
 

O que é o Agrupamento de Tendência?  
 
O Coletivo Quebrando Muros se caracteriza como um agrupamento de          

tendência. Mas afinal, o que isso quer dizer? 

 Até o momento, são poucas as produções teóricas sobre essa forma de            

organização popular- apesar de na prática, serem várias as experiências de           

agrupamentos de tendência na luta das classes oprimidas. Por isso. buscamos com            

esse texto tratar de algumas questões fundamentais sobre a Tendência. Boa leitura! 

 

Na nossa Cartilha de Formação(#2), temos a seguinte definição: 

 

A tendência é uma organização de caráter político social, isto é, nem é um movimento               

social, pois não abarca a “todos que querem lutar” por uma determinada causa,             

e também não é um partido, pois não se encerra dentro de uma ideologia em               

especifico (marxismo ou anarquismo). Desta forma a tendência é um espaço           

que agrupa militantes de movimentos socais que concordam com uma          

determinada metodologia de trabalho e um certo programa. Os acordos deste           

espaço devem ser referentes a estes métodos e forma de trabalho. A            

tendência, assim é uma instância política que podemos denominar         

“intermediaria”, justamente porque nem esta no “círculo” ideológico e nem esta           

no “círculo” social.  

 

Para compreendermos o que é o círculo social, é importante definirmos nossa            

concepção de movimento social. 

Os movimentos sociais tem como função principal aglutinar indivíduos que          

lutem por pautas em comum, seja na fábrica, seja no sindicato de trabalhadores rurais              



ou no centro acadêmico de determinado curso. O movimento social deve ser aberto a              

todos que se identifiquem com suas reivindicações, sejam elas por educação, terra,            

melhores condições de trabalho e estudo, moradia, etc. Acreditamos que a  
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aproximação das pessoas nos movimentos sociais não se dá por uma acordo político             

rígido, e dessa forma, torna-se evidente que o movimento social deve aprender a lidar              

com  diversas orientações teóricas, políticas e ideológicas.  

 

Diferente do nível social, o nível político baseia-se em acordos programáticos,           

metodológicos, teóricos e ideológicos mais rígidos(como por exemplo uma         

organização política anarquista ou um partido marxista.). 

 

Partindo dessas concepções, a tendência não é uma organização do nível           

político(como um partido com grandes acordos ideológicos) e nem do nível           

social(espaço onde centro acadêmico, sindicato, associação de moradores)- e sim do           

nível intermediário, o qual chamaremos de político social. 

 

No texto "O Agrupamento de Tendência", o pesquisador e militante Felipe           

Corrêa agrega mais algumas informações. 

 

  "Além disso, ela(a tendência) proporciona um espaço de interação entre os diversos            

militantes que compartilham visões semelhantes e serve para aumentar a força social            

de sua incidência nos campos populares, aumentando seu poder de influenciar estes            

campos e impedindo que outras pessoas ou agrupamentos, que possuem concepções           

contrárias, possam fazer prevalecer suas visões ou usar outros militantes para atingir            

seu próprio objetivo. A tendência dá coerência operacional aos militantes que atuam            

com objetivos claros e bem definidos e constitui a “cara” da militância no dia-a-dia do               

trabalho social. Diferente de aspirar ser a vanguarda dos movimentos, ela tem a             

função de fermento e de motor; deve estimular os movimentos populares, garantindo            

que eles possuam a capacidade de promover suas próprias lutas, tanto reivindicativas            

(curto prazo), como transformadoras (longo prazo). Os militantes da tendência          

constituem parte do povo e promovem o protagonismo popular, ou seja, têm por             

objetivo criar um povo forte. " 
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Antes de seguirmos adiante, é importante retomarmos algumas questões         

referentes a nossa estratégia de transformação social. No mesmo texto, Corrêa           

destaca que ela baseia-se em três premissas fundamentais: 

 

"1. O capitalismo é uma sociedade de classes e, portanto, a luta de classes um de                

seus aspectos centrais. 

 

2. As mobilizações dos mais diversos setores de explorados, dominados e oprimidos,            

ou seja, as lutas populares de massas, são imprescindíveis e, baseando-se no tripé             

necessidade, vontade e organização, expõem as contradições deste sistema de          

classes. 

