


Agosto 2021

International Labour Research and Information Group (ILRIG)
(Grupo de Pesquisa e Informações Laborais Internacional)

Quarto 14, Community House, 41 Salt River Road,
Salt River, Cape Town, South Africa.
info@ilrig.org.za or +27 (0)21 447 6375
www.ilrigsa.org.za

Esta publicação foi adaptada de um livreto desenhado e escrito pela Universidade Popular.
A primeira parte foi em grande parte baseada no livro Anticapitalismo para Principiantes
por Ezequiel Adamovsky,editado na Argentina.

Desenho de livreto: Jonathan Payn
Ilustração: Jonathan Payn e Coletivo Pintelute

ORGANIZA
ÇÃO 

POPULAR



POPULAR



INTRODUÇÃO
Na África do Sul, nos últimos anos, temos visto muitas lutas nos locais de trabalho e nas co-
munidades. Contudo, uma característica destas lutas é a dificuldade de manter e construir 
organizações que sejam duradouras e que também sejam inclusivas e participativas.

Nestas lutas, surgiram novas camadas de activistas. Este livreto tem como objectivo intro-
duzir o que é o capitalismo a esses novos activistas, como este funciona e em cujos interess-
es, como a sociedade é dividida em diferentes classes com diferenças em poder e interesses, 
que papel o estado desempenha e como o estado funciona nos interesses do capitalismo 
e da classe dominante. O livreto é uma ferramenta para ajudar activistas aprofundar a sua 
compreensão do sistema em que vivemos, como a maioria das pessoas é explorada e como 
e porquê a maioria das pessoas enfrenta formas de opressão. O livreto também pode ser 
usado como base para os activistas analisarem por que enfrentam os problemas que en-
frentam e as razões mais profundas desses problemas. A segunda metade do livreto exami-
na especificamente a construção de um movimento.

O livreto é uma ferramenta que tanto activistas novos como aqueles com experiência po-
dem usar para reflectir mais profundamente sobre os elementos, valores, princípios e práti-
cas para  a construção de um movimento. Esperamos que contribua para o longo processo 
de construção de organizações participativas e directamente democráticas que um dia se 
poderão tornar num contra-poder para substituir o capitalismo e o estado e, assim, acabar 
com a exploração de classe, o patriarcado e o racismo na África do Sul e internacionalmente.

Este livreto foi escrito originalmente pelo camarada Felipe Corrêa para activistas anti-cap-
italistas no Brasil. Algumas das informações sobre a África do Sul foram adicionadas pelo 
ILRIG para dar exemplos dos conceitos cobertos, com base na África do Sul.
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Conforme verificámos, o capitalismo é um regime social de dominação 
e exploração. Resta-nos a nós construir uma alternativa, uma forma 

de resistência. Para construir a luta contra o capitalismo temos que 
pensar sobre organização. Existe uma força social nas classes explo-

radas, mas para esta força social ser capaz de combater o capitalismo, 
tem que ser organizada.

Para construir a luta contra o capitalismo temos de estar
organizados.

O capitalismo é um sistema composto por hábitos, leis e instituições políticas e 
económicas;  este sistema é capaz de limitar seriamente lutas anti-capitalistas. 

É fundamental que os explorados sejam capazes de contrapor a sua força social 
contra a força do capitalismo. Quando esta força dos explorados é maior do que a 

força do capitalismo, uma transformação social verdadeira - baseada em solidarie-
dade, apoio mútuo, liberdade e igualdade – será facilitada. É vital ser uma oposição 

eficaz.  

Só organizando será possível transformar essa força elementar e potencial 
numa verdadeira força social.

     Organização é a coordenação de forças com um objectivo comum. Torna possível   
 aproximar aqueles que defendem os mesmos interesses e que, juntos, podem   
 aumentar permanentemente a sua força social. A organização multiplica as forças  
 dos explorados para representar não apenas a soma das forças individuais, mas 
uma força colectiva, uma força social.

