabalho militante



A simples caracterização quanto a condição sócio-econômica de cada parcela já nos permite 
perceber  que  o  caráter  classista  objetivo  das  pessoas  na  frente  comunitária  é  bastante 
heterogêneo. Isso é bem diferente da frente sindical, onde há uma homogeneidade maior neste 
ponto.

É preciso que se leve isso em conta no trabalho do dia-a-dia. Esta heterogeneidade, apesar de 
enriquecer  pela  troca  de experiências  diversas,  pode dificultar  bastante  a  organização  das 
lutas. Nos trabalhos de militância conta, sobretudo a disponibilidade de tempo das pessoas, 
que é determinada numa sociedade capitalista, pelo tipo de trabalho que ela possui.

Um desempregado muitas vezes estará presente com freqüência no trabalho de base,  pois 
forçosamente tem um “tempo livre” maior do que um trabalhador que sai de casa às 6 da 
manhã, volta às 7 da noite e descansa para outro dia de trabalho. Devido a uma situação de 
desemprego a pessoa tem tempo de se dedicar. Isso pode mudar da noite para o dia se ele 
conseguir um emprego, o que apesar de ser muito bom para a pessoa, pode ‘desfalcar’ de uma 
hora para outro o movimento. Isso é uma constante na frente comunitária.

Não  é  por  obra  divina  ou  do  acaso  que  na  frente  comunitária  geralmente  as  mulheres 
aparecem como liderança, uma vez que são as donas de casa as que mais ficam presentes na 
comunidade  e  que  precisam  lutar  por  condições  mínimas  aos  filhos.  Por  isso  as  líderes 
comunitárias são, em grande parte, mulheres . Isso hoje em dia está mudando um pouco, pois 
muito  mais  mulheres  estão  trabalhando fora e  mais  homens estão  perdendo o emprego e 
ficando no bairro.

5 – Pode existir um bairro autônomo?

As possibilidades de se criar algo desse tipo devem ser examinadas muito cuidadosamente, 
para se evitar criar falsas expectativas.

Por  mais  que  tenhamos  hegemonia  política  e  forte  grau  de inserção  em um determinado 
bairro, o seu grau de “autonomia” ou de “liberação” é muito relativo e precisa ser analisado 
com muito cuidado.

Os  vínculos  e  a  subordinação  ao  mundo  burguês-capitalista  no  qual  qualquer  bairro  está 
inserido são enormes, às vezes difíceis de se ver claramente , mas nem por isso , menos reais. 
Não vamos cometer um erro: confundir autogestão enquanto processo generalizado, com uma 
experiência autogestionária no seio da sociedade capitalista. Esta confusão conduziu e pode 
conduzir a falsa perspectiva de que na medida em que forem se somando um a um bairros 
transformados  em  “zonas  liberadas”  ou  “comunidades  autônomas”  atingiremos  nossos 
objetivos estratégicos.

Sabemos que a coisa não é linear e nem tão simples assim. Sabemos também qual é o grau de 
autonomia  que  se  atinge  hoje  em dia,  ou  em qualquer  momento  anterior  a  uma  ruptura 
revolucionária,  é bem diferente do que almejamos. Resumindo: resolvemos uma parte dos 
problemas no próprio bairro, mas resolveremos os problemas do bairro em suas raízes apenas 
em escala generalizada.

6 – Cultura popular



Não é possível supor que um bairro periférico ou um morro vive distante da cultura burguesa. 
Mesmo  sem  o  controle  total  de  documentação  há  uma  série  de  vínculos  e  ferramentas 
ideológicas  que  penetram  nessas  áreas.  Depois  que  inventaram  um  aparelho  chamado 
televisão (que quase toda a população, mesmo as mais carentes, tem ou assistem no vizinho) 
recebemos doses fortes da ideologia burguesa mais refinada. Os filhos dos moradores desta 
área freqüentam escolas que os formam segundo estes preceitos, além de outras mil e uma 
formas que se utiliza.

