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“Chegou um tempo em que não adianta morrer.  

Chegou um tempo que a vida é uma ordem.  

A vida apenas, sem mistificação”. 
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“Liberdade sem socialismo é privilégio, injustiça; 
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1.1. Palavra acesa (Nosso tempo) 

 

Dezembro, 2011. Após o terceiro despejo sofrido pelo coletivo de moradores da 

Ocupação sem-teto Guerreiro urbano, no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro, 

militantes anarquistas começaram a se reunir e debater a construção de uma organização 

política especificamente anarquista que reunisse companheiras e companheiros ativos 

no movimento popular, estudantil e sindical. Batizados à ferro e noite, conhecendo, nos 

últimos anos, prisões, remoções, repressão e covardia, decidimos nos organizar. Não é 

uma vida medida à morte que queremos. Também não calamos ao som das pancadas, 

dos tiros na porta das casas, dos nossos mortos de fome, bala, polícia. Não paramos 

nunca. Terão que deitar nossas mãos, apagar nosso olho. Toda companheira morta, todo 

companheiro preso, toda casa demolida, toda greve reprimida, são as forças e o fogo 

que armamos noite e dia. Estamos acesos: corações cheios de pedras e vida. 

 Com a certeza de que uma nova sociedade nasce a cada luta, a cada confronto de 

rua, tomada de terra, e que toda batalha vitoriosa nasce sempre radical e livre, como 

uma flor crescendo da terra, não podíamos mais lançar mão da nossa união e fazer do 

necessário confronto uma derrota individual. Já haviam percebido os primeiros 

anarquistas que enquanto não estivermos organizados em um coletivo forte, com plena 

clareza do que queremos, unidos em um programa e uma estratégia pensados junto as 

lutas, buscando impulsioná-las, fortalecê-las num sentido libertário, ficaremos sempre 

enfraquecidos e à reboque dos que se organizam. E assim estávamos, correndo de um 

posto a outro como quem perdeu a hora. Vivendo das violências imediatas, como se o 

massacre do Estado regesse toda a nossa agenda, nosso grito.  

Construir e defender uma organização à nível nacional e internacional, reunindo 

a militância anarquista presente nos vários fronts da classe trabalhadora, é uma 

necessidade para nós que defendemos uma revolução socialista construída na ação 

direta e na organização popular autônoma. Sem essa organização, somos incapazes de 

resistir ao Estado, de defender nossas idéias, de fazer o anarquismo se espalhar, como se 

espalha a vida quando a água molha as folhas. Elaborada como a plataforma de uma 

organização anarquista lançada para os militantes revolucionários que estão atuando no 

movimento social, buscamos apresentar um pouco da nossa concepção de anarquismo, 

de organização anarquista, porque acreditamos que ela é imprescindível, e como 

pretendemos torná-la uma máquina de guerra capaz de fortalecer e fomentar as lutas 

contra o capitalismo, o Estado e toda forma de opressão. 



1.2 Nós anarquistas, hoje. 

 

Distante das pessoas, dos trabalhadores, a palavra anarquismo é hoje, na maior 

parte das vezes, desconhecida ou traduzida como uma infantil rebeldia, loucura, 

terrorismo, utopia. Discordando dessa visão, queremos, neste texto, pensar por que isso 

acontece, iniciando este desafio por nós mesmos, falando sobre a experiência de ser 

anarquista hoje, quando dizem que o socialismo é impossível e as violências estão cada 

vez mais fortes. 

 Recebendo todo tipo de adjetivo negativo, visto como algo da negação, da 

destruição apenas, talvez seja importante começar este debate desconstruindo essa 

imagem do anarquismo. Pois o anarquista, na verdade, sempre esteve ligado a criação, a 

afirmação do novo, estando aberto pra vida, querendo construí-la, tocá-la. Ele é como a 

água de um rio lançada pro mar. Pedaço de rua com fome de mundo, com fome de 

tempo, terra, fome. Faca raspando a pele do fruto: ultimo corpo a cair, ultimo peito 

fechado. Não concilia, seu braço vivo. Sua aliança com o dia, seu mastro escuro. Por 

isso o tiraram como destrutivo, utópico, radical. Sim, o anarquista é radical. Pois é 

radical tudo que nasce, que brota, que vive; que chega à raiz. Estranho é acreditar que o 

futuro pode ter os olhos do passado e que possa nascer justamente daquilo que ele 

acaba, encerra. 

Quando Proudhon, antes das grandes revoluções do século XX, se anunciou 

neste dialogo: "Pois bem! sois democrata? -Não. -Quê! Sereis monárquico? -Não. -

Constitucionalista? -Deus me livre. -Sois então aristocrata? -Absolutamente nada. -

Quereis um governo misto? -Ainda menos. -Então que Sois? -Sou anarquista",  ele 

lançou ao mundo uma palavra que passou a unir pessoas de países e lugares diversos no 

desejo de uma sociedade livre, construída por mulheres e homens livres. Operárias, 

camponeses, estudantes, desempregados, que foram protagonistas de lutas que estão na 

nossa vida até hoje. A diminuição da jornada de trabalho, o direito de greve, de 

organização sindical, o direito das mulheres e tantas outras questões que influem no 

nosso cotidiano hoje foram buscados e conquistados com a morte e a vida de muitas e 

muitos anarquistas que por vastos anos fizeram dos sindicatos, escolas e universidades 

livres, vilas operárias, ameaças à ordem e fonte de medo de burgueses e governos. 

Anarquistas que mostraram com o corpo lançado à rua que esta palavra – “anarquia” – 

expressa luta, organização, liberdade.  



Se o anarquismo não tem hoje a mesma expressão que possuía antes, é 

importante avisar, também, que não morremos e não poderemos morrer. Estamos vivos 

e alertas! Dobrem todos os anos, as décadas, mas a idéia libertária continuará aqui, 

assim como passam os séculos mais permanecem as chuvas, o vento, o sol, o frio. A 

sociedade contra a hierarquia, contra a autoridade, contra a possibilidade de um ser 

humano dominar, comandar, explorar o outro, discriminar pela cor, pela língua, pelo 

rosto, é uma necessidade imediata. E por isso não vale a pena morrer, ter as pernas 

vencidas. Apostar no que nos mantém submissos, afastados: todos os congressos, 

eleições e deputados. Não há capitalismo que possa ser reformado; não há mudança 

profunda que nasça das urnas; não há desigualdade que poda ser boa. Mais do que 

nunca é preciso lutar, enfrentar, combater. Ação direta hoje e todos os minutos! Somos 

nós que podemos tomar o que é nosso e mudar a nossa vida. A queda do muro de 

Berlim não derrubou a nossa casa, mas o capitalismo de estado, o sistema policial que 

chamaram de comunismo. Socialismo é libertário, é da liberdade. Comunismo é tornar 

comum o que é e pode ser coletivamente produzido. É repartir o pão e o trabalho. 

Acabar com as classes sociais, a propriedade privada, as opressões. A comuna, a 

assembléia, substituindo o Estado, a representação, a burocracia. A liberdade ao invés 

do racismo, do machismo, da homofobia. 

Ser anarquista hoje não é uma fantasia, um deboche, uma infantilidade. É 

acreditar que podemos viver em uma nova sociedade, igualitária e livre, e confiar 

somente na nossa organização e ação para tornar isso vivo. Rejeitar qualquer opressão e 

qualquer chefe, e junto aos movimentos sociais, na luta de classes, construir a cada dia 

um “mundo onde caibam muitos mundos”. Fortes e livres podemos montar nosso 

exército, disparar nossa arma: 

 

“Nem um passo atrás! 

Não passarão!” 

 

Aliados a toda beleza, somos também bala carregada no gatilho. Fala querendo 

ser faca. Não há choque de ordem que nos cale, não há fascista que nos canse. Ainda 

temos muita vida pra derrubar quem nos domina, pra dividir as suas terras, esvaziar as 

suas roupas, pra queimar na sua mão a nossa sede. O anarquismo é de agora. A luta é de 

estar vivo. Podemos sim construir um novo tempo, transformar tudo o que nos 

incomoda. Todos os impérios um dia caíram. Todos os sistemas morreram. É preciso 



confiar na luta, abandonar o caminho que nos leva ao PT. Com luta organizada, 

podemos abrir o futuro. 

 

1.3 Anarquismo hoje: Conjuntura e possibilidades revolucionárias 

 

  O anarquismo, hoje, enquanto movimento político organizado com expressão 

popular, encontra-se em um estado bastante aquém do que foi outrora. A predominância 

libertária no movimento operário em princípios do século XX passa longe da atual 

intervenção anarquista na luta de classes e nos movimentos contra a opressão. Para nós, 

este declínio deve-se a dois fatores principais, um externo e outro interno. 

Externamente, ele reflete a crise vivida pelos movimentos de esquerda após o ascenso 

revolucionário e a posterior  crise do final do século XX. Os momentos são difíceis para 

a “esquerda combativa” como um todo, vivendo um momento de rearticulação e 

retomada de uma intervenção mais eficaz nas lutas. Internamente, o anarquismo vive 

um estágio de “desorganização crônica”, no qual boa parte das federações, coletivos e 

indivíduos encontram-se em atuações dispersas, quando não sem uma intervenção real 

nas lutas (esta questão será tratada melhor no próximo ponto sobre a “organização 

política de minoria ativa”).  

   Na academia, a hegemonia marxista criou uma série de mitos que 

estigmatizaram o anarquismo e focaram as produções teóricas em análises equivocadas 

e parciais, inventando-o como um estágio “primitivo”, por vezes “infantil” da luta dos 

trabalhadores, e que teria sido superado pelo “socialismo científico”. Por outro lado, a 

falência do socialismo burocrático de Estado fez com que boa parte dos movimentos 

desconfiassem da centralização e dos velhos conceitos leninistas de vanguarda, 

buscando outras dinâmicas das quais os socialistas libertários já defendiam um século 

antes.  

     A queda do muro de Berlim, o fim do dito “socialismo real”, fortaleceu a falsa 

idéia de que a luta de classes teria acabado, que uma revolução social não seria possível, 

bastando aos oprimidos se contentarem com as migalhas da democracia burguesa e do 

capitalismo. O “fim da história” proclamado por Fukuyama, entretanto, não levou em 

conta que a luta dos oprimidos não se extingue por decreto. Em 1994, nas longínquas 

colinas de Chiapas o EZLN levantou-se em armas contra o governo Mexicano, 

estabelecendo zonas de controle de uma série de comunidades indígenas no México. Os 

zapatistas lutam por terra, dignidade para os povos indígenas, pelo viés da 



horizontalidade e da auto-organizacão, abandonando a tese leninista de tomada do 

Estado. 

Estouram as manifestações anti-glogalização em Seattle, no ano de 1999, e mais 

uma vez a horizontalidade e a democracia direta estão na ordem do dia. A ação global 

dos povos, bastante influenciada pelo zapatismo, tenta criar princípios internacionais e 

encontros para fortalecer as lutas internacionalmente. Em 2007, no estado mexicano de 

Oaxaca, a APPO desmantela o Estado burguês e proclama a Comuna de Oaxaca: 

decisões em assembléias populares superlotadas afloram em conjunto com a tradição 

indígena de decisão por consenso. Mesmo boicotada pela mídia e até mesmo pela 

esquerda tradicional, a Comuna de Oaxaca pode ser considerada o levante mais radical 

da nossa geração, uma experiência legitima de poder popular. 

  A crise atual do capitalismo aguça a insatisfação dos trabalhadores. Da Grécia, 

berço da “democracia”, estouram greves gerais, manifestações de rua, tomadas de 

fábrica e de serviços. A experiência grega é muito exaltada por certos setores da 

esquerda, mas que ocultam a influência dos anarquistas nesses movimentos de greve 

geral e revolta. O protagonismo do anarquismo na Grécia é inegável, principalmente no 

movimento sindical, o que explica em certa parte o nível de radicalidade e 

combatividade que a luta grega vem tomando. 

  Do mundo árabe estouram levantes e revoltas: Egito, Síria, Líbia. Talvez seja 

cedo para diagnosticar e romantizar a “Primavera Árabe” com toda sua complexidade e 

diversidade de grupos em luta (por vezes progressistas, por vezes reacionários, por 

vezes apoiados pela OTAN, como no caso líbio), mas é impossível não exaltar a 

resistência e disposição desses trabalhadores em luta desses países, por tantos anos 

oprimidos pelo Imperialismo europeu e norte-americano. 

  No Brasil, vemos um cenário de contenção de boa parte dos movimentos sociais, 

iludidos com o dito “governo de esquerda” do Partido dos Trabalhadores que na prática 

tem aplicado uma política que em muito pouco se difere da de seus antecessores. Na 

cidade, podemos citar, por exemplo, a queda do número de greves no período do 

governo petista em relação ao governo do PSDB. No campo, a política petista assentou 

menos camponeses sem-terra do que o governo Fernando Henrique. Entre 1996 e o final 

de 2002, o governo tucano assentou 592.141 famílias enquanto a gestão petista somou 

448.954 famílias nos últimos cinco anos. A presidenta Dilma, já em seus primeiros 

meses de campanha, manifestou-se no sentido de não tolerar ocupações de terra ou de 

imóveis abandonados. 