Por exemplo, suponhamos que vocês querem protestar em frente de um prédio do gov-
erno porque o estado quer demolir as casas de uma comunidade. Qual seria a diferença 
entre ir um residente de cada vez ou irem juntos? Irem juntos, organizados, daria muito 
mais força aos residentes. A força colectiva é muito maior do que a soma das forças 
individuais.

Quanto maior a força social dos anti-capitalistas, quanto mais o capitalismo 
se sentirá ameaçado. 

POPULAR
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Esta é a organização das classes exploradas, a organização do povo que sofre as con-
sequências do capitalismo. As classes exploradas têm de se organizar e coordenar as 
forças de todos os indivíduos dominados e explorados que são vítimas do capitalismo. 
A organização popular tem um carácter de classe e funciona com uma perspectiva de 
classe. A organização popular busca a unidade das classes exploradas para que lutem 
contra a classe dominante. Como vimos, a luta de classes é a luta constante entre a 
dominação e a vontade de se libertar dela. A organização, portanto, deve ser a das class-
es exploradas que, através da luta, adquirem o gosto pela liberdade e, então, se tornam 
mais claramente anti-capitalistas.

A concepção de transformação social ‘pelo centro’, a partir dos elementos centrais do 
poder de uma sociedade - os intelectuais, os ricos, o estado, o partido ou o exército - é 
um conceito autoritário que, em vez de resolver os problemas de exploração e dominação, 
simplesmente substitui os opressores por outros opressores. Quem usa o centro para mu-
dar a sociedade  acaba por não mudar nada, mas a tirania que se impõe à sociedade.

A transformação tem de emanar das classes exploradas.

A transformação social tem de partir ‘da periferia’, isto é, a partir da base, das classes 
exploradas. A periferia do mundo pode, em termos gerais, ser definida: culturas e socie-
dades indígenas, pequenos produtores, trabalhadores qualificados, camponeses, desem-
pregados, pobres, assalariados.

A organização popular é anti-capitalista e luta contra o dominação das classes explora-
das. Essa dominação é mais evidente na esfera económica, mas não se limita a ela e 
inclui o sexismo e o racismo. 

Para construir transformação social a partir da per-
iferia é tentar conseguir organização popular fora 
dos centros de poder tais como intelectuais, os ri-
cos, o estado, o partido e o exército. Isto significa 
estimular organização popular e construir uma al-
ternativa para luta social a partir da base. 

Para lutar contra a dominação
Dizer que “transformação social tem de partir da periferia’ significa que a 
luta de classes, traduzida em organização popular, pode assumir muitas 
formas diferentes. Pode ser uma organização de povos indígenas lutan-
do contra a destruição dos seus valores tradicionais; ou de pessoas num 
país que lutam contra a exploração por um estado/ governo (ou o seu ou 
de outro país); trabalhadores negros e os desempregados lutando contra 
o racismo; mulheres trabalhadoras e as desempregadas lutando contra o 
patriarcado no local de trabalho e em casa; camponeses lutando por terra 
ou trabalhadores nas áreas rurais que lutam por ter um local para cultivarem 
as suas colheitas. Pode ser uma organização dos desempregados que lu-
tam contra o desemprego; de trabalhadores que foram marginalizados pelo 
sistema; ou mesmo trabalhadores assalariados. Ultimamente, todos estes 
sectores são a periferia do sistema capitalista.
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A organização popular pode incorporar outras demandas na sua lista de demandas e 
lutas, tais como questões de ecologia, género, comunicação, cultura, raça e orientação 
sexual.

A organização popular é uma luta contra a dominação do capitalismo, mas 
pode incluir nela a luta contra outras formas de dominação.