Fica claro que não há produção de uma cultura popular pura nestes locais, a cultura popular 
convive com elementos de fora, às vezes resiste, outras vezes absorve, outras reelabora, mas 
há sempre um jogo ideológico ocorrendo. Em termos de cultura isso se expressa claramente. 
Existem por  exemplo  várias  modalidades  de samba,  todos  eles  produzidos  popularmente, 
alguns mais ‘de raiz’ outros totalmente transformados em mercadoria. Entretanto, a prática 
demonstra que não é possível querer preservar ”raízes puras”, ou que se deva preservar a 
cultura exatamente como era antes. Não podemos associar o velho/tradicional com o legítimo 
e do outro lado o novo-mercado como desvirtuado. É possível o surgimento de novas formas 
culturais atuais e legítimas, o RAP é um exemplo de cultura popular nova e legítima. Em 
grandes parcelas da periferia o RAP é para os filhos de nordestinos o que o forró foi para os 
seus pais.

Trabalhar a partir da cultura popular é orientação permanente, mas sem criar ilusões sobre seu 
potencial, sem aceitar os muitos preconceitos implícitos. Afinal de contas, muitas vezes o que 
o povo expressa, pela própria boca, é a própria ideologia burguesa, que de alguma forma foi 
absorvida.  Nossa  tarefa  é  dialogar  com a cultura  popular,  resgatar  e  valorizar  os  valores 
legítimos e também questionar os valores burgueses.

7 – Forças políticas e sociais presentes

a) Igreja: Geralmente com caráter assistencialista. Salvo exceções, quando tem uma postura 
de enfrentamento,  chegando a defender  ocupações  de terra,  por exemplo.  Na maioria  das 
vezes é a Católica (sobretudo Teologia da Libertação) que desenvolve alguma atividade, as 
Evangélicas tem mais uma postura voltada pra si mesma.

b) Marginalidade: O mais complicado, pois marginal não tem nada a perder. Um agravante 
nesse caso é quando há ligações com a polícia ou poder institucional, como o narcotráfico por 
exemplo. Por isso é preciso muito jogo de cintura, pois se defendermos abertamente o uso de 
entorpecentes  perdemos  a  simpatia  de  muitas  donas  de  casa  e  outros  membros  da 
comunidade. Se ao contrário lutamos com todas as forças contra as ‘drogas ilegais’, podemos 
ter complicações com os traficantes. O melhor seria criar um ‘valor’ de que a marginalidade 
respeitasse os ‘irmãos da classe’ e apenas incomodasse a burguesia. Para evitar que os jovens 
busquem saída na marginalidade,  precisamos de alternativas econômicas locais que gerem 
empregos na comunidade, mas sobretudo precisamos de alternativas sociais gerais.

c) Direita: Atrapalham mais na época de eleições. Compram pessoas na vila pra serem ‘cabos 
eleitorais’  e  esquecem  qualquer  ‘trabalho  social’  para  servir  aos  candidatos.  Procuram 
representar  os  valores  burgueses  para  as  pessoas  da comunidade,  chegando  a  discriminar 
‘favelados’  e  exaltar  os  ‘empresários  que  trazem  o  desenvolvimento  para  a  região’  e 



normalmente  criam e aparelham inúmeras  associações  de  moradores  de bairro.  Exemplos 
mais típicos: PFL , PDT , PMDB...

d)  Esquerda  Reformista: Utilizam  os  organismos  de  base  como  forma  de  controlar  os 
movimentos  populares,  evitando que se organize uma oposição independente que venha a 
colocar em contradição o seu ‘governo popular’. Também tem interesse em trazer gente pra 
dentro do partido, para formar as novas lideranças. 

e)  Poder Público: Geralmente tenta sabotar qualquer projeto de caráter popular, mas pode 
também tentar se apropriar nos casos em que o trabalho já é reconhecido.

f) Poder Privado: Empresários que fazem “bondade” por interesse político e econômico.

2ª PARTE – COMO TRABALHAR NA FRENTE COMUNITÁRIA

A inserção social se constitui um dos pilares fundamentais de nossa prática política. É através 
dela que nossa ideologia se enraíza entre a classe explorada, na consolidação de um processo 
de ruptura com o sistema capitalista. A Resistência Popular tem a responsabilidade de:

- dar permanente ânimo à luta;
- dar a devida dimensão estratégica das lutas;
- avaliar as possibilidades de forma a não diluir forças;
- implementar a organização federalista da forma mais eficiente.