  A nível estadual e municipal, a politica é de aliança com o governo federal. O 

PMDB pratica a politica de segurança publica genocida com seus “caveirões” e 

“choques de ordem”, inserindo capital privado e concepcões mercadológicas nas esferas 

públicas de educação, saúde, moradia, etc. De modo geral, na realidade carioca essas 

três esferas de poder estão articuladas no sentido de promover uma série de ataques aos 

trabalhadores em nome da Copa do Mundo e das Olimpiadas: remoções de 

comunidades, o aguçamento da politica da especulação imobiliária, elitização da cidade 

e controle dos trabalhadores pobres. 

Não alimentamos ilusões nas eleições ou no parlamento, estes simbolizam na 

verdade uma troca de poderes de determinados setores da burguesia sem nenhum tipo 

de mudança estrutural de fato. A própria experiência da “esquerda no poder” já nos 

bastaria para ratificar tal proposição, servindo muito mais como um desserviço e um 

fator de contenção dos movimentos sociais, iludidos pela possibilidade de algumas 

reformas, que muitas vezes nem mesmo na prática acontecem. A crise do capital produz 

um fator ambíguo: por um lado piora as condicões de vida dos trabalhadores, por outro 

aguça um estado de insatisfação criando fissuras no sistema que podem ter como 

resposta levantes e revoltas populares. No caso londrino e francês, as recentes revoltas 

possuem um novo rosto: os imigrantes, negros e marginalizados, se insurgem contra o 

desemprego, a violencia policial e contra sua exclusão material do mercado capitalista.  

  Estamos diante de uma nova conjuntura social e precisamos estar atentos para 

criar uma sensata leitura da realidade, que possa produzir uma teoria capaz de 

compreender os novos fenômenos dentro de uma perspectiva anarquista. A nova 

configuração do trabalho, a hegemonia do capital financeiro, as novas formas de familia 

e de organização social, as novas formas de resistência e luta devem ser levadas em 

conta, caso contrário, a  organização se torna obsoleta para as novas tarefas apontadas. 

  O “proletariado industrial” clássico não é mais a força de trabalho primordial tal 

qual o século XIX nos mostrou. A realidade brasileira, por exemplo, com séculos de 

escravidão, formação de quilombos e ausência de uma politica pública para a reparação 

de negras e negros está diretamente ligada as formas de ocupação do espaço como as 

favelas. O crescimento do mercado informal de trabalho e do setor de serviços, por 

outro lado, produziu a necessidade de novas táticas de resistencia e luta: ocupações 

urbanas, saques, bloqueios, rádios livres,  etc. Isso, claro, não significa rejeitar todo um 

acúmulo de lutas e de velhas táticas de mobilização. A perspetiva da “greve geral”, 

aprofundada na teoria anarquista, demostra-se extremamente atual. No Brasil, na 



educação por exemplo, mais de seis Estados entraram em greve simultaneamente em 

2011, apontando uma crise e a necessidade de uma ação articulada para uma 

transformação mais profunda.   

  As novas táticas e leituras da realidade não significam necessariamente uma 

mudança profunda de estratégia, pois apesar de tudo o cerne da organização social 

continua sendo a propriedade privada, o Estado e as opressões. Por mais que o capital 

tenha encontrado novas formas de organização, certos fundamentos permanecem 

intactos. Com isso, assim como os antigos anarquistas, avaliamos a necessidade do 

fortalecimento dos espaços de “poder popular”, das assembléias de bairro ou de 

comunidades, dos conselhos de fábrica ou de local de trabalho, das comunas no campo, 

para que haja a possibilidade de uma revolução social radical que possa abolir o Estado, 

as classes e produzir uma nova dinâmica de organização social. 

Não defendemos que um setor sozinho da classe possa construir essa ruptura. 

Um sujeito revolucionário universal  não leva em conta as diversidades de organização 

da classe trabalhadora como um todo ao redor do globo. O protagonismo de um ou 

outro setor ou categoria vai depender da configuração do trabalho e das próprias lutas. 

É, mais do que nunca, necessário entender que uma revolução social vitoriososa 

depende da mobilização de diversos setores da classe, com maior ou menor grau de 

mobilização e protagonismo dependendo da realidade social local. 

  Quanto a revolução e a espacialidade, Rudolf Jong nos ensina uma abordagem 

bem diferente da marxista tradicional: a revolução da periferia para o centro. Para ele, 

não mais os paises industrializados europeus, mas justamente os da periferia – Africa, 

Ásia e América Latina - que possuem um potencial revolucionário focal, o que não 

inviabiliza revoluções e levantes no centro. Trata-se, no caso, pela própria centralidade 

e aguçamento da exploração capitalista nesse países, de enxergar essas realidades como 

potencialmente revolucionárias. O sentindo aqui é de asfixiar o capital imperialista, para 

a partir da periferia desencadiar um desmantelamento global do capital. Bakunin, já no 

século XIX, pregava essa inversão, defendendo que nos paises mais pobres, onde o 

proletariado era mais explorado, é que iriam explodir as revoluções. 

   Os levantes populares que ocorrem ao redor do globo nesse momento de crise do 

capital, ou os movimentos de resistencia locais na nossa realidade, não vão 

necessariamente e  “espontaneamente” produzir essa ruptura radical com a estrutura. É 

preciso construir estratégias que possam possibilitar que as revoltas avancem no sentido 

de inviabilizar o capitalismo; é necessária uma articulação local e global dessas diversas 



lutas para que possam efetivamente produzir a ruptura revolucionária. A necessidade de 

se criar uma organização caminha justamente nesse sentido, de, no seio da classe, 

produzir com o movimento de trabalhadores as estratégias para a vitória. A tarefa da 

organização anarquista é de intervir ativamente na realidade, como “pilotos invisiveis 

numa tempestade revolucionária”, como outrora dissera Bakunin. É contribuir com a 

construção de organismos internacionais dos trabalhadores que possam articular as 

lutas. Ainda vive o lema da Primeira Internacional: “a emancipação dos trabalhadores, 

será obra dos próprias trabalhadores”. 

    

2.1. A organização política anarquista: minoria ativa contra o Estado 

 

“O partido é uma mão com milhões de dedos, apertada num enorme punho”, 

disse o poeta Maiakovski, morto ao senti-la morta, a Revolução de Outubro. “Furacão 

de vozes unidas”, o partido, sua idéia e experiência, é visto por muitos como algo 

antagônico ao anarquismo, associado geralmente a realização política individual, seu 

motivo. Nós, militantes de uma organização anarquista, que poderia ser chamada por 

Bakunin, Makhno, Malatesta, Durruti, entre tantos camaradas vivos na idéia libertária, 

como um “partido anarquista”, queremos aqui intervir nesse debate tão importante 

dentro do anarquismo, explicando porque nos vemos e nos preparamos como um 

partido, ainda que prefiramos usar outro nome, o de organização política de minoria 

ativa. 

 Quando, em sua “plataforma organizacional”, poucos anos depois de se verem 

forçados a deixar a Rússia por causa da perseguição bolchevique, os revolucionários 

russos perceberam no movimento anarquista um estado de “desorganização geral 

crônica”, favorecido por uma compreensão da liberdade individual que negava as 

necessidades de organização e estratégia comum, poucos perceberam a força dessas 

análises. Hoje, podendo repetir, quase um século depois, as primeiras palavras da 

plataforma... “É muito significante o fato de que, apesar da força e o caráter 

incontestavelmente positivo das idéias libertárias, (..) o movimento anarquista 

permanece fraco a despeito de tudo”... e percebendo, como eles, que a ausência de 

estratégia e programa, dinâmicas da luta política que encontram sua firme realização em 

uma organização política, só tem atrapalhado a expansão das ideias libertárias, 

ressaltamos a necessidade de nos organizarmos em um grupo capaz de ser duro como 

uma pedra, coeso como uma bala, capaz de se diversificar como o tempo, sem esquecer 



os valores que carregamos, que trazemos conosco. Quando afirmamos a necessidade de 

construir uma organização capaz de marchar em fileiras precisas, feito colunas de aço; 

que seja capaz de estabelecer análises de conjuntura, estratégias e táticas de combate, de 

propor caminhos e modos de luta para os movimentos populares, não esquecemos em 

momento algum da liberdade e autonomia que nos fundam. Liberdade que acontece nas 

batalhas comuns, contra a exploração, a propriedade privada, o Estado, o machismo, o 

racismo, a homofobia, o sexismo e qualquer forma de opressão, hierarquia e violência. 

Valores que opõe o anarquismo a qualquer ideia associada à um pequeno grupo que 

guia “massas”, como se essas fossem mesmo matéria-prima passiva.       

Diferente da teoria elaborada por Kautsky e defendida por Lênin de que a 

consciência socialista é exterior a classe, levada de fora por intelectuais de origem 

burguesa, a consciência socialista na visão anarquista é formada nas ruas, a partir da luta 

de classes e das vivências do povo. Ela nasce das experiências do povo, “educado, 

ampliado e esclarecido por uma série de fenômenos significativos e de experiências 

severas e amargas” (BAKUNIN). Rejeitando a teoria de uma consciência de classe 

levada de fora, os anarquistas sempre se opuseram as crenças em “vanguardas 

esclarecidas” que buscam guiar as “massas” como quem empurra uma porta ou abre 

uma janela.  

Defendendo a autonomia e um processo de aprendizagem coletivo, os 

anarquistas, em suas principais lutas, foram os que incondicionalmente acreditaram que 

“a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores”, sem 

necessidade de chefes nem tutores. Isso, entretanto, não negou – como alguns acreditam 

- a necessidade dos revolucionários socialistas se organizarem em grupos políticos 

específicos, chamados às vezes de partidos, compreendendo a organização 

revolucionária como aquela que independente das condições favoráveis ou negativas 

estará tentando dar confiança a uma idéia, a uma aspiração criada pelo próprio 

movimento dos trabalhadores. 

 Bakunin, que lutou e defendeu a necessidade da organização ou partido 

anarquista, acreditava que essa organização revolucionária, nascida da própria luta de 

classes, tinha como tarefa principal incentivar a revolta, a rebelião, através de um 

intenso trabalho de propaganda, organização e agitação junto à classe trabalhadora. Ela 

devia incentivar a união autônoma e federativa do povo para alcançar seus objetivos 

comuns e resistir a repressão. Dentro dessa lógica, poderíamos dizer que a consciência 

seria trazida de fora por um partido de vanguarda, como pregam os marxistas-



leninistas? Não, pois essas idéias e práticas não foram criadas por esses grupos, mas 

pelo próprio povo revoltado. A associação, a assembleia, a comuna, e as juntas de bom 

governo são criações do povo em armas. A teoria e os grupos revolucionários 

anarquistas não pretendem ensinar a classe, a partir de um esquema “científico” criado 

por intelectuais, como ela deve se organizar e agir, mas defender e incentivar as 

experiências populares contra o Estado que ao longo de séculos afirmaram a sua 

autonomia e cooperação. 

A organização revolucionária que defendemos se apresenta, assim, como 

uma minoria ativa no seio do povo, tentando aglutinar militantes dedicados a causa 

revolucionária e com eles fortalecer a perspectiva libertária nas lutas populares. Falando 

sobre a organização revolucionária, por exemplo, Bakunin pergunta: “Que devem fazer 

os revolucionários para organizar e defender a revolução? Devem promover a revolução 

não por meio de decretos, mas levando as massas a ação. Sobre nenhuma circunstância 

devem impor nenhum tipo de organização às massas. Pelo contrário, devem defender a 

auto-organização das massas em corpos autônomos, federalizados de baixo para 

cima”. Buscando mostrar as diferenças entre a organização revolucionária de minoria 

ativa e o Partido jacobino, ele diz:  

 

“... depois da vitória inicial, os políticos revolucionários, esses partidários da ditadura 

descarada, tratarão de apagar as paixões populares. Apelarão pela ordem, a lealdade e 

à submissão àqueles que, no desenvolver da revolução, se apoderarão de seus próprios 

poderes ditatoriais e os legalizarão; desse modo reconstituem o Estado os políticos 

revolucionários. Nós, pelo contrário, devemos despertar e fomentar todas as paixões 

dinâmicas do povo. Devemos produzir a anarquia e, em meio da tempestade popular, 

devemos ser os pilotos invisíveis que guiam a revolução, não por meio de um poder 

secreto, mas pela direção coletiva de todos os aliados (...) Se, se constrói esta direção 

coletiva e invisível, triunfará; a revolução, bem dirigida, terá êxito. De outro modo, 

não terá! Se, se joga com comitês de ajuda social, com ditaduras oficiais, então a 

reação que nós mesmos haveremos criado arrastará em sua corrente... Nos 

transformaremos em seguida nos Danton, os Robespierre e os Saint-Just do socialismo 

revolucionário e prepararemos seus belos discursos, seus brilhantes golpes de estado, 

que faremos estalar de improviso num mundo surpreendido...” 

 

O próprio estatuto da Aliança da Democracia Socialista, onde Bakunin militou, 

mostrava sua diferença em relação aos partidos autoritários. O estatuto, no caso, ressalta 

que “nenhum membro tem permissão, nem se quer em meio da revolução total, de 

tomar um cargo público de nenhuma natureza; tão pouco a organização pode fazê-lo... 

Ela estará em todo momento alerta, tornando impossível que se restabeleçam as 

autoridades, os governos e os Estados”. Portanto, essa “direção coletiva e invisível” da 



qual Bakunin fala - e que lida isoladamente pode ser interpretada como um comando 

autoritário - não se constitui como um poder e uma imposição sobre a vontade do povo, 

mas, como apontou Max Nettlau, “numa influência preponderante, uma direção 

exercida em grande parte pelo exemplo, não a fim de usurpar, mas de defender a 

revolução do povo”.  