Para construir uma organização popular, é fundamental a vontade de lutar. Uma organi-
zação popular não será construída espontaneamente, “do nada”. Embora muitas formas 
de luta de classes ocorram de forma espontânea, é inútil esperar que surja uma força 
social organizada contra o capitalismo para o substituir, sem intenção e esforço. Será 
necessário muito trabalho para transformar a sociedade e acabar com o capitalismo. A 
vontade de lutar, como classe explorada, é o caminho mais seguro para sustentar a orga-
nização popular como uma ferramenta permanente de luta.

Se os explorados querem transformar a sociedade, eles, os mais afectados, precisam de 
estar dispostos a lutar. Sem isso, o sistema nunca mudará.
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A melhor forma de construir uma organização popular é criar e estimular o que algumas 
pessoas no passado chamaram “movimentos de massa”. Embora muitos anti-capitalis-
tas usem este termo, os autoritários acabaram por pensar que o movimento de massa 
deveria seguir e obedecer a um partido político. Frequentemente, as pessoas no partido 
que ditam as regras estão muito distante das lutas sociais. Contra este tipo de movimen-
to subordinado, o termo mais adequado para o grupo de pessoas no processo de organi-
zação, ou já organizado, é o de ‘movimentos sociais’.

Um movimento social é um conjunto de pessoas e / ou entidades associadas que têm 
interesses comuns na defesa ou na promoção de determinados objectivos em relação à 
sociedade. Estes movimentos podem estar nos mais diferentes locais e defender muitas 
diversas bandeiras de luta. Quase sempre - e isto fica muito claro nos programas que de-
fendem - os movimentos sociais formam-se a partir da necessidade comum. A realidade 
económica do país, especialmente numa sociedade com injustiças enormes tais como 
no Brasil ou na África do Sul, serve para aproximar indivíduos que pertencem a grupos 
explorados.

A condição de necessidade, adicionada à necessidade de organização e do 
desejo de lutar, constitui o tripé que apoia a formação de movimentos
sociais.

Contudo, nem todos os ‘movimentos sociais’, estão a querer construir organizações 
populares com o objectivo de lutar contra o capitalismo. Muitos deles apoiam o sistema 

No Brasil hoje em dia existemn vários movimentos sociais: o Movimentos dos Sem 
Terra que lutam contra os grandes latifúndios e demandam uma distribuição justa 
da terra; o movimento dos Sem-Tecto, lutando pelo direito à habitação e contra a 
especulação pelas grandes imobiliárias; o movimento dos desempregados, que 
lutam por empregos decentes e novas relações laborais; e o daqueles que vivem 
nas favelas que sofrem diariamente da violência da polícia nas áreas onde vivem. 
Existem ainda outros: movimentos comunitários, movimentos para transporte pú-
blico grato; cooperativas de seleccionadores de materiais recicláveis, movimentos 
de povos indígenas, movimentos de estudantes, sindicatos, movimentos de fem-
inistas, de pessoas negras, de pessoas gay, concelhos populares, movimentos 
artísticos e culturais e ambientalistas. 
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capitalista para obter reformas dentro do sistema capitalista. Não podemos chamá-los 
movimentos sociais visto que movimentos sociais são anti-capitalistas.

A luta contra dominação aparece em todas as esferas da sociedade, a sua forma mais 
importante sendo a luta de classes.  Um movimento social incorpora esta luta contra a 
dominação a qual, sendo tão abrangente, leva a que movimentos sociais tenham difer-
entes bandeiras de luta. Visto que o capitalismo tem diferentes efeitos negativos nas 
vidas das populações, existem muitos movimentos sociais como uma forma de resistir 
esses efeitos. 

Num movimento de desabrigados, deve haver o maior número possível de pessoas que 
querem lutar por moradia. Todos aqueles que querem lutar por trabalho decente devem 
estar num movimento de desempregados. Todas as pessoas que querem lutar contra o 
machismo e o patriarcado devem fazer parte de um movimento feminista. Todas as pes-
soas que querem lutar contra o racismo devem estar num movimento anti-racista.