1 – O primeiro passo é começar um núcleo de Resistência Popular

a) Junte um grupo de pessoas - não necessariamente grande- para discutir a intenção de se 
começar um trabalho político-social. É importante que estas pessoas possuam disponibilidade 
de tempo para a militância, vontade para trabalhar e clareza da necessidade da luta popular 
organizada. É recomendável que num primeiro momento só se chamem pessoas que tenham 
certeza de que continuarão no trabalho a largo prazo.

b) Faça uma reunião onde fique claro para as pessoas qual é a intenção deste grupo. Num 
primeiro momento talvez seja interessante este grupo ser composto por um número reduzido 
de  pessoas,  assim  evita-se  a  dispersão  e  torna-se  mais  fácil  e  objetivas  as  reuniões.  As 
primeiras reuniões são de fundamental importância para o sucesso do trabalho a ser iniciado.

c) Discuta o tipo de trabalho a ser realizado, a necessidade deste trabalho ser contínuo e, 
consequentemente, em um local geográfico fixo.

d) Se todos concordarem com a importância e necessidade de se montar este tipo de grupo, 
então  discuta  os  materiais,  onde são abordados de forma mais  sistemática  as  formas e  o 
começo da militância  (Bases  de Acordo,  Carta  de Princípios,  Programa).  Neste  momento 
estará se constituindo um núcleo de Resistência Popular.

2 – Mapeando a área



Cada núcleo deve ser responsável por uma área geográfica de trabalho político e pouco a 
pouco ir tentando ampliá-la. É fundamental conhecer espaço antes de se iniciar o trabalho. 
Uma orientação básica é saber o terreno onde se pisa, onde vivemos e tentamos levar uma luta 
organizada de longo prazo. Boa parte desse saber pode estar em fazer um questionário básico 
e buscar as respostas para ele. Um exemplo de questionário pode ser:

2.1 – Raio X sócio-econômico da região (ou cidade):
a) apontando os setores mais fortes da economia e suas articulações políticas;
b) o cotidiano de vida da classe explorada;
c) perfil das periferias e bairros pobres;
d)  nível  de  violência  policial  ou  para-militar  -  como  esquadrões  da  morte,  pistoleiros, 
justiceiros, etc.;
e) quantidade de hospitais e escolas públicas e suas demandas;
f) número de delegacias;
g) a porcentagem de moradores negros e os graus de violência e dominação étnico-racial, etc.;
h) os projetos da classe dominante para a área.

2.2 – Um raio X político da área:
a) a vinculação dos grupos econômicos e políticos;
b) as esferas de aliança entre instituições estatais e empresas com interesses na região;
c) as alianças da classe dominante regional com o poder estatal e com as grandes empresas;
d) características dos grupos de esquerda e movimentos populares e se há referente histórico 
de resistência ou luta de classes na área (e qual o perfil desta luta);
e)  número de associação de moradores  de bairro,  ou qualquer  outra  entidade  do tipo e  a 
vinculação destas entidades com grupos políticos, seja de esquerda ou direita.

2.3 – Quais são as necessidades básicas da população da área para serem conquistadas:
a) moradia;
b) saúde;
c) saneamento;
d) educação; 
e) pelo fim da violência policial e para-policial;
f) pela educação pública e gratuita e várias outras
g) saber também o nível de combatividade e capacidade de organização da população local, 
sua escala de valores e o imaginário popular (se existem figuras, mesmo que folclóricas, de 
resistência popular).

2.4 – Identificar possíveis aliados:
a) identifique todas as vias de acesso que você poderá usar nos processos políticos de sua 
comunidade;
b) aproxime-se dos possíveis aliados e conheça-os melhor;
c) dirija sua informação para o público, eles serão persuadidos mais facilmente que a direção 
da entidade a que pertencem.