 

3. A transformação desta sociedade deve basear-se no protagonismo destes          

movimentos, ou seja, no protagonismo do povo organizado, o que diferencia esta            

estratégia de outras que concebem a transformação feita pelo partido de vanguarda,            

ou pela ação de minorias descoladas da base." 

 

Na sequência, o texto trata da nossa atuação no seio dos movimentos. 

 

"Desta forma, pretendemos operar a transformação por meio dos movimentos          

populares. Onde não há movimentos, temos por objetivo organizá-los; onde há           

movimentos, devemos participar deles e promover uma determinada visão         

metodológica e programática. Finalmente promover alianças permanentes entre os         

movimentos, integrando suas lutas e aumentando sua força social. É somente com o             

acúmulo significativo de força social que entendemos poder aplicar a violência           

necessária para uma transformação revolucionária." 

 

Na organização intermediária como é o caso das tendências, compreendemos          

que ela não possui acordos ideológicos tão formados, e o que configura os seus              

militantes é o acordo com os princípios que os socialistas libertários defendem, bem             

como sua prática dentro de um determinado nível social a partir de suas pautas mais               

concretas, para tornar o movimento mais classista e combativo. 

Acreditamos que os movimentos populares são essenciais para a         

transformação social que buscamos, e que onde não há movimentos combativos           

organizados, temos por objetivo fomentar a organização. Fomentar, pois a nossa           



concepção é que as classes oprimidas sentem diariamente as contradições que a            

dicotomia capital x trabalho permeia e fazem com que sua miséria seja sempre             

explorada, enquanto que outros enriquecem por meio dessa troca injusta. Portanto, é            

necessário despertar a consciência de classes oprimidas para que a luta seja de             

maneira organizada, pois é na coletividade que fortalecemos nossas concepções,          

nossa estratégia e a necessidade de mudar a realidade que estamos inseridos.  

O papel dos libertários no movimento social é favorecer que a luta seja             

autogerida e combativa, que as pautas a serem conquistadas partam da questão            

concreta. A partir disso, a organização construa estratégias a longo prazo. Assim,            

numa associação de moradores, os libertários devem combater a falta de autonomia            

em relação a um vereador que se diga próximo da comunidade caso o interesse dele               

seja meramente o de conquistar futuros eleitores, enquanto que no movimento           

universitário e secundarista  precisamos fundamentar autonomia e não simplesmente         

tentar negociar nossas pautas apenas de modo burocrático e antipopular.  

 Na atuação com o movimento estudantil, as organizações de tendência se           

inserem não é para simplesmente substituir um sistema organizativo entre          

universitários ou secundaristas por outro. E sim para fomentar alguns princípios,           

fortalecendo a importância da ação direta e na combatividade, bem como a            

importância da autogestão e da horizontalidade nas nossas lutas pela manutenção           

de nossos direitos básicos estudantis.   

Além disso, é necessário pontuar que o pensamento libertário concebe que           

existe somente humanidade de classes: a da classe que explora e a classe que é               

explorada, não aceitando então a possibilidade da humanidade unitária. Desta forma,           

não aceitamos a premissa de que seja possível dialogar reivindicando as pautas,            

conciliando as necessidades entre os grupos oprimidos com os dirigentes e           

burocratas.  

 

É importante ressaltar que não somente as organizações políticas anarquistas          

que atuam em tendências. Diversas correntes, sejam socialistas reformistas, quanto          

correntes marxistas utilizam-se dessa forma de organização, a diferença fundamental          

entre a forma que se dá entre os libertários é que os agrupamentos de tendências               

pautam suas práticas de forma autônoma, ou seja, é entre os militantes da tendência              

que se define a atuação da organização com o movimento social com que eles atuam. 

 



A organização de tendência, portanto, não deve andar de forma alguma           

descolada da organização de base, pois esse é o espaço que aglutina militantes para              

o que conhecemos como vetor social, em outras palavras, por haver maior número de              

militantes dispostos a lutar pela manutenção de seus direitos nos movimentos sociais,            

devemos estar inseridos neles para atuar nas mobilizações populares.  
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