Bakunin e os revolucionários socialistas mantiveram sempre uma profunda 

confiança na capacidade revolucionária do povo de se emancipar. A aliança, o partido 

revolucionário, era o exemplo pela prática, a propaganda pela ação, a mobilização 

constante, a reunião de militantes que confiavam na autogestão, na ação direta, no auto-

governo dos trabalhadores. Sobre a função e a formação da Aliança, diz ainda que... 

  

...“era absolutamente necessário acentuar os princípios teóricos para difundir esses 

princípios com clareza e em toda sua pureza, e deste modo construímos um partido 

que, ainda que pequeno em número, estaria composto de homens sinceros, total e 

apaixonadamente dedicados a esses princípios, para que, em seu momento, cada um 

possa contar com a solidariedade de todos os demais (...) Construímos um pequeno 

partido; pequeno em número de homens que o compõe, mas com conhecimento total 

do que queremos”.  

 

A defesa da organização e a palavra partido também foram usadas por Malatesta 

que com muita clareza combateu as teses, forte entre alguns individualistas, que 

afirmavam o caráter autoritário das organizações políticas:  

 

“ Longe de criar a autoridade, a organização é a única solução contra a autoridade e a 

única maneira de fazer com que cada um de nós se habitue a tomar parte ativa e 

consciente no trabalho coletivo e deixe de ser um instrumento passivo nas mãos dos 

chefes. Entretanto, nos dirão, uma organização supõe a obrigação de coordenar sua 

própria ação com a dos outros, o que viola e impede a iniciativa. Parece-nos que o que 

realmente priva de liberdade e torna a iniciativa impossível, é o isolamento que reduz 

à impotência”.  

 

Malatesta destacou um dos principais argumentos contra uma organização 

anarquista (partido anarquista): uma organização necessariamente cria chefes e 

autoridades. Para Malatesta, admitir que anarquistas não podem se reunir em uma 

organização, realizar e respeitar acordos, pactos, identificar as opressões e agir contra 

elas, sem estar submetidos a autoridades e chefes, significa que ainda não estão 

colocando em prática os próprios valores anarquistas, como autogestão, ação direta, 

apoio mútuo, federalismo e etc: “Antes de pensar em estabelecer a anarquia no mundo, 

devem pensar em tornar-se capaz de viver como anarquistas”.  



Uma organização anarquista não é necessariamente dependente de chefes e 

autoridades, essa é a crítica de Malatesta. Se organizar não é hierarquizar! Mas o 

próprio Malatesta faz sua ressalva que precisamos estar sempre atentos:  

 
“Evidentemente, se em uma organização, deixa-se a alguns todo o trabalho e todas as 

responsabilidades, se nos submetemos ao que fazem alguns indivíduos, sem por a mão 

na massa e procurar fazer melhor, esses "alguns" acabarão, mesmo que não queiram, 

substituindo a vontade da coletividade pela sua. Se em uma organização todos os 

membros não se interessam em pensar, em querer compreender, em pedir explicações 

sobre o que não compreendem, em exercer sobre tudo e sobre todos as suas faculdades 

críticas, deixando a alguns a responsabilidade de pensar por todos, esses "alguns" serão 

os chefes, as cabeças pensantes e dirigentes”.  

 

Assim, para Malatesta, o partido anarquista apresenta-se com uma possibilidade de 

organização sem autoridade que trabalha na construção de uma sociedade também sem 

autoridade, ou seja, a anarquia. Explicando seu conceito de partido anarquista, ele 

complementa: “Entendemos por partido anarquista o conjunto daqueles que querem 

contribuir para realizar a anarquia, e que, por consequência, precisam fixar um objetivo 

a alcançar e um caminho a percorrer”.  

 Preferindo, hoje, não utilizar a palavra partido pelo sentido negativo que ela 

adquiriu entre as classes e movimentos populares, que a identificam como um grupo 

criado para disputar as eleições liberais e totalmente hierarquizado, optamos por nos 

definir como uma organização política de minoria ativa, tendo plena convicção de que 

não somos uma minoria de iluminados e não nos consideramos e nem pretendemos ser 

senhores da verdade ou representantes da vontade do povo. Essa concepção 

vanguardista contribuiu para a destruição de várias revoluções populares que diziam 

buscar o socialismo, pois criou uma minoria burocrática e autoritária, proprietária 

privada dos meios de decisão e que, após a revolução, manteve seus privilégios 

impondo decisões a uma “classe” que diziam representar.  

Para nós, a revolução é feita pelo povo, não pelo partido. Nunca uma 

organização pode querer substituí-lo ou lhe impor um modelo de ação e organização. 

Seria um grave erro acreditar que iremos conscientizar e carregar “as massas” para sua 

salvação. Muitas vezes o que ocorre é o contrário, o povo que radicaliza e se coloca a 

frente das organizações, de burocratas que negam sua criatividade e espontaneidade. A 

conscientização é um processo que vem da luta, de troca de experiências e 

conhecimento, não um processo unilateral e dogmático. Se fôssemos portadores da 

verdade revolucionária já teríamos feito a revolução há muito tempo. Porém, não 

podemos nos omitir de propor caminhos com o medo de sermos autoritários e 



vanguardistas. Não podemos deixar de defender as nossas ideias, ainda que elas estejam 

sempre em discussão e não tenhamos um programa fechado, indiferente às conjunturas 

e lutas. É fundamental que no momento de explosão das lutas sociais haja uma 

organização popular revolucionária forte, com expressão na classe trabalhadora, que 

proponha a radicalização das lutas e o poder popular. 

 

2.2. Movimentos sociais e a organização política 

 

Como falamos acima, só concebemos uma revolução que seja libertária, 

construída e feita pelo povo. E para que esta aconteça, os movimentos sociais são 

extremamente importantes. São eles que rompem o escuro, arrombam a porta, que 

acolhem trabalhadores nas suas questões mais vivas e imediatas, que enchem as ruas, 

tomam as praças, mobilizam multidões. É o movimento social de base, seja de 

camponeses, indígenas, operários, estudantes, mulheres, negros, moradores de favelas, 

etc, que recebe primeiramente estas pessoas movidas por uma questão, pela indignação, 

pela vontade de construir e conquistar algo. Sem um movimento de trabalhadoras e 

trabalhadores rurais para lutar por uma revolução agrária, para combater o latifúndio e a 

exploração no campo, para chamar todos os camponeses e trabalhadores sem-terra à 

luta, as mudanças tão necessárias no campo ficam mais difíceis e distantes.  

Os movimentos populares, os movimentos de multidões, são, desse modo, 

fundamentais para a revolução. Eles possuem uma dinâmica e um modo de ser 

específico que nunca pode ser realizado pelo partido ou pela organização política. Um 

movimento como o dos camelôs, por exemplo, é e deve ser sempre dos camelôs, não 

dos anarquistas ou camelôs anarquistas. Ele deve estar aberto para todos os camelôs que 

lutem contra a violência do Estado, o desemprego, as péssimas condições de trabalho 

impostas pelo capitalismo, independente se eles são anarquistas, comunistas ou saibam 

o que é socialismo, poder popular, revolução. Aos anarquistas, à organização anarquista, 

cabe estar entre eles, participar do movimento, e propor um caminho libertário para a 

sua organização e luta. Seu papel é difundir a idéia anarquista e sempre defender que 

estes movimentos não se afoguem no reformismo e centralismo dos partidos eleitorais; 

não sucumbam diante do oportunismo dos partidos que, dentro dos movimentos, fazem 

o jogo do governo; lembrar às lutas que o seu fim é sempre um começo.  



Desse modo, a organização política e os movimentos sociais, na nossa visão, não 

se excluem, mas se aliam, se complementam. São duas forças importantes na construção 

do socialismo, cada qual com seu papel e sua importância. 

 

2.3. A atualidade da luta de classes 

  

Existem alguns discursos hoje que por reconhecerem que as relações sociais no 

capitalismo não se dão apenas entre duas classes principais antagônicas, a burguesia e o 

proletariado, afirmam a inexistência total da luta de classes e de uma sociedade dividida 

em classes, caracterizando todos os discursos classistas como retrógrados e desconexos 

com o atual estágio do capitalismo. Reconhecemos que as mutações do capitalismo nos 

forçam a considerar de maneira nova as relações entre as classes e a luta de classes, mas 

se estamos falando de capitalismo não podemos abrir mão desses conceitos.  

Pois, mesmo com a revolução tecnológica, com as reconfigurações da produção 

e das relações de trabalho, a questão principal na nossa sociedade, no sistema 

capitalista, continua sendo a acumulação do capital e o acréscimo da taxa de lucro. E, 

para isso, o trabalho é fundamental e é a partir, sobretudo, da exploração dos 

trabalhadores, da exploração da mais-valia, que o capital cresce e se reproduz. Não há 

possibilidade de capitalismo sem classes sociais, sem propriedade privada, sem os 

excluídos e desprovidos de propriedade, sem exploração da sua mão-de-obra e a 

extração do lucro da parte não remunerada produzida pelos trabalhadores. A 

“propriedade é um roubo” e mesmo que ela seja informatizada, necessitando de um 

contingente menor de força de trabalho, a riqueza dos seus proprietários nasce da 

exploração do esforço de mulheres e homens. Assim, a questão de classe continua sendo 

importante, crucial e também cada vez mais crônica, pois com a demissão de muitos 

trabalhadores o contingente da classe mais explorado e empobrecido, composto por 

desempregados e trabalhadores do mercado informal (ambulantes, camelôs, catadores 

de papel, latinha, etc), em sua maioria mulheres e homens negras e negros, cresce cada 

dia mais. E é também outro grande erro achar que estes trabalhadores não fazem parte 

de uma classe, como se a classe social não fosse determinada pelo lugar do individuo e 

do grupo no modo de produção e como se eles estivessem fora deste. 

Por mais que mudanças tenham existido, é impossível negar que a questão da 

propriedade privada, por exemplo, se mantém ainda como um pilar central da 

exploração capitalista. Há um grande esforço para manter esta questão fora dos debates 



relativos à desigualdade social, justamente porque a propriedade privada, em última 

análise, se baseia numa arbitrariedade completa, pois é historicamente fundada num ato 

de violência da ocupação e da conquista de territórios e povos. Na configuração atual, é 

o Estado que reserva para si o monopólio da violência para fazer valer o direito da 

propriedade e a manutenção dos privilégios decorrentes ainda do ato da conquista 

colonial
1
. A propriedade privada é, assim, um mecanismo imprescindível para a 

exploração econômica de uma classe sob a outra, pois tendo o aparelho de Estado a seu 

serviço, a classe dominante, proprietária, perpetua um sistema onde suas regalias são 

mantidas em detrimentos do sofrimento da maior parte da população global: 

  

“Se eu tivesse que responder a seguinte questão: O que é a escravidão?, e com 

uma única palavra respondesse: é o assassinato, meu pensamento seria, em 

princípio, compreendido. Eu não precisaria de um longe discurso para mostrar 

que o poder de suprimir do homem o pensamento, a vontade, a personalidade, é 

o poder de vida e de morte, e que fazer o homem escravo é assassiná-lo. 

Porque, então, a essa outra pergunta: o que é a propriedade?, não posso 

responder do mesmo modo: é o roubo, sem ter certeza de ser compreendido, 

ainda que essa segunda proposição seja só a primeira transformada?” 

(PROUDHON) 

  

A propriedade privada é uma das maiores conquistas realizadas contra a 

liberdade. A cerca e o muro demarcam quem será o soberano dentro daquele espaço. Ela 

é a garantia das classes dominantes do controle do espaço, a constituição hierárquica do 

poder, o lugar e a condição de possibilidade do trabalho alienado, esse outro mecanismo 

social indispensável na manutenção da sociedade de classes. Se afirmamos, junto com 

Proudhon, que a propriedade é um roubo, podemos também afirmar que o trabalho 

alienado, que é o que existe hoje e que nasce da própria separação do produtor do seu 

produto e dos meios de produção – o que é possibilitado pela propriedade privada 

capitalista, já que antes o trabalhador era dono tanto do que produzia como dos meios de 

produção (terra, oficina, instrumentos, força de trabalho, etc), é o latrocínio (roubo 

seguido de morte). Afinal, como coloca Raoul Vaneigem: 

  

“O que sobra da centelha humana, de criatividade possível, em um ser arrancado do 

sono às 6 da manhã, sacudido nos trens suburbanos, ensurdecido pelo barulho das 

máquinas, lixiviado e vaporizado pelas cadências, pelos gestos sem sentido, pelo 

                                                 
1
 No Brasil, temos inúmeros exemplos de grandes latifundiários cujos títulos das propriedades datam do 

“período colonial”. Podemos também pensar as crescentes atitudes colonialistas do Estado brasileiro 

quando remove comunidade inteiras, ou seja, conquista aquela propriedade para posteriormente repassá-la 

a iniciativa privada. 



controle estatístico, e empurrado no fim do dia para os saguões das estações (essas 

catedrais de partida para o inferno dos dias de semana e do fútil paraíso dos weekend), 

quando a multidão comunga na fadiga e no embrutecimento? Da adolescência à 

aposentadoria, os ciclos de 24 horas sucedem-se com seu mesmo estilhaçamento, 

como balas acertando uma janela: repetição mecânica, o tempo-que-é-dinheiro, 

submissão aos chefes, tédio, fadiga. Da aniquilação da energia da juventude à ferida 

aberta da velhice, a vida é estilhaçada sob os golpes do trabalho forçado”.             