3 – Iniciando o trabalho do núcleo

É sempre recomendável iniciar um trabalho de inserção em bases onde os militantes estejam 
naturalmente  dentro,  ou  seja,  mais  fácil  de  se  inserirem.  Mas,  quando não existem estas 



condições  prévias,  um  projeto  político  de  aproximação  e  inserção  pode  tornar  viável  o 
trabalho de base - ainda que num primeiro momento seja mais difícil.

Também facilita a entrada em um trabalho de inserção estando-se legitimado dentro de uma 
entidade de base ou movimento com uma certa projeção e buscando através deste um canal de 
entrada.

O núcleo tem de saber avaliar suas forças e nunca assumir mais tarefas de inserção do que 
aquelas que pode sustentar. Além do mais, a necessidade de incidir na conjuntura e de dispor 
forças para um acionar conjunto, irão tornar necessário que se elejam segmentos prioritários 
para a inserção. 

Quando  dizemos  prioritários  não  trata-se  de  imaginar  este  ou  aquele  segmento  é  por 
excelência  destinado  a  realizar  a  revolução  social,  mas  sim  concentrar  forças  em algum 
trabalho que avaliamos ser potencial de transformação. No entanto, com o nosso crescimento 
e  amadurecimento  devemos  buscar  incidir  nos  mais  diferentes  segmentos.  É  um projeto 
político permanente, aumentar a capacidade de inserção da Resistência Popular para o maior 
número de segmentos populares possível.

Depois de mapear o terreno, o núcleo está conhecendo melhor onde pisa. Mas o núcleo tem 
que avaliar sua própria situação para definir melhor o que fazer. Podem existir dois casos:

a) ninguém do núcleo mora na área e o núcleo não tem inserção social;
b) um membro do núcleo mora na área, tem inserção social natural na área.

Juntando a avaliação sobre o mapeamento da área e a situação dos membros do núcleo pode-
se  escolher  o  caminho  da  inserção  social  ou  o  caminhar  diretamente  para  as  lutas  mais 
concretas.  Uma  discussão  mais  precisa  sobre  este  ponto  pode  ser  encontrada  em  nosso 
programa.

4 – As formas de trabalho militante

Nosso trabalho militante se faz através de alguma questão concreta. Esta questão concreta 
pode variar bastante de lugar para lugar, portanto não dá definir exatamente qual a questão ou 
quais as questões se devem enfrentar, pois a realidade muda muito dependendo da região. Há 
duas formas de trabalho militante:

a) As que mexem com as necessidades materiais:  moradia,  saúde,  alimentação,  água,  luz, 
saneamento básico, transporte, ecologia social, etc. 
b)  As  que  trabalham mais  no  plano  ideológico:  comunicação,  cultura,  educação,  direitos 
humanos, racismo, gênero, etc.

O primeiro grupo é o mais adequado para quem precisa ganhar inserção social. O segundo é 
típico de quem passou ao plano das lutas mais concretas. Mas, mesmo no caso de quem já 
passou às lutas mais concretas, as atividades do primeiro grupo devem seguir acontecendo 
paralelamente. Não se deve abandonar projetos de educação popular, comunicação, cultura, 
etc.

O  que  acontece  é  que  neste  momento  eles  passam  a  cumprir  uma  outra  função.  Antes 
serviram para garantir a inserção social do núcleo, agora garantem a atividade permanente no 



espaço  social  em que  o  núcleo  atua  (associação  de  moradores  ou  núcleo  de  Resistência 
Popular), auxiliando as lutas mais concretas, trabalhando a consciência de quem se engajou 
nas lutas, enfim mantendo o fogo aceso nas mais variadas conjunturas.

5 – Aglutinar diversas lutas em uma mesma área geográfica

Nos trabalhos de base onde temos inserção, nosso objetivo é fazer de cada entidade um pólo 
aglutinador da solidariedade de classe, apoiando mutuamente diversos outros movimentos e 
lutas populares. Isto se torna essencial no avanço de qualquer luta para que esta não se tome 
isolada ou um fim em si mesma.