Não se faz um movimento com uma linha ideológica estreita e restrita, tal como um mov-
imento Marxista de estudantes ou um movimento anarquista dos sem-tecto. Um movi-
mento social organiza-se sempre em torno da questão pela qual decidiu lutar. A necessi-
dade constitui a grande força motriz.

Contudo, isso não significa que entre todas as pessoas dentro de um movimento social 
não existam pessoas com ideologias diversas. Não podemos proibir as pessoas que pro-
movem uma determinada ideologia de fazerem parte do movimento social, nem proibi-las 
de fazer propaganda. O que não deve acontecer é que uma dessas ideologias domine o 
movimento social. 

Movimentos sociais têm de se tornar cada vez mais fortes, 
com mais pessoas e mais organização. Para obter esta 
força é essencial que eles não sejam ‘ideologizados’. Um 
movimento social não devia ser anarquista, democrata-so-
cial, Marxista ou monarquista. Não deve ser subordinado a 
qualquer ideologia. 
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Um movimento social é dominado (alguns dizem “capturado”) quando já não luta mais 
em torno das suas questões, mas apenas usa essas questões para promover uma ideo-
logia, um candidato, um partido, uma ONG. Nesse caso, o movimento está a ser usado 
ou capturado.

Autonomia: Um movimento social não deve ser capturado.

É fundamental que os movimentos sociais sejam autônomos. Isto significa que os movi-
mentos sociais têm de ser independentes do estado, dos partidos políticos, da burocra-
cia, da igreja. Isto significa que os movimentos devem ser capazes de tomar decisões e 
agir por conta própria.

A autonomia do movimento social é a possibilidade de lidar com os seus 
próprios assuntos, independente de instituições e de mecanismos de ex-
ploração e dominação social.

Os movimentos sociais não devem permitir que indivíduos, colectivos, grupos, organi-
zações ou partidos sejam responsáveis por eles. As pessoas que querem capturar um 
movimento social não querem ajudá-lo - pelo contrário, querem que o movimento social 
as ajude. É fundamental que aqueles que constituem um movimento social saibam distin-
guir entre quem se aproxima do movimento com o objectivo de o capturar e aqueles que 
o abordam com o objectivo de participar nas tarefas específicas decididas nos fóruns de-
liberativos. O movimento social deve estar muito atento; as pessoas que querem ajudar 
devem ser acolhidas porque poderão contribuir para o crescimento da luta, do movimen-
to social e da própria organização popular. Mas como diferenciar entre uma pessoa que 
quer ajudar o movimento social de outra pessoa que o quer capturar?

Quem quer capturá-lo não tem como objetivo apoiar o movimento social, mas sim ser 
‘patrão’, comandar o movimento e fazer com que o movimento sirva os seus próprios 
fins.
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Os partidos políticos também tentam capturar os movimentos sociais. Em primeiro lugar, 
existem aqueles que estão dentro do sistema da ‘democracia representativa’, que contes-
tam eleições e que procuram apenas uma fonte de votos no movimento social. É muito 
comum que esses políticos se aproximem dos movimentos sociais na época das eleições, 
façam promessas e depois desapareçam. Mas também há partidos ‘revolucionários’ que 
olham para o movimento social como uma base para as suas teorias da revolução. Eles 
acreditam que são a vanguarda iluminada que deve dirigir e comandar o movimento so-
cial porque se consideram superiores. Existem também outras organizações que tentam 
capturar os movimentos sociais: sindicatos burocratizados que querem apoio para suas 
acções e igrejas que buscam rebanhos são exemplos. Todas essas pessoas devem ser 
mantidas afastadas do movimento social porque defendem os seus próprios interesses, 
não os interesses do movimento social.

Um movimento social não deve estar ligado a um politico do governo ou 
qualquer outro sector do estado. Muitas vezes parlamentares, vereadores e 
políticos aspirantes aproximam-se  dos movimentos