  

Não podemos ser ingênuos de acreditar que não exista um investimento 

sistemático no campo social para exploração organizada de muitos indivíduos. A 

organização dessa exploração é realizada por uma classe que se utiliza não só da 

detenção dos meios de produção, como também da separação daquilo que é produzido 

de seu próprio produtor (trabalhador). Essa exploração também se dá na questão da 

chantagem (que alguns chamam de salário) quando o trabalhador produz coletivamente 

e recebe individualmente um valor menor do que aquilo que produziu, e depois, quando 

vai comprar o produto, ainda paga mais do que seu valor real de produção. E, ainda, 

quando o trabalhador se revolta contra esta chantagem chamada salário, sua 

sobrevivência é posta em risco e o fazem crer que morrer de fome é a única alternativa. 

Daí a importância de se reivindicar a luta de classes como um paradigma político de 

transformação social radical no que toca a maneira de gerir economicamente uma 

sociedade. Oferecer outra perspectiva que não seja a da exploração calada ou da 

sobrevivência consentida, é oferecer uma realidade de luta para a construção de uma 

sociedade sem classes, sem exploração e sem propriedade privada. Se os zapatistas 

dizem que são militares que lutam pra que não hajam nunca mais militares, que pegam 

em armas para que nunca mais seja preciso pegar em armas, nós podemos dizer que 

reivindicamos a luta de classe para que não hajam mais classes.  

  

2.4. Estratégia e luta popular 

  

Hoje, como falamos acima, com as transformações e reestruturações no sistema 

social capitalista, vivemos uma época onde as contradições de classe são muito mais 

fortes e complexas. Diversas subdivisões e contradições surgiram, assim como outras 

classes ditas pelo marxismo como secundárias também se transformaram com as 

mudanças na ordem capitalista. A sociedade de hoje não é a mesma de um ou dois 

séculos atrás e é fundamental, para a construção de uma estratégia revolucionária 



adequada a nossa realidade, analisar a divisão de classes na sociedade capitalista 

moderna e a potencialidade de cada uma na luta revolucionária. 

Acreditamos que a ausência de uma estratégia adequada a realidade brasileira 

que abandonasse a via eleitoral legalista, que afirmasse a importância da luta das 

“minorias”, dos camponeses e dos trabalhadores do setor de serviços e do mercado 

“informal”, foi um aspecto que dificultou e ainda dificulta a construção de uma 

revolução social no Brasil. Os trabalhadores rurais, por exemplo, apesar das muitas lutas 

populares travadas ao longo da história e da sua experiência de enfrentamento armado 

com todas as forças militares do Estado e das classes dominantes (Exército, Polícia, 

Pistoleiros etc), foram por muito tempo tratados com desprezo pelas organizações de 

esquerda. A maioria delas ainda hoje os colocam em posição subalterna, como meros 

aliados da classe operária urbana, reiterando um velho dogmatismo marxista de que os 

trabalhadores do campo, enquanto “sacos de batata” (MARX), precisam ser dirigidos 

pelo proletariado das cidades para se constituírem enquanto força revolucionária. 

Bakunin, no seio dos debates na Internacional, já alertava para o preconceito que os 

socialistas autoritários possuíam com os camponeses: “para os comunistas ou para os 

democratas sociais da Alemanha, os camponeses, toda a classe camponesa, é a reação 

(...). Os marxistas, no entanto, não podem pensar de outro modo; estatistas a todo preço, 

têm que falar mal de toda a revolução do povo, e sobretudo dos camponeses”. 

Essa tese também é derrotada na prática por exemplos como o da luta 

revolucionária dos camponeses na Ucrânia durante a Revolução Russa de 1917. Como 

colocou Makhno: “nenhum partido político podia abalar nos camponeses a convicção de 

que eles - e somente eles - tinham o poder de modificar o caráter da revolução”. Os 

camponeses de Gulay Polé, que em 1921 seriam massacrados pelo Exército Vermelho 

(comandado por Trotsky) ao defenderem o Poder Popular e resistirem à burocratização 

da Revolução, foram completamente ignorados pelos partido bolchevique e ainda 

lideraram, por si só, a construção do socialismo em suas aldeias com a coletivização das 

terras e a destruição do Estado Burguês e Oligárquico de Kerensky. A guerra civil 

espanhola (1936-1939) também comprovou o potencial revolucionário do campesinato 

que tocou, por sua própria força, uma ampla coletivização de terras nas regiões da 

Andaluzia e Catalunia, negando a necessidade dita “inevitável” da etapa capitalista para 

a construção do socialismo e da incapacidade do camponês de participar da luta 

revolucionária sem ser dirigido pelo operário das cidades. Para não falar das tantas lutas 

anti-coloniais e revolucionárias que sacudiram os países africanos, asiáticos e latino-



americanos tendo como último grande exemplo a luta travada pelo EZLN nas 

montanhas de Chiapas e que teve a terra como uma questão central. 

No Brasil, o trabalhador rural só veio a assumir um papel de destaque nas 

organizações de esquerda a partir de 1950. Geraldo Marques, militante do PCB e um 

dos camponeses que lideraram a revolta armada em Goiás, coloca que “nós, lá em 

Trombas, não consideramos o Partido em Goiás, porque nas horas mais necessárias não 

dava assistência”. Somente após a vitória das revoluções Chinesa e Cubana (que foram 

revoluções predominantemente camponesas) que setores da esquerda passaram a 

afirmar a grande importância da questão camponesa na Revolução Brasileira. Para 

Francisco Julião, membro das ligas camponesas, 

  
“os comunistas não tiveram um papel destacado, nem predominante, na luta pela 

organização do camponês brasileiro. Isso é explicado porque eles partiram de teorias 

leninistas de que a revolução social deveria ser conduzida pela classe dos 

trabalhadores urbanos, pelo homem da fábrica. (...) Essa teoria que ficou na cabeça 

dos comunistas durante mais de 50 anos de existência no Brasil e em outros países da 

América Latina, explica o fracasso dos partidos comunistas. Os PCs, em vez de meter 

isso na cabeça, querem transplantar de outros países essa teoria de que somente a 

classe operária pode conduzir uma revolução social” 

  

Assim, a luta agrária no Brasil é fundamental. Apesar da ilusão de vivermos 

num país com o capitalismo altamente desenvolvido e com a quinta economia do 

mundo, ainda dá suporte e define a exploração capitalista no Brasil a grande quantidade 

de terras nas mãos de um punhado de latifundiários e a existência de milhares de 

camponeses miseráveis. Não podemos esquecer, ao pensar a realidade brasileira e uma 

estratégia revolucionária, que são os trabalhadores do campo que sofrem com as 

maiores opressões do sistema e que entre eles se vive o confronto mais radical com os 

princípios da ordem vigente. Segundo dados do IBGE, por exemplo, 83,98% das 

pessoas com mais de 10 anos que vivem em área rural recebem no máximo 1 salário 

mínimo, sendo que praticamente a metade da população (48,21%) não tem nenhum 

rendimento.  

A pequena propriedade camponesa, que pensa-se ter acabado com a 

urbanização, continua essencial para o sistema político-econômico implementado no 

Brasil. A sua superexploração garante uma maior lucratividade nas fábricas urbanas, 

permite que a agroindústria se especifique na produção para exportação, que é mais 

lucrativa para ela; garante o baixo valor dos produtos agrícolas no mercado pela 

condição miserável dos camponeses e por utilizar pouca terra e capital - o que resulta no 



baixo custo da reprodução da força de trabalho nas cidades e consequentemente seu 

baixo salário; favorece a aliança entre latifundiários e burgueses para explorarem o 

campo e também reprimirem as lutas do povo camponês. A existência do latifúndio que 

garante a exploração da família camponesa e que, por expulsar os trabalhadores do 

campo e gerar pouquíssimos empregos, permite a existência de uma mão de obra barata 

e abundante tanto no campo e na cidade, influenciando novamente no valor baixo dos 

salários dos trabalhadores na cidade. 

Isso não significa, entretanto, que o Brasil seja feudal ou semi-feudal, como 

ainda pregam hoje os maoístas, e que o trabalho nas cidades seja menos importante. Os 

centros urbanos são fundamentais na luta contra o capitalismo, reunindo a classe 

operária e concentrando uma multidão de explorados e oprimidos que está fora do setor 

industrial da economia e que é tratada com o mesmo desprezo que sofrem os 

camponeses. Hoje em dia, o que precisa ser avaliado por nós, a classe operária 

representa uma minoria na classe trabalhadora e o aumento dos salários deu uma nova 

caracterização à setores dessa classe que passaram a explorar diretamente os 

trabalhadores mais pobres: empregadas doméstica, diaristas, porteiros, um contingente 

grande da população historicamente excluído de qualquer direito e de qualquer 

mobilização forte dos partidos “revolucionários”.  

Isso, claro, não coloca a classe operária como uma classe pequeno-burguesa, 

confundindo a totalidade da classe com setores que compõe sua hierarquia. No Brasil, 

os operários ainda são mal remunerados e super-explorados, principalmente nas regiões 

norte e nordeste do país. Nas siderúrgicas, termelétricas, hidrelétricas, carvoarias, 

usinas, milhares de trabalhadores estão morrendo pela exploração brutal do trabalho. 

Além disso, a classe operária é essencial no processo revolucionário pois é ela, junto aos 

camponeses, que produz diretamente a riqueza desse país. Ela consegue, por exemplo, 

com uma greve geral, colocar em crise o sistema capitalista, já que está diretamente 

inserida na produção do seu lucro. 

Esta característica, entretanto, não apaga ou diminui a força das outras classes 

exploradas na cidade. Na nova conjuntura das relações de trabalho no Brasil, uma nova 

força cresce nas grandes metrópoles e pelas condições brutais de opressão em que 

vivem passam a ser os que mais necessitam de transformações radicais na sociedade 

(hoje, devido ao crescente desemprego, mais de 50% dos trabalhadores estão no 

mercado informal de trabalho). Nesse sentido, por exemplo, que Franz Fanon colocou 

que a revolução, nos países do capitalismo periférico,...  



  

“vai penetrar nas cidades pela fração do campesinato bloqueada nas periferias 

urbanas, a qual ainda não pode encontrar um osso para roer no sistema. Nessa massa, 

nesse povo dos cinturões de miséria, das casas de lata, no seio do lumpemproletariado 

é aonde a insurreição vai encontrar sua ponta de lança urbana” 

  

Acreditamos, como advertiu o revolucionário argelino, que “o grande erro, o vício 

congênito da maioria dos partidos nas regiões subdesenvolvidas tem sido dirigir-se, 

segundo o esquema clássico, principalmente às elites mais conscientes”. Com os 

trabalhadores terceirizados, os operários mais explorados e os trabalhadores autônomos, 

precisamos organizar mobilizações e trabalhos que acentuem os conflitos de classe no 

caminho de superação do sistema. É na “flor do proletariado”, como dizia Bakunin, que 

nascerá a futura sociedade, um tempo novo onde não cabem nem explorações nem 

opressões.  

Amparados no anarquismo, precisamos pensar o capitalismo hoje construindo uma 

teoria sobre a realidade que fortaleça a nossa luta (esta análise mais aprofundada 

encontra-se no programa da organização). Se importantes mudanças aconteceram no 

mundo e na luta política, o que precisa ser refletido por nós, com certeza elas não 

tiraram a força e importância da luta de classes. Por isso nossa organização está presente 

hoje na luta das ocupações sem-teto, dos trabalhadores da educação, na luta das favelas, 

querendo, com o tempo, ampliar nossa força na cidade e chegar aos trabalhadores rurais, 

camponeses e operários do campo.  

Não concebemos socialismo que não passe pela tomada de produção e isso, para 

nós, significa o fim da propriedade privada, a coletivização da produção, o auto-governo 

dos trabalhadores. Questões que precisam ser pensadas ao lado de outras lutas e 

contradições que somam a questão de classe, como o combate as opressões e as 

violências cotidianas.   

  

2.5. O combate às opressões 

 

Pensar a construção de um mundo igualitário, é pensar a emancipação da classe 

trabalhadora, é pensar numa revolução que possibilitará àqueles que produzem as 

riquezas o direito de desfrutar delas, mas não é só isso.  A sociedade em que vivemos é 

marcada pela luta de classes e pelas desigualdades sociais oriundas dela, mas também é 

marcada pelo heteropatriarcado, pela hegemonia branca e européia, pela exclusão de 

todos e todas que não se adequam ao binarismo sexual, a excessiva valorização da 



juventude, da magreza, de uma determinação do que é sanidade mental e da perfeição 

física. Dessa forma, uma revolução que pense apenas na emancipação da classe 

trabalhadora, possivelmente continuará reproduzindo a discriminação contra as demais 

minorias, em suma, será uma revolução que emancipará somente o trabalhador que seja 

homem, branco, heterossexual, intelectualmente são e hábil fisicamente. Por isso, 

pensar numa revolução que construa um mundo realmente igualitário é pensar também 

na luta contra as opressões às minorias, contra as outras hegemonias que atravessam 

nossa sociedade.  