Por isso, o conjunto de nossos trabalhos de base deve seguir um planejamento de modo a não 
surgirem como lutas isoladas, diluindo nossas forças e aumentando as chances de derrota. 
Para termos um real instrumento de pressão é necessário federarmos as várias lutas.

Um espaço físico para isso é necessário. Poderá ser a associação de moradores ou o núcleo de 
Resistência Popular conforme o caso.

Temos de estar nestas lutas específicas e trabalhar pela unificação e autogestão de todas elas. 
Para  que  somadas,  e  dentro  de  um projeto  de  transformação,  possamos  ter  a  chance  de 
processo de ruptura revolucionária através do povo auto-organizado. É tarefa da Resistência 
Popular defender o protagonismo dos Movimentos Populares e seus avanços.

6 – Postura Militante e Identidade Popular Classista

O militante  deve  estar  dentro  dos  movimentos  populares  assim  como  um “peixe  dentro 
d’água”. Os militantes não podem ser bichos exóticos ou burocratas de plantão falando um 
idioma  que  nenhum  trabalhador  entende.  Temos  que  ser  e  falar  como  nossa  gente,  nos 
fazendo entender com os mais simples dos brasileiros.

Um militante deve ter a simplicidade, deve falar sua língua e não a complicada linguagem dos 
revolucionários de gabinete, cheio de conceitos academicistas, e tudo mais que se dizem que é 
o pensamento da classe trabalhadora, mas que nenhum trabalhador entende.

Mesmo quando o militante tem uma origem de classe contrária a classe com a qual lutamos, 
com  convivência,  esforço  e  vontade  é  possível  conseguir  sua  legitimação  por  entre  o 
movimento popular, quando ele estiver legitimado por seu trabalho, pelo respeito das pessoas 
que o conhecem e viram-no lutar lado a lado pelos mesmos objetivos.

Um militante deve respeitar a cultura, religião, crenças, comportamentos e os valores do lugar 
onde se insere, procurando estar atento a tudo isso, procurando entender as entrelinhas, as 
indiretas, as fofocas de vizinhança, as conversas de botequim. Tudo isso deve ser levado em 
conta, pois nós sabemos a importância do imaginário popular e das questões cotidianas na luta 
popular.

Deve  procurar  construir,  sempre  junto  com  o  coletivo,  valores  de  solidariedade,  luta, 
responsabilidade, iniciativa, auto-organização, participação, o anseio por uma nova sociedade.



Deve combater os valores de competitividade, picuinhas, comodismo, racismo, fofoca, inveja, 
preguiça, alcoolismo, drogas, paternalismo, machismo, violência entre o povo, ignorância e 
assistencialismo.

7 – Infra-estrutura e rede de apoio para o trabalho de inserção social

A busca de infra-estrutura é um trabalho a se realizar em conjunto com a militância. Uma 
infra-estrutura  básica  constitui  local  próprio  para  as  reuniões,  telefone,  endereço  para 
contatos, computador e impressora, fundo permanente, estoque de material de propaganda e 
formação, etc.

Ela passa por se buscar  os recursos necessários para o desenvolvimento  dos trabalhos  do 
grupo. Deve-se montar um corpo de assessoria com especialistas em áreas sociais de interesse 
(ex:  a  instância  de  base  da  Corrente  vai  promover  uma  ocupação  urbana.  Nesse  caso  é 
fundamental poder contar com gente de enfermagem, sanitarismo, pedagogia,  topógrafos - 
para medir o terreno - arquitetos - para ajudar na construção de uma habitação digna e barata,  
etc.). A frente universitária é uma importante geradora desse tipo de rede de apoio.

Também devemos buscar  acompanhamento  jurídico-legal,  tanto para os trabalhos  de base 
mais difíceis, como para o dia-a-dia da militância. Tanto o apoio técnico, quanto o jurídico 
virão pela corrente.

Terminando

Este é apenas o primeiro passo para termos um caderno de Frente Comunitária, com a nossa 
experiência  e  com o aumento  do  conhecimentos  que  adquirimos,  a  tendência  é  que  este 
caderno seja reformulado e que mais coisas sejam acrescentadas a ele no futuro.


