
Autogestão nos Movimentos Sociais

Para pensarmos sobre o que é a autogestão, seu objetivo, e compreender os

motivos que levamos em consideração para levantá-la como princípio, é importante,

antes de tudo, analisar brevemente como se dá o sistema do Estado capitalista. Esse

Estado é uma instituição que se constitui a partir de uma sociedade, localizada em um

determinado  território,  dividida  entre  classes  sociais.  Entre  essas  classes,  os

interesses  podem muitas  vezes  convergir,  no  entanto,  é  comum que  se  mostrem

antagônicos. Inclusive, é em decorrência dessa diferença de interesses que temos, ao

longo da história, diversos processos revolucionários que ocorreram e ocorrem nesse

exato  momento.  É importante  explicitar  que  a  formação do Estado também é um

produto histórico do ser humano. Isso mostra que nada surge de forma espontânea e

que, da mesma forma que instituímos o Estado, temos a capacidade e somos dotados

de  ferramentas  para  pensar  outras  formas  revolucionárias  de  nos  organizarmos

coletivamente, pois a história do mundo não precisa permanecer imutável a partir da

instituição do capitalismo.

É importante salientar que existe, por trás deste Estado capitalista, a falsa ideia

de democracia representativa, a qual temos acesso pelo voto. Falsa porque não é

efetiva, se tivermos em vista que as grandes decisões econômicas são tomadas por

órgãos internacionais, como  o FMI, o Banco Mundial, e outras influentes organizações

financeiras.  E  aqueles  que  compõem  e  gerenciam  essas  entidades  -  as  grandes

corporações privadas - detém o poder político, influenciando na tomada de decisões,

nos setores onde estão inseridas. Portanto, por mais que os representantes eleitos

não sejam os mesmos de quatro em quatro anos (no caso do Brasil), os interesses

que  serão  defendidos  já  foram  traçados  pelos  poderosos  que  ocupam  o  topo  da

pirâmide hierárquica. Assim, os planos de governo podem apresentar diferenças, mas



acabam por convergir com os interesses da classe dominante, de forma explícita ou

disfarçada. 

Formalmente,  o  Estado  é  composto  por  parlamento,  governo,  polícia  e

tribunais.  No  entanto,  outras  instituições,  que  estão  muito  mais  próximas  a  nós,

também são instrumentos  para  garantir  a  dominação  do Estado  sobre  as  classes

oprimidas.  Dentro  da  realidade  das  universidades  federais,  por  exemplo,  temos  a

reitoria que, responsável por dirigir os gastos, recebe diretamente ordens do governo

federal quanto ao repasse de verbas e políticas públicas estudantis. Os regimentos

internos  e  as  maneiras  de  organizar  e  estruturar  a  universidade  são  constituídos

hierarquicamente, ou seja, se utilizam da centralização da informação e da burocracia

para manter a estrutura de subordinação de uns por outros, garantindo que a decisão

corresponda  aos  interesses  dos  de  cima,  de  maneira  vertical  e  de  forma

inquestionável.  Daí  a  necessidade  de compor  o movimento  estudantil  e  lutar  para

garantir a voz e autonomia dos estudantes frente aos ataques que vêm de cima para

baixo,  como  os  cortes  orçamentários  que  afetam  a  permanência  estudantil,  entre

outras medidas autoritárias. 

A  relação  que  certos  setores  do  movimento  social,  como  é  o  caso  do

movimento estudantil com organizações partidárias (por exemplo, o caso da UNE nas

escolas e universidades),  faz com que os partidos se utilizem do movimento social

para extrair dele forças para beneficiarem os interesses partidários. Assim, dentro da

atuação  na  universidade,  os  partidos  tiram  seus  próximos  candidatos,  bem  como

refreia o movimento estudantil de criticar e colocar força contra os interesses de seus

partidos. E é dentro desse sistema político que se percebe a necessidade de se por

em movimento contra essa forma oportunista de se inserir nos movimentos sociais. 

Frente  a  essas  ponderações,  é  nítida  a  importância  de  estudarmos  e

aplicarmos na prática outras formas de organização,  pautadas pelas demandas da

base social de maneira horizontal. Hoje fala-se muito de instituições como economia

solidária,  empresas  autogeridas,  projetos  coletivos  e  sociais,  mas  será  que  essas

organizações  são  realmente  autogestionárias  ou  apenas  reproduzem  a  lógica

hierárquica do estado, com uma minoria de pessoas que decide, e portanto explora, e

uma maioria que executa, e portanto é explorada? Para a remodelação das relações

sociais, é necessária a conversão das relações verticais, de hierarquia, em relações

horizontais, de solidariedade e de coletivismo. Isso se faz através do direito de todos

darem a sua opinião, da rotatividade nas funções e nas tarefas e a possibilidade de



revogar em qualquer momento os mandatos dos representantes e das pessoas eleitas

para cargos de coordenação.  Porém,  só conseguiremos efetivamente  avançar  nas

lutas e conquistas se estruturarmos uma organização pautada em princípios e acordos

comuns, discutidos em assembleias, por exemplo. Da mesma forma, definir o caminho

que será trilhado na direção dos objetivos coletivos, organizados em um planejamento

(de curto, médio e longo prazo) que deve estar claro e acessível a todas as pessoas.