É fundamental compreendermos que em uma revolução comunista onde não se 

pensa as outras opressões, muitas mulheres continuarão a ter dupla jornada de trabalho, 

a sofrer violência doméstica, a não poder frequentar determinados espaços sem o medo 

de serem vítimas de estupro, e a serem culpabilizadas se vierem a ser violentadas, e até 

mesmo a terem dificuldades de se expressarem em reuniões por terem sofrido uma 

sociabilização que as reservou o espaço privado ao invés do público, e lhes ensinou a 

serem mais emotivas ao invés de “racionais” e resolutas. Assim, também, pessoas 

intersexuais continuarão sendo mutiladas por médicos antes mesmo de amadurecerem 

para vida adulta e poderem escolher se querem se adequar ao binarismo sexual, ou se 

preferem se expressar fora dele. Homossexuais continuarão sem poder expressar 

livremente seu amor e sexualidade, sob o risco de serem espancados, expulsos, 

discriminados. E, para eventualmente serem aceitos, terão que reproduzir a 

heteronormatividade, oprimindo gays, lésbicas e bissexuais que não se adequem a ela, e 

sem possibilidade de vivenciar outras formas de amor e sexualidade. Pessoas 

transexuais vivenciarão dificuldades enormes em conseguir cirurgias que lhes 

possibilite a readequação sexual, tendo muitas vezes que se mutilar para tanto, ou se 

identificar como doentes para consegui-la. Enquanto travestis que não querem fazê-la, 

porque não sentem necessidade nem desejo para tanto, serão vistos/vistas como pessoas 

estranhas, anormais, enfim. E ambas sofrerão nas escolas, talvez a ponto de abandoná-

las e terem que buscar funções subalternas na sociedade, ou correrem o risco de nem 

conseguirem trabalhar tamanho o preconceito cotidiano e que terão que enfrentar, talvez 

até sendo perseguidas, excluídas, assassinadas. Negros e negras ainda terão sua cultura, 

beleza e história desprezadas e diminuídas. Grupos oriundos de uma cultura não 

hegemônica serão tidos como incivilizados, atrasados, selvagens. E se forem indígenas 

e quilombolas correrão o risco de serem retirados de seus territórios, sob o argumento 

de que assim será melhor para o restante do coletivo, que é necessário realocá-los para 



ali explorar o solo, construir hidrelétricas, etc. Pessoas com deficiência física e 

intelectual não terão espaços adequados a sua presença, serão vistos como fardos que a 

sociedade tem que carregar. Idosos e loucos continuarão a ser jogados em asilos e 

clínicas que não diferem muitos dos antigos manicômios, esquecidos pela família, 

desprezados pelo restante da sociedade. Em suma, se não problematizarmos todas essas 

questões, estaremos lutando para construir comunas as quais reproduzirão diversas 

outras opressões. Só que não queremos comunas apenas de homens, brancos, 

heterossexuais etc, e sim de homens, mulheres, intersexuais, brancas, negros, lésbicas, 

bissexuais, travestis, heterossexuais e todos mais. 

Entendemos que a luta contra cada opressão tem sua especificidade, mas 

também entendemos que se relacionam entre si, e com a luta de classes. Pois as 

opressões se cruzam, fundamentam umas as outras, se alimentam do capitalismo e o 

ajudam sobreviver. A hegemonia branca, por exemplo, não está desassociada dos 

séculos de escravidão negra, da maior concentração de riquezas estar ainda hoje nas 

mãos dos brancos, enquanto a maior parte dos negros integra a massa trabalhadora. 

Guardadas suas singularidades, as demais opressões também se relacionam de um jeito 

ou de outro com o capitalismo, pois é interessante para ele que existam oprimidos que 

precisem comprar a sua cidadania. O que não significa dizer que a luta contra alguma 

opressão se subordine à luta de classes, e sim que lutar contra elas pode auxiliar na luta 

contra o capitalismo desde que seja uma luta radical. Como disse Foucault, 

 

  “se é contra o poder que se luta, então todos aqueles sobre quem o poder se exerce 

como abuso, todos aqueles que o reconhecem como intolerável, podem começar a luta 

onde se encontram e a partir de sua atividade (ou passividade) própria. E iniciando 

esta luta - que é a luta deles - de que conhecem perfeitamente o alvo e de que podem 

determinar o método, eles entram no processo revolucionário. Evidentemente como 

aliado do proletariado pois, se o poder se exerce como ele se exerce, é para manter a 

exploração capitalista. Eles servem realmente à causa da revolução proletária lutando 

precisamente onde a opressão se exerce sobre eles. As mulheres, os prisioneiros, os 

soldados, os doentes nos hospitais, os homossexuais iniciaram uma luta específica 

contra a forma particular de poder, de coerção, de controle que se exerce sobre eles. 

Estas lutas fazem parte atualmente do movimento revolucionário, com a condição de 

que sejam radicais, sem compromisso nem reformismo, sem tentativa de reorganizar o 

mesmo poder apenas com uma mudança de titular. E, na medida em que devem 

combater todos os controles e coerções que reproduzem o mesmo poder em todos os 

lugares, esses movimentos estão ligados ao movimento revolucionário do 

proletariado.” (FOUCAULT)  

 

Acreditamos, portanto, na luta revolucionária contra cada opressão, mas como 

anarquistas não podemos acreditar na emancipação de qualquer minoria descolada da 



emancipação de toda sociedade. Pois assim como não é possível pensar em liberdade 

individual sem pensar em liberdade coletiva, também não é possível pensar na 

libertação de um determinado grupo sem pensar na emancipação de toda sociedade. 

Como disse Bakunin: “...e não poderiam ser homens realmente livres sem estar 

rodeados de homens igualmente livres, pois a existência de um único escravo basta para 

diminuir sua liberdade”. Isso significa pensar que o fim de uma opressão específica não 

libertará igualmente a todos que pertenciam aquele grupo, por exemplo, mesmo com o 

fim do racismo, negras e negros que forem gays, travestis, pobres, etc, continuarão 

sofrendo outras opressões. E mais que isso, significa pensar que até aqueles que não 

pertencem a uma minoria oprimida também só poderão ser plenamente livres quando 

todas as opressões acabarem. Para exemplificar, podemos pensar que enquanto existir 

uma sociedade pautada no binarismo sexual e no heteropatriarcado apesar das mulheres 

e dos LGBTTTIs sofrerem muito mais em virtude disso que os homens e 

heterossexuais, estes também estão presos em seus rótulos, sob o risco de se fugirem 

minimamente do padrão serem diminuídos e discriminados. Logo não são totalmente 

livres para vivenciarem características fora das atribuídas à masculinidade 

heteronormativa. 

Por entendermos que a luta contra uma determinada opressão não liberta 

igualmente todos que pertencem a ela, somos contra um discurso policlassista e 

universalizante. Pois qualquer luta que pretenda acabar igualmente com a opressão que 

sofrem ricos e pobres estará favorecendo mais os ricos, estará a mercê de suas 

demandas e não problematizará as demandas dos oprimidos que também são 

trabalhadores. Sabemos, por exemplo, que trabalhadoras negras lésbicas não serão 

totalmente contempladas pela luta de classes, e sabemos também que não serão 

contempladas pela luta de cada uma das outras opressões se estas pretenderem ser 

universais. Uma luta feminista que não problematize a questão de classe, de raça, ou 

LGBTTTI servirá primordialmente aos interesses das mulheres brancas, ricas e 

heterossexuais. O mesmo se passa com as demais lutas. Por isso precisamos incentivar 

uma militância que entrecruze as diversas opressões entre si e com a luta de classes.  

Como também entendemos que a discriminação afeta aqueles que não pertencem 

diretamente ao grupo oprimido, entendemos que a luta contra as demais opressões têm 

um diferencial muito determinante em relação à luta de classes, devendo ser travada 

contra a hegemonia, mas não necessariamente contra os indivíduos hegemônicos. Ao 

contrário da luta contra a burguesia que necessita de uma revolução violenta, que retire 



dos burgueses seus privilégios, a luta contra as demais opressões não deve passar por 

uma luta violenta contra homens, heterossexuais, brancos, intelectualmente sãos, e 

hábeis fisicamente. E apesar de necessariamente precisar ser protagonizada pelos 

oprimidos, deve contar com o apoio dos demais indivíduos. Assim não se deve ver todo 

branco, homem, heterossexual, intelectualmente são e hábil fisicamente, como culpado 

pela posição que ocupa, mas sim entender que uma vez nascido num grupo hegemônico 

tem responsabilidade de lutar pelo fim das opressões que alguns sofrem em detrimento 

dessa hegemonia, lutar enfim contra sua própria condição de hegemônico ao lado dos 

oprimidos. 

No mais, devemos saber que apesar das lutas contra as opressões se 

diferenciarem em alguns pontos da luta de classes, elas também devem ter como eixo a 

transformação radical da sociedade, a revolução. Assim, também não se deve iludir 

acreditando que a emancipação das minorias virá do Estado, ou da inserção no 

capitalismo. A eleição de Dilma, Obama, dentre outros, não significou libertação de 

mulheres e negros, sendo mais uma consequência das lutas que uma contribuição a elas. 

Como apontou Emma Goldman ao discorrer sobre a libertação da mulher: "a verdadeira 

emancipação não está nas urnas ou no tribunal.  A história nos ensina que, em qualquer 

época, foi por seus próprios esforços que os oprimidos realmente se livraram de seus 

senhores". Portanto, é fundamental que apostemos na ação direta, nas manifestações de 

rua, nos coletivos e espaços formados pelas minorias, na inserção de suas reivindicações 

nas demandas dos trabalhadores. Precisamos trazer as lutas das minorias para dentro de 

nossos movimentos, problematizando nas reuniões, congressos e manifestações porque 

as posições de liderança continuam a ser ocupadas pelos indivíduos pertencentes a 

grupos hegemônicos e pensando em formas de mudar isso. A luta contra as opressões 

deve andar junto da luta contra o capitalismo. 

Para tanto devemos estar cotidianamente lutando contra as opressões mesmo nos 

espaços de trabalhadores, e estar sempre abertos a novas problematizações, sem pensar 

que assim necessariamente acabaremos por nos "desfocar" da luta de classes, e que não 

atenderemos aos interesses da classe trabalhadora. Mas também não podemos nos 

esquecer de soluções populares e combativas ou desprezar soluções consideradas 

antigas. A especificidade de cada luta não se desgruda da necessidade de revoltas e 

revoluções. Não se deve esquecer da batalha de stonewall, das greves de operárias, das 

organizações armadas dos panteras negras, das manifestações do movimento gay em 

apoio aos trabalhadores do ABC, das mujeres libres que lutaram nas barricadas da 



Espanha, dos quilombos que foram e são focos de resistência.    

Queremos construir um novo mundo onde caibam tantos outros mundos. Para 

tanto, precisamos lutar para que operárias, camponeses, quilombolas, indígenas, 

camêlos, travestis, pessoas com deficiência física, idosos, ciganas, presidiários, 

intersexuais, loucos, prostitutas, homossexuais e tantos mais sejam igualmente livres. 

Pois, como disse Bakunin, "liberdade sem socialismo é privilégio, socialismo sem 

liberdade é escravidão". 

 

2.6. Anarquismo, subjetividade e cotidiano. 

 

Tradicionalmente, se recorrermos à história, a esquerda ficou atrelada aos 

movimentos relacionados à resistência de uma maneira geral, enquanto a direita, desde 

sua formação, a pesar de suas modificações, esteve sempre atrelada à exploração, à 

dominação, à tortura, ou seja, à morte. Nós anarquistas também estamos no campo da 

resistência, mas de uma maneira diferente da esquerda em geral, por dois grandes 

motivos. Primeiramente, consideramos o parlamento ou qualquer outro espaço de 

mediação política de nossos próprios desejos e lutas como barreiras para a realização 

dos mesmos. Não acreditamos que um líder, um comitê central, uma vanguarda ou 

mesmo um presidente(a), vereadores ou ainda deputados sejam dignos de dizer e de 

fazer o que é melhor para nós: declaramos inimigo todos aqueles que tentarem colocar 

as mãos sobre nós, para nos governar e nos dirigir. Não reconhecemos representação2 

nenhuma, pois pautamos nossos meios em ações diretas. Se lá está o problema, é lá que 

queremos estar para agir. Lá onde houver opressão, essa conseqüência da autoridade e 

da hierarquia, dos privilégios e das tiranias, estaremos agindo diretamente. E qual é o 

lugar de maior opressão se não a vida cotidiana? De todas as horas de trabalho semi-

forçado que escorraça a maioria dos trabalhadores, das péssimas condições de 

transporte, ou ainda da violência diária-doméstica empreendida contra as mulheres, dos 

espancamentos àqueles que rompem com uma norma heterossexual, a destruição de 

comunidades inteiras (esteja ela em cima de um morro, na beira de um rio, ou dentro de 

uma floresta). É na vida cotidiana e pra vida cotidiana que pensamos residir à atuação 

                                                 
2
 Entendemos como representação a dimensão da democracia burguesa eleitoral e demais espaços de 

abdicação do poder popular em nome de burocracias pretensamente representavas. Defendemos a auto-

organização das oprimidas e oprimidos. Opomos a idéia de representação a idéia de delegação temporária 

de poderes, base do poder descentralizado do tipo Comuna de Paris, Soviete e AssembléiaPopular. No 

casos anteriores, os mandatos são temporários e revogáveis a qualquer momento pelo controle social. 



política. Não queremos nos tornar militantes da resistência apenas em reuniões, 

queremos, junto com o povo, e só sendo possível com ele, destruir agora todas as 

formas de opressão que nos invadem dia e noite: e aqui começa o segundo ponto sobre a 

importância de uma organização especificamente anarquista. 

Quando falamos que também estamos no campo da resistência, assim como 

outros setores da esquerda, não entendemos resistência de uma maneira simplesmente 

reativa, como uma resposta a algo de opressor que pode estar havendo. É claro que esta 

concepção de resistência também faz parte da política anarquista, mas existe um outro 

sentido que não é pensado, muito menos enfatizados por correntes da esquerda, 

principalmente devido a extrema influência do marxismo. Pensamos a resistência de 

uma maneira ativa, onde a palavra se torna re-existência. Existir de outra maneira, aqui 

e agora. A política do cotidiano anarquista é uma forma de imprimir nos meios tudo 

aquilo que queremos nos fins, e que só será possível num trabalho de base cotidiano.  

Se estamos organizados para potencializar nossos esforços e anseios enquanto 

militantes e anarquistas com o intuito de construir a anarquia, uma sociedade livre, sem 

hierarquia e autoridade, não temos a ilusão que com a simples destruição do Estado e o 

fim da propriedade privada todas as formas de exploração e de opressão irão 

instantaneamente desaparecer. Nós, enquanto uma organização política que pretende, 

organizadamente, influenciar os movimentos sociais com as dinâmicas anarquistas de 

autogestão, ação direta, apoio mútuo e etc., também devemos trabalhar nestes mesmos 

espaços para a criação de novas formas de sociabilidades onde as opressões de todos os 

tipos sejam combatidas. Sabemos os limites desta criação se ela não for pensada 

conjuntamente com uma revolução radical das relações de poder hegemônicos em nossa 

sociedade, mas também não há revolução radical das relações de poder hegemônicos em 

nossa sociedade que não necessite de uma transformação radical das relações cotidianas.  

Para que isso não pareça vago, pensamos em três grandes materializações dessas 

opressões, via três domínios diferentes, mas que não podem ser vistos separados, nem 

combatidos distintamente, pois são lutas transversais. Um primeiro polo é o da 

exploração. Ela é uma forma de opressão que se realiza em nossa sociedade dentro 

daquilo que distinguimos como algo pertencente ao “campo da economia”, da produção, 

distribuição e consumo dos mais diversos bens e mercadorias. Desenvolvemos e a 

analisamos com maior cuidado em outros dois tópicos acima, onde reivindicamos a 

perspectiva classista como um front essencial na destruição do capitalismo e construção 

da anarquia. Somado a exploração, outro pilar que destacamos como uma 



materialização da opressão é o pilar da dominação: Racismo, sexismo, homo-lesbo-

transfobia, patriarcalismo, misoginia e todas as constituições de relações de poder que 

se fundam em uma autoridade central capaz de subjulgar e submeter diversos tipos de 

indivíduos, como mulheres, loucos, negros, travestis e etc. (Esse ponto sobre a 

dominação é melhor debatido em um dos tópicos desse texto que se chama “A luta 

contra as opressões”). Mas existe também outro domínio fundamental para que as 

opressões se materializem, e que, apesar do nome, possui uma objetividade extrema, 

pois está articulado a todas as outras formas de opressão que elencamos acima. Para 

esse domínio, reservamos o nome de subjetividade, entendendo a subjetividade como as 

forças que nos fazem ser aquilo que somos. São processos de subjetivações, de 

constituição da percepção, dos gostos, dos desejos, das vontades e por consequente da 

ação que queremos problematizar e pensar como um front necessário de atuação 

anarquista para que, inclusive, outros fronts, como o da exploração e dominação, 

possam se enriquecer. Como apontava Félix Guattari:  

  

“O capitalismo não só explora a força de trabalho da classe operária como também 

manipula em seu proveito as relações de produção, insinuando-se na economia 

desejante dos explorados. A luta revolucionária não poderia ser circunscrita somente 

ao nível das relações de forças aparentes. Ela deve desenvolver-se em todos os níveis 

da economia desejante contaminados pelo capitalismo (ao nível do indivíduo, do 

casal, da família, da escola, do grupo militante, da loucura, das prisões, da 

homossexualidade, etc.)”   

  

O que queremos trazer é que além do indivíduo ser explorado (exploração), 

dominado (dominação), ele também é alvo constante do assujeitamento (subjetivação). 

O assujeitamento é hoje um dos grandes desafios que nós, enquanto revolucionários, 

enfrentamos, pois ele se manifesta, em algumas situações, no próprio desejo do 

indivíduo que é vítima da exploração em ser explorado. “Mais ordem! Mais polícia! 

Fora daqui seus baderneiros...”. É o sujeito que não só é dominado, mas, além de 

consentir, deseja a dominação. “Eu nasci mesmo pra cuidar da casa, ser mãe. Fora daqui 

seus destruidores da família”. É a sedução dos valores que comandam a exploração pelo 

próprio explorado.  

Essa captura dos desejos é tão essencial quanto todo aparato coercitivo para a 

manutenção da ordem. E justamente nisso que ela apresenta sua gravidade. Essa captura 

faz com que a opressão não seja mantida apenas pelo viés da repressão. De maneira 

muito mais sutil, sem deixar de ser eficaz, ela acaba, de certo modo, sendo desejada, 



produzida, alimentada pelas classes exploradas e dominadas, por pessoas que desde 

criança tem os seus desejos guiados para o que o capitalismo e a ordem dominante 

consideram importante (consumismo, heterosexualidade, propriedade privada, dinheiro, 

etc). Com isso, não queremos dizer que esses indivíduos explorados e dominados que 

desejam a própria exploração e dominação sofram de uma espécie de masoquismo, de 

querer aquilo que traz sofrimento. Não é isso. A questão é que existe um amplo e 

incessante processo de constituição da subjetividade dessas e de todas as pessoas para 

serem e existirem de uma maneira específica onde a mudança da ordem das coisas não 

seja sequer pensada. Com o aumento da população, não dá para ter um policial para 

cada pessoa. É preciso que ele seja internalizado através do condicionamento do desejo, 

já que nenhuma sociedade desigual e violenta consegue se manter apenas com o 

controle repressivo do Estado, com prisões e torturas. É muito mais vantajoso e seguro 

para ela se os próprios explorados e oprimidos defenderem os seus valores, se 

“naturalizarem” a desigualdade, acreditarem que a pobreza nasce do indivíduo, da 

“preguiça”, e não do sistema de exploração; se defenderem a moral do trabalho, a ordem 

patriarcal familiar, a heteronormatividade, se virem nas mercadorias o grande sentido da 

vida. Por isso, a grande importância que possuem no capitalismo as instituições e redes 

como a creche, a escola, a família, a televisão, que difundem valores e agem no próprio 

corpo do indivíduo guiando seu desejo, produzindo um corpo dócil apto para a 

“obediência” e “eficiência” no trabalho, fragilizando-o e oferecendo-lhe apenas uma 

perspectiva de vida: 

  

“O resultado deste trabalhado é a produção em série de um indivíduo que será o mais 

despreparado possível para enfrentar as provas importantes de sua vida. É 

completamente desarmado que ele enfrentará a realidade, sozinho, sem recursos, 

emperrado por toda esta moral e este ideal babaca que lhe foi colado e do qual ele é 

incapaz de se desfazer. Ele foi, de certo modo, fragilizado, vulnerabilizado, ele está 

prontinho para se agarrar a todas as merdas institucionais organizadas para o acolher: 

a escola, a hierarquia, o exército, o aprendizado da fidelidade, da submissão, da 

modéstia, o gosto pelo trabalho, pela família, pela pátria, sem falar no resto...”  

  

Visto que 24 horas por dia as questões relativas à captura, a modelação e ao 

assujeitamento da subjetividade são postas para todos nós, é fundamental levarmos em 

conta essa discussão, não a negligenciarmos. Nesse front, a organização anarquista deve 

atuar também com total energia, deve identificar essa captura do desejo e tentar ao 

máximo oferecer ou fortalecer outra perspectiva, que já esteja nas classes exploradas e 

dominadas, para libertação dos condicionamentos realizado pelo capitalismo. Da 



maneira como nos relacionamos com os outros em uma assembleia, do livro que 

escrevemos, na formação de uma nova educação, da propaganda ou ato de rua, a 

questão que se coloca é produzir novas formas de subjetividade, libertárias, onde o 

desejo, a percepção, os gostos e vontades não estejam capturados pelo capital, pelo 

Estado e fundamentalmente pela mídia corporativa, à serviço da manutenção da 

exploração e da dominação. Intervir nesse processo de subjetivação das classes 

exploradas e dominadas é intervir naquilo que nos prende, às vezes, a letargia, ao 

conformismo, a apatia, é criar a possibilidade da revolta, da luta, da revolução social, de 

outra vida. De um modo, é claro, não isolado ou meramente individual, como se 

individualmente ou em uma pequena comunidade alternativa nos libertássemos da 

opressão e pudéssemos viver libertos do capitalismo e de suas relações sociais e 

subjetivas. O capitalismo e o assujeitamento só serão destruídos coletivamente, na luta 

de classes e contra as opressões, na ação dos movimentos sociais. Junto a eles, atuando 

dentro dos movimentos, que queremos trazer esse debate e intervir no cotidiano. 

 

2.7. Trabalho de base e intervenção política 

 

Desde o início desse texto temos falado da importância da luta e da organização 

política para combater a exploração capitalista e as opressões. Contudo, é importante 

debater também o nosso lugar nesse enfrentamento, os modos de atuar que escolhemos 

e o que tentamos fazer para alcançar o que buscamos.  

Longe dos movimentos sociais e vivido apenas como expressão cultural, 

estética, o anarquismo ficou muitas vezes restrito à uma concepção ou “estilo de vida”. 

Na nossa visão, isso é limitar demais a proposta anarquista e esvaziar toda a sua 

possibilidade de conduzir uma transformação profunda na sociedade. Concordamos que 

os anarquistas devem debater hoje todas as questões que envolvem a produção da 

subjetividade no capitalismo e as estratégias de resistência ao poder, às formas de 

asujeitamento, mas isso não pode ocorrer, torna-se frágil, se isolados da luta e dos 

movimentos populares, se realizarem-se isoladas das questões econômicas e da 

exploração do trabalho. Nesse sentido, acreditamos ser fundamental para toda revolução 

a discussão e o convívio coletivo nos movimentos sociais, o debate e a mobilização 

diária contra quem e o que nos opomos e pelo que buscamos e queremos conquistar. E 

isso é o que chamamos de “trabalho de base”, um princípio fundamental da nossa 

organização. 



Não nos organizamos para formar um grupo de estudos sobre o anarquismo, o 

capitalismo, ou trabalhar apenas a memória do movimento libertário. Isso tudo é 

importante e pode ser realizado pela organização, mas não deve ser seu eixo principal, 

sua atividade mais importante. Queremos “construir a vida” e para isso é preciso lutar, 

militar, participar ativamente das lutas diárias. Cada militante da organização precisa 

contribuir em alguma atividade política de base, pensada no coletivo, dentro de uma 

estratégia e a partir de uma análise teórica da realidade. Não temos nada contra os 

“intelectuais” ou acadêmicos de esquerda, pelo contrário, mas não cabe no nosso grupo 

membros que não militem, participem de movimentos sociais, que não se dediquem a 

construção cotidiana do que entendemos como um movimento coletivo.   

 No Rio de Janeiro, vemos a importância de atuar e dar forte peso hoje aos 

movimentos populares, sindicais e estudantis. Nos organizamos e nos dividimos em 

frentes de trabalho internas para melhor atuar nos locais onde hoje estamos e 

consideramos importantes, como as ocupações sem-teto, favelas, escolas e 

universidades. Criamos três frentes de atuação (comunitária, trabalho e estudantil) para 

tornar nossa ação mais sólida, organizada, consistente. Sem um trabalho de base forte, 

organizado, distribuído entre o grupo e pensado coletivamente, não conseguiremos nos 

aproximar e chegar aos nossos objetivos. 

Destacando a importância de uma linha de classe e de um trabalho de militância 

intenso, não caímos também em um conservadorismo político que nega outras formas 

de intervenção. Não queremos eliminar a “criatividade” para reproduzir só as formas 

“tradicionais” de militância. As reuniões, assembléias, colagem de cartazes, entrega de 

panfletos, divulgação de rua, em porta de casa, são fundamentais para nossos trabalhos 

de base, como também o são outras propostas de intervenção mais associadas à uma 

dimensão artística. 

 Hoje está mais do que sabido e conformado que a arte não é só uma construção 

que tem origem nas demandas da sociedade, mas também um elemento construtor da 

sociedade, quer dizer, a produção artística por muitas vezes esteve, e está, no cerne da 

construção de novos paradigmas sociais, principalmente no que diz respeito à esfera do 

sensível, da metáfora, do impalpável. Pretendemos, então, absorver este potencial 

dentro da nossa organização, pois sabemos que revolucionar um sistema econômico, 

político e social nos dias de hoje está cada vez mais conectado com uma mudança 

estrutural nos desejos do ser humano, uma vez que esta esfera de nossa vida já está mais 

do que escravizada pela subjetividade de servidão ao capital, no caminho de um 



consumo acrítico de tudo o que nos é oferecido pelo seus sistemas de propaganda: a 

escola, a igreja, o manicômio, a prisão, a arte, e muitos outros equipamentos que servem 

na conformação silenciosa à sociedade capitalista. 

 Sentimos então a necessidade urgente de embate também nesse universo do 

desejo, do subjetivo. Temos que imaginar o inalcançável, tocar o que dizem que é 

inatingível, e a arte nesse aspecto tem um poder enorme, no sentido que remete à vida, à 

possibilidade de criarmos coisas que o discurso conservador e desiludido diz que jamais 

existirão, mas que acreditamos e lutamos para que um dia existam. 