Para atingirmos a sociedade horizontal, igualitária e autogestionada que queremos, é

preciso  colocar  em prática  a autogestão nas lutas,  construindo  a emancipação da

população  de  forma  coletiva  e  não  individual,  e  a  consequente  emancipação  e

autonomia das pessoas. 

A  definição  de  autogestão  é  originada  no  campo  político,  e  não  se  limita

somente a uma nova estruturação da administração ou da gestão. Se almejamos uma

sociedade  anti-hierárquica,  antiestatizada  e  anticapitalista,  precisamos  colocar  em

prática  o  termo.  Para  isso,  é  importante  retomar  alguns  períodos  anteriores  na

sociedade para tomarmos como exemplo, conforme aponta Mariana (2010): 

“(...) O conceito se fortalece através das lutas autônomas e autogeridas

de  trabalhadores  no  final  do  século  XIX  até  meados  do  século  XX

(Comuna  de  Paris,  greves  na  Rússia,  em  1905;  insurreição  em

Kronstadt na defesa dos sovietes; Guerra Civil  Espanhola; Conselhos

na Hungria  em 1956;  Sindicato  Solidarnösc  na Polônia,  em 1980;  e

outras) e se complexifica nos movimentos populares contemporâneos

em prol  da  liberdade  e  da  emancipação  social  (coletivos  libertários,

anarquistas,  movimentos  indígenas  e  de  povos  originários,

trabalhadores rurais sem-terra, trabalhadores urbanos desempregados

ou sem-teto e outros), cujas renovadas formas de luta e de gestão da

sociedade apresentam alternativas plausíveis para o autogoverno. “

A autogestão é muito mais ampla e complexa que simplesmente uma forma de

organização social. Ela deve se estabelecer também na distribuição das relações de

trabalho  e  na  militância.  Ela  é  uma  forma  de  produção  que  tem  como  principal

fundamento potencializar a nossa organização, distribuindo as tarefas de forma mais

qualificada entre os militantes que a ela aderem. Dessa forma, é necessário salientar

que  num coletivo  que  tem como princípio  a  autogestão,  precisamos estar  atentos

quanto  às  demandas  que  os  próprios  militantes  sentem  dentro  do  seu  local  de

inserção, confiar nos seus próprios companheiros e companheiras de luta, sabendo



que se alguém ficou incubido de ser  delegado para uma determinada atividade,  o

indivíduo  tem  como  responsabilidade  ser  o  porta-voz  das  decisões  coletivas,  não

sendo papel desse militante decidir as ações pelo coletivo todo, caso aquilo não tenha

sido discutido. Outra questão importante é a responsabilidade coletiva aliada com a

pró-atividade:  se existem militantes sobrecarregados em suas tarefas,  é importante

perguntar a ele porquê está assim, e se há tarefas que podem ser redistribuídas. 

O processo autogestionário deve se concretizar na ação de todos, sabendo

quais são suas responsabilidades e qual o papel elas tem para reproduzir a política do

coletivo. Assim, se a autogestão estiver funcionando efetivamente internamente, não é

necessário  que  em  alguns  espaços  tenhamos  diversos  militantes  que  não

conseguiram se articular e fomentar sua unidade de forma coerente.

Por fim, esse breve trecho do texto de Mariana demonstra qual é o nosso papel

em perceber que o movimento estudantil também pode ser combativo, autogerido e

revolucionário:

“Para isso,  já  é hora de nós estudantes vislumbrarmos outra saídas

para nossas carreiras profissionais além do mercado de trabalho.  Os

rumos da universidade brasileira e sua própria estrutura curricular não

possibilita  aprofundarmos  suficientemente  as  infindáveis  opões  de

projetos  sociais  que  talvez  pudéssemos  formular  num  espaço  tão

privilegiado de construção do conhecimento; seu perfil mercadológico é

traduzido na concepção utilitarista de ensino, onde cada vez mais se

transfere  para  a  iniciativa  privada  o  financiamento  da  pesquisa

científica, colocando constantemente na mão de grande empresas as

diretrizes da ciência e da tecnologia no Brasil. Obviamente não se pode

perder  o  pé  da  realidade.  Todos  nós  precisamos  sobreviver  nesse

grande  mundo da  competição  selvagem.  Porém fica  cada  vez  mais

acentuada a naturalidade dos estudantes se adaptarem fielmente ao

sistema,  aceitando  condições  de  trabalho  e  ralações  hierárquicas

inimagináveis a um dos segmentos da sociedade que tradicionalmente

foi  e,  acredito,  ainda  é  porta-voz  de  grandes  contestações  e

significativas  transformações  sociais.  História  é  criação.  E  nosso

potencial de criação histórica não será abafado no calor do totalitarismo

do capital; nossa chance de construir uma vida e um mundo com novos

valores humanos está somente em nossas mãos.” 
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