 Pretendemos, ao lado das intervenções mais “tradicionais”, construir práticas 

cotidianas subversivas também no que diz respeito ao sensível e ao criativo. Como 

exemplo, citamos algumas possibilidades que podem ser desenvolvidas, ou já vêm 

sendo: Grupos poéticos que criam intervenções artísticas cotidianas, com perspectivas 

coletivistas e reflexivas em espaços populares como trens, metrôs, ônibus, etc.; Grupos 

de teatro que desenvolvam, numa perspectiva libertária, intervenções que estimulem o 

indivíduo a interagir com a opressão que sofre e perceber a força e a alegria do 

sentimento de se libertar da mesma; criações de dança que desenvolvam com objetivo 

estético, movimentos cotidianos que nos remetam à opressão/libertação em seus vários 

momentos de existência (família, machismo, homofobia, etc). Estes foram apenas 

alguns dos exemplos do que podemos pensar e desenvolver utilizando a arte como 

instrumento central, sem esquecer, é lógico, que diversas manifestações podem estar em 

diálogo numa mesma intervenção (como um evento teatral, que tem grande conteúdo de 

dança, uma trilha sonora criada especialmente para ele, ou durante ele, com um vídeo ao 

vivo e uma intervenção de artes plásticas em simultâneo, por exemplo). 

 Deixamos em nossa organização um espaço aberto e privilegiado para arte como 

elemento de propagação de subversão, do desejar subversivo, seja com a música, com as 

artes plásticas, com o cinema, a dança, o teatro, com o circo, ou com qualquer outra 

forma de expressão de sensibilidade que viermos eventualmente a criar no decorrer de 

nossa existência. Quando, após o segundo despejo da Ocupação sem-teto Guerreiros 

Urbanos, fizemos uma panfletagem denunciando o despejo e a violência do Estado 

através de um bloco pelas ruas do Rio, combinando diversas expressões artísticas, 

mostramos que outras formas de mobilização e agitação são extremamente necessárias 

tanto para nossa transformação como para criar um diálogo com as pessoas, com a rua, 

com a classe trabalhadora.  Não podemos eliminar tudo o que foi criado ao longo do 



movimento operário, como também não podemos achar que todas as possibilidades de 

ação foram determinadas antes de estarmos vivos.  

 

3.1. Comunistas e anarquistas: Por quê  criar uma organização específica? 

 

Em meados do século XIX, duas correntes importantes confrontaram-se dentro 

do movimento revolucionário: os socialistas marxistas, com influência sobretudo do 

partido social-democrata alemão, e os revolucionários libertários ou anarquistas, com 

expressão forte nos países latinos e eslavos. As principais críticas feitas pelos 

anarquistas aos que chamaram de “novos jacobinos” eram a obsessão que estes 

possuíam pelo Estado, pela centralização, pela hierarquia, por uma ditadura guiada por 

um partido e uma estratégia de ação que desconfiava da capacidade do povo de 

emancipar-se por si próprio, através da ação direta, voltando-se desse modo para a 

disputa e participação em instituições burguesas como o congresso. Disputando, dentro 

da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), os rumos da luta operária, os 

anarquistas opuseram-se tanto ao programa proposto pelos “Blanquistas”, como pelos 

partidos associados a Marx. Em tom quase profético, identificaram no sonho das 

“ditaduras populares” um novo governo opressor, formado por “burocratas do Estado”. 

Bakunin, bem antes da experiência russa, alertava:  

 

“Conforme a teoria do Sr. Marx o povo não apenas deve destruir o Estado, como, ao 

contrário, deve consolidá-lo, torná-lo ainda mais forte e, sob esta forma, colocá-lo à 

disposição de seus benfeitores, de seus tutores e de seus educadores, os chefes do 

partido comunista, em suma à disposição do Sr. Marx e seus amigos, que começarão a 

libertá-lo à sua moda. Tomarão nas mãos as rédeas do governo, porque o povo, 

ignorante, necessita de uma boa tutela; criarão um banco do Estado único que 

concentrará em suas mãos a totalidade do comércio, da indústria, da agricultura e até 

da produção científica industrial e o exército agrícola, sob o comando direto dos 

engenheiros do Estado, que formarão uma nova casta sábio-política privilegiada”. 

 

 A existência de qualquer Estado, ditadura, ainda que do “proletariado”, como se 

cunhou dizer, foi condenada em nome da liberdade e da autonomia: “Nenhuma ditadura 

pode criar a liberdade do povo, nenhuma ditadura pode ter outra finalidade senão a de 

durar o máximo possível, de gerar a escravidão no povo e de educá-lo nessa escravidão; 

a liberdade só pode ser criada pela liberdade” (BAKUNIN). A estatização completa da 

vida, a eliminação das liberdades, passou a ser uma luta importante, onde os anarquistas 

foram protagonistas. Em seu debate com os blanquistas, adeptos de uma estatização que 

eliminava totalmente a liberdade individual, Proudhon já frisava sua crítica à este 



pensamento, imagem, aos seus olhos, de uma nova “tirania” e violência: “O sistema de 

Luxemburgo (...), sistema comunista, governamental, ditatorial, autoritário, doutrinário, 

parte do princípio (...) de que o cidadão pertence ao Estado como a criança à família; 

que ele está em seu poder e posse, in manum e que lhe deve submissão e obediência em 

tudo”. 

Mas, ainda que os anarquistas tenham sido os primeiros a criticar e denunciar o 

autoritarismo dentro do movimento operário, sejamos justos, não foram apenas eles – 

entre os socialistas - que se opuseram à estas idéias e projetos associados à uma 

“ditadura de grupo”, onde uma minoria exerceria o poder em nome de uma massa. 

Inclusive Marx, responsável direto pela expulsão dos anarquistas da I Internacional e 

pela burocratização desta, em sua leitura da Comuna de Paris fez questão de ressaltar 

que o que chamava de “ditadura do proletariado” não era mais que a eliminação do 

antigo “poder do Estado” e a criação de um novo governo exercido diretamente pelos 

trabalhadores através de assembléias e conselhos. A comuna, como disse, “deu a 

república uma base de instituições realmente democráticas”. Isso, pois, os operários 

perceberam que não podiam “limitar-se simplesmente a tomar posse da máquina do 

Estado tal e como está e servir-se dela para seus próprios fins”. Era preciso substituir o 

Estado pela Comuna. 

A análise feita por Rosa Luxemburgo dos primeiros anos da Revolução Russa 

também caminha neste mesmo sentido, apontando os perigos para a revolução da 

eliminação das liberdades individuais e da formação de um Estado centralizador e 

imponente que sufoque a espontaneidade e a criação das pessoas: “abafando a vida 

política em todo o país, é fatal que a vida seja cada vez mais paralisada nos próprios soviets. 

Sem eleições gerais, sem liberdade ilimitada da imprensa, de reunião, sem livre luta entre as 

opiniões, a vida morre em todas as instituições públicas, tona-se uma vida aparente, onde a 

burocracia constitui o único elemento que permanece ativo”. 

Fica até difícil não associar estas posições da revolucionária comunista dos 

“prenúncios”, ainda no século XIX, feitos por anarquistas como Bakunin, Proudhon, 

Kropotkin, entre outros. Lendo frases como esta – “Liberdade sem socialismo é 

injustiça; socialismo sem liberdade é escravidão” (BAKUNIN) - encontramos outra 

interpretação e experiência de socialismo, distante e oposta do que ficou conhecido 

como o “socialismo real”, principalmente a imagem da antiga União Soviética, 

retificadas por estas palavras de Rosa à beira da morte: “Liberdade é sempre a liberdade 

daquele que pensa de modo contrário. Não pelo fanatismo pela ‘justiça’, mas porque 



tudo o que há de instrutivo, de salutar e de purificante na liberdade política reside nisso 

e ela perde sua eficácia quando a ‘liberdade’ se transforma num privilégio”. 

Nesse sentido, podem nos perguntar: se muitos comunistas defendem pontos de 

vista tão parecidos com os anarquistas, porque não criar uma organização revolucionária 

libertária que reunisse todos que defendem a autogestão, a ação direta, o poder popular? 

As próprias experiências recentes dão a resposta. Defendendo a formação de uma 

organização libertária que reunisse anarquistas e outros libertários que não se 

reivindicam anarquistas, passou-se uma década tentando criar uma organização 

praticamente inexistente no país e nem assim foi possível. Depois de muitos esforços e 

frustrações, percebemos que, mesmo com tantos pontos em comum, é imprescindível 

uma lúcida clareza no que defendemos e acreditamos. Nossos princípios precisam estar 

claros e a formação de uma organização com tendências e forças de pensamento às 

vezes bem distintas só resultam no fim dela mesma. Quando afirmamos a construção de 

uma organização especificamente anarquista, que acredita nos princípios organizativos e 

militantes que vem sendo desenvolvidos desde Bakunin, deixamos bem claro o que 

queremos e o caminho que pretendemos seguir, e que em momento algum pode ter o 

Estado como perspectiva.  

Outro elemento importante, que influenciou nossa decisão pela organização 

específica anarquista, é que nos organizamos justamente para sair do isolamento, para 

cooperar com outros indivíduos e organizações, e isso só poderia acontecer com a força 

que queremos a partir da construção de uma linha bem definida e coesa. Um dos 

objetivos fundamentais da nossa organização é debater com outros coletivos anarquistas 

dentro e fora do país contribuindo para a necessária construção da organização 

anarquista nacional e internacional. 

 

3.2. Anarquismo: uma proposta libertária contra o capital e o Estado 

 

O anarquista e etnólogo Pierre Clastres observou, analisando as sociedades 

ameríndias, que estas sociedades não se caracterizavam por uma “infantil” organização 

política que se mostrava na ausência de Estado, mas por uma organização rica e 

complexa que em todas as suas formas e modos buscava enfrentar o Estado que eles 

sabiam existir e procuravam conjurar. Por isso, ao invés de sociedades sem Estado, ele 

as chamou de “sociedades contra o Estado”, sociedades contra a hierarquia e uma forma 

de governo que estaria acima de todo o grupo.  



Retomando as idéias de Clastres, podemos dizer que a proposta anarquista não é 

apenas de uma sociedade sem Estado, mas contra o Estado, considerando que ele existe 

em muitos planos e não apenas nas macro-estruturas. Como percebeu Deleuze, o Estado 

também pode se manifestar no rosto, na fala, no olho, marcando o lugar da dominação, 

inibindo que o outro se manifeste, reduzindo a diferença à semelhança ou a identidade. 

Eliminar as representações e hierarquias não elimina, em si, o Estado. Na autogestão 

formal também pode haver autoritarismo e violência. Uma organização anarquista tem 

que estar atenta a isso e combater o Estado todo instante. Afinal, não queremos destruir 

apenas o capitalismo; acabar com as classes sociais, coletivizar toda propriedade 

privada, acabar com a mercadoria, com a exploração do trabalho e fazer que a produção 

seja gerida diretamente por todos os produtores livremente associados. Esta, sim, é 

nossa luta e por isso militamos nos espaços e organizações da classe trabalhadora, 

pensando e propondo um caminho libertário e revolucionário para a luta de classes. 

Mas, sabemos, ela não é nossa única luta. Queremos o fim do capitalismo e a 

construção de uma sociedade socialista que só pode existir eliminando também o 

Estado, o machismo, o racismo, a homofobia, o sexismo, qualquer opressão que impeça 

a plena realização de si e do outro. Não pode haver socialismo que não seja contra o 

capital, a propriedade, e toda forma de Estado. 

 

4.1. Sobre a Organização interna 

 

Nos pontos acima, apresentamos um pouco da nossa visão sobre a organização 

anarquista. Uma organização que se une para ouvir o rumor do tempo, para enfrentar as 

opressões e violências que nos atingem. Queremos construir a vida, por isso nossa 

guerra sem tratados contra todas as prisões da vida cotidiana. Por isso nossa união, 

planejada e coesa, que entra nas ocupações, sindicatos, grêmios, associações, 

procurando traçar um caminho que inaugure o dia. Se não há possibilidade de derrubar 

o sistema sem estar organizado, também não há como estar bem organizado sem 

unidade, sem que os dedos se fechem em um mesmo punho. Enquanto ainda dominar o 

pensamento individualista anti-organizativo entre nós, estaremos sempre despreparados 

para enfrentar a repressão e tocar a luta popular. Uma organização onde qualquer um 

faz o que bem quer, onde não há compromisso e divisão igualitária de tarefas, é uma 

organização sem força e vida. Fazer parte de uma organização é comprometer-se a um 

“pacto” escrito ou não, submeter-se voluntariamente a uma vontade coletiva, a 



princípios pré-assentados, discutidos e aceitos. Nela, os indivíduos são “autônomos 

dentro do acordo” e precisam ser livres e críticos no cuidado de si. Na ética libertária os 

acordos mútuos não podem diminuir a autonomia do indivíduo, mas devem, em 

contrapartida, potencializar suas ações dentro daquilo em que ele está de acordo e se 

comprometeu. Os individualistas anti-organizativos confundem seriamente duas coisas 

muito distintas e antagônicas: organização democrática e centralismo burocrático. Seu 

erro principal é achar que qualquer forma de organização com espírito de grupo, onde as 

decisões coletivas não se submetem às vontades individuais, ela é burocrática e 

autoritária.  

Outra visão da qual temos que nos afastar é a concepção burocrática de 

organização. Seus defensores partem de um erro parecido aos que se opõe a decisão 

coletiva, que é confundir organização com ditadura. Dizendo buscar um modelo de 

organização mais forte, eles reproduzem o modelo de organização do Estado Burguês, 

hierárquico e autoritário. Como analisou Foucault, não podemos combater o sistema 

reproduzindo suas relações de poder, “nos organizando como um Estado, com os 

mesmos mecanismos de disciplina, as mesmas hierarquias, a mesma organização de 

poderes. Esta consequência é grave”. 

 Procurando escapar destas duas linhas, defendemos uma organização estruturada 

em quatro pilares que chamamos de unidade teórica-estratégica e princípio associativo, 

unidade tática, ética do compromisso e responsabilidade coletiva, e autogestão. 

Acreditamos que essa é a melhor forma para que a nossa organização se fortaleça e atue 

com maior empenho nas lutas cada vez mais duras em que estamos envolvidos. 

 

4.2. Unidade teórica-estratégica e princípio associativo 

 

Somos indivíduos que sem eliminar a diversidade que há entre nós nos unimos 

sobre um acordo comum, fortalecido por duas linhas importantes que chamamos de 

princípio federativo e unidade teórico-estratégica. O primeiro é a reunião de valores e 

idéias que consideramos insubstituíveis. Algo que nos une como um ponto de partida: 

autogestão, apoio mútuo, ação direta, luta de classes, anti-capitalismo, anti-homofobia e 

defesa da diversidade sexual, anti-racismo e valorização da diversidade etnico-racial, 

igualdade sexual, anti-machismo, anti-sexismo, socialismo libertário, ideais e valores 

que não abrimos mão: princípios anarquistas. Já a unidade teórico-estratégica é um 

acordo que nasce de uma análise profunda e constante da realidade, algo em constante 



construção e que está ligada também ao instante, à conjuntura. É teórica porque 

pretende analisar a realidade através de alguns autores e conceitos, e estratégica porque 

o objetivo dessa análise é pensar caminhos para a revolução. Não se trata portanto de 

desenvolver profundamente a teoria de um único autor ou de um pequeno grupo de 

autores sobre tudo que falam, mas sim usar o que se entende ser melhor de cada autor, 

bem como desenvolver análises próprias, traçando dessa forma uma estratégia 

revolucionária. Ela está diretamente ligada aos princípios, é guiada por ele, mas é 

passível de ser alterada profundamente, ser reformulada, desde que a análise da 

realidade se altere. Isso o que distingue os dois. O combate ao racismo, como um 

princípio, independente do século, do país, da sociedade, é algo que nos acompanha até 

o fim, algo que não abrimos mão, diferente de uma teoria sobre as classes sociais no 

Brasil hoje e os nossos principais locais de atuação.  

Integrados a ação, os dois são importantes na relação com outros militantes 

anarquistas que não fazem parte da organização mas que pretendem fazer. O principal 

motivo que nos leva a acreditar nisto diz respeito ao andamento da própria organização, 

pois se temos muito trabalho pela frente não podemos ficar travando uma discussão 

eterna sobre os princípios do coletivo com cada companheiro que tiver vontade de 

participar, nem enfraquecer nossa coesão abrindo o grupo para qualquer militante que se 

diga anarquista e queira ser membro da organização. Isso não exclui, claro, a revisão, 

complementação e esclarecimentos de pontos da unidade teórico-estratégica, das nossas 

avaliações sobre a realidade, que estão sempre abertas, ao contrário dos princípios. Não 

só em referência aos companheiros anarquistas que possam vir a participar, mas 

também as nossas atuações políticas que estão constantemente em avaliação e reflexão, 

em cada ocupação, em cada barricada e em cada texto. A unidade teórico-estratégica da 

maneira como concebemos é a formulação de uma teoria aberta e não totalizante. Não 

queremos e nem podemos dar conta de um processo revolucionário, complexo e radical 

que é a construção de uma sociedade anarquista, da mesma maneira que uma receita 

pode fornecer os passos exatos na construção de um bolo.  

Assim, nos unimos a partir destas duas linhas para que nossa ação seja cada vez 

mais forte, organizada, sem eliminar em momento algum a diversidade que há e só se 

expande quando em um coletivo. 

 

4.3. Unidade tática 

 



A unidade tática diz respeito à consistência da ação dos militantes da 

organização. Se estamos organizados no intuito de expandir ao máximo o alcance de 

nossas práticas e políticas anarquistas, na hora da ação essa organização não pode ser 

fragmentada. A unidade tática apresenta-se para nós como uma forma de ter os esforços 

consolidados de maneira que só contribuam para efetivar um determinado 

posicionamento deliberado pelo coletivo. Ou seja, de maneira autogestionária e 

coletivamente, os ativistas pensam, discutem, propõe e encaminham as questões práticas 

de ação, militância, trabalho de base e etc., de forma unida.  

 

4.4. Ética do compromisso ou responsabilidade coletiva 

 

Se somos um coletivo, é imprescindível que haja não só solidariedade, mas 

compromisso e ética entre todos aqueles que dele participam. A liberdade responsável é 

um conceito destinado a explicar que as relações entre o individuo e o coletivo devem 

ocorrer de maneira coesa. A ética, diferente da moral, distingue-se por ser um 

movimento autônomo, onde as dinâmicas das relações são constituídas por aqueles que 

irão viver estas próprias relações (autonomia e autogestão). Ela se difere da moral, 

fundadora de todo paradigma político de nossa sociedade, à começar pelo Estado, onde 

as dinâmicas das relações mais variadas são sempre feitas de maneira mediada e por 

pessoas, grupos e classes que estão externos a estas relações (heteronomia e 

heterogestão) - sempre no interesse de extrair alguma coisa de útil - explorando, 

dominando, assujeitando e etc.  

Como um coletivo anarquista, reivindicamos a ética como um pilar importante 

de nossa organização, visto que queremos romper e funcionar de maneira distinta, 

diferente do modelo hegemônico de nossa sociedade. Mas é preciso ressaltar que 

conjuntamente a ética existe a dimensão do compromisso. Ele nada mais é que o 

compromisso com livre acordo realizado pelos indivíduos, manifestando-se desde o 

momento de cumprir uma tarefa a qual ficou designado até respeitar as decisões 

deliberadas coletivamente.  

A ética do compromisso é uma contraposição direta ao individualismo burguês. 

Para o individualista, o outro é um limite para sua liberdade, e por isso ele recorre a 

muitos artifícios autoritários e opressores para conquistar o que quer. Na ética do 

compromisso, o outro apresenta-se como a possibilidade da minha liberdade ser 

expandida ao infinito, trazendo toda a importância das criações coletivas e o sentido de 



comunidade que é intensamente combatido. A ética do compromisso é, para nós, a 

maneira como conjugamos nossa liberdade em respeito e apoio mútuo. 

Além de defendermos que cada militante individualmente entenda que precisa 

cumprir as tarefas que se responsabilizou em fazer, defendemos também que o coletivo 

tenha o direito de cobrar do militante determinadas posturas. Seja cobrar que os 

militantes ajam de acordo com os princípios que o coletivo defende, seja cobrar que os 

militantes atuem nos espaços políticos de acordo com o que foi deliberado 

coletivamente nas assembléias da organização.  Não entendemos que essa cobrança seja 

autoritária, pois as decisões de como atuar nos espaços políticos serão tomadas 

coletivamente e de forma horizontal. O que significa dizer que todo militante terá igual 

direito a voz e voto, e todos terão acordado antes, ao fazer parte da organização, que em 

alguns casos aquilo que for deliberado coletivamente será seguido pelos membros da 

organização. Assim, uma vez que o coletivo tenha decidido atuar de determinada forma 

num espaço, ele pode cobrar que cada militante individualmente tenha uma postura que 

não seja divergente do que foi decidido. 

É importante, contudo, que o coletivo sempre fique atento para que a 

responsabilidade coletiva não acabe fazendo com que os militantes se sintam tolhidos, 

nem que cause separatismos de grupos que defendiam uma proposta diferente na 

reunião. Para que isso aconteça, é necessário tentar criar uma harmonia entre posições 

divergentes, tentando, sempre que possível, ver o que elas tem em comum, de forma 

que possamos chegar a uma posição que não seja totalmente oposta a nenhuma das 

defendidas. É importante estarmos dispostos a debater ao máximo as questões 

divergentes, tentando ao máximo chegar a um consenso. Sabemos, entretanto, que nem 

sempre isso é possível, por isso também teremos que optar entre uma das propostas em 

alguns casos. Mas só devemos escolher entre as propostas divergentes quando após 

longo debate o consenso não for possível. 

Nesses casos, algumas vezes os militantes que não forem convencidos que a 

proposta que ganhou a votação seja a melhor, deverão aceitar agir de acordo com ela. 

Todavia, em outros casos, por motivos de ordem pessoal, de larga divergência política, 

ou de princípios éticos que não fazem parte dos princípios associativos da organização, 

preferirão não agir de acordo com a proposta eleita. Nesses casos, o coletivo terá que 

analisar de que forma pode cobrar um comprometimento daquele individuo. Em muitos 

desses casos, a solução será não exigir que o indivíduo participe do espaço onde o 

coletivo atuará da forma decidida por votação em reunião, entendendo que desde que 



ele não aja em desacordo com a deliberação coletiva, também não precisa participar 

daquela reunião/manifestação/etc agindo de forma que discorda. Em outros casos, a 

organização precisará cobrar determinadas posturas do indivíduo, pois se é um espaço 

onde apenas alguns militantes poderão atuar, ou onde necessariamente aquele indivíduo 

terá que estar, por exemplo, pode ser o caso do coletivo exigir uma postura do militante.  

Não há uma fórmula exata para saber em que situações o coletivo irá agir de 

qual forma, é algo que a prática irá determinar. Contudo, acreditamos que quando a 

responsabilidade coletiva é empregada em consonância com os demais pilares da 

organização e, portanto, com todo cuidado para que não haja autoritarismo, ela não 

limita a liberdade dos indivíduos, mas contribui para uma forma mais organizada, 

menos espontaneísta, de atuação libertária. No mais, assim como o coletivo não pode 

adentrar em determinadas questões da vida do indivíduo, tolhindo-o, também o 

indivíduo não pode obrigar o coletivo a ter consigo militantes que estejam em larga 

discordância com o restante ou que não aceitem seguir as decisões tomadas 

coletivamente. 

 

4.5. Autogestão 

 

Como socialistas revolucionários acreditamos que o exercício do poder deve ser 

coletivo e que qualquer forma de hierarquia e autoridade provocam apatia e 

subordinação. Apenas com a participação coletiva e igualitária nas decisões pode-se 

haver um processo democrático, fundamental à qualquer organização. Por isso 

rejeitamos o modelo de democracia representativa, onde delega-se poderes à uma 

minoria dirigente que toma decisões sem consultar o conjunto das pessoas. Defendemos 

a democracia direta, com participação coletiva nas decisões e delegação de 

responsabilidades, com coordenações executivas sem poder autônomo de deliberação, 

meramente organizativas. Para que a autogestão se exerça realmente, é necessário uma 

profunda descentralização de tarefas e atividades. Por isso nos estruturamos a partir dos 

núcleos de base da organização e rejeitamos qualquer forma de hierarquia seja 

institucionalizada ou não. Uma organização libertária deve se preocupar muito em 

combater as lideranças não institucionalizadas também. Não só porque, às vezes, essas 

lideranças são muito autoritárias, mas também porque ainda quando não são é 

prejudicial para o grupo que apenas uma ou duas pessoas concentrem em si a 

experiência e o conhecimento sobre determinadas práticas, pois assim o grupo acaba 



precisando muito mais dessas pessoas que das demais, e fica dependente de uma ou 

outra pessoa. E também sabemos que o poder não se apropria, não se tem, mas se 

exerce. Ele está nos pequenos espaços, no corpo, na fala, e não fica restrito às estruturas. 

Construir a autogestão é estar atento a esta “microfísica do poder”, por tantas vezes 

despercebida e ignorada. 

 

5.1. Por quê uma organização nova no Estado do Rio? 

 

 Nascido no final de 2011, nosso coletivo não é a única organização anarquista 

no Estado do Rio de Janeiro. Outras organizações importantes como a UNIPA e a FARJ 

já vem há muitos anos se organizando e lutando, cada uma a seu modo, pela construção 

do socialismo. Não somos pioneiros nesta luta, nem estamos “inventando a roda”. 

Tendo uma interpretação diferente destas organizações sobre questões relacionadas a 

prática e a teoria anarquista, achamos importante construir uma nova organização que 

estará debatendo em grupo com outros coletivos nacionais e internacionais sobre os 

rumos do movimento anarquista, a necessidade de organizações nacionais e 

internacionais, e que, com uma organização forte e com intensa entrega do militante aos 

trabalhos de base, poderá contribuir melhor para as lutas populares em que já estamos 

envolvidos. Além da unidade teórica, o que fez com que nos uníssemos em uma mesma 

organização foi a nossa ação conjunta na luta das ocupações sem-teto, favelas, nos 

trabalhos de educação popular, na luta dos profissionais da educação e dos estudantes, 

com uma mesma perspectiva que enfatizava a ação direta, a autogestão, a organização 

de base e a luta autônoma. Não concebemos a ideia de ser membro de uma organização 

política sem estar envolvido cotidianamente nos espaços de luta da classe trabalhadora, 

sem dedicar a sua vida a construção da sociedade socialista, sem classes e sem Estado. 

Ter uma organização forte, com intensa participação nas lutas populares, com unidade 

teórica e prática observada na luta comum, é o que justificou a criação desse coletivo e 

o que nos torna cada vez mais apaixonados e dedicados a luta libertária.    

   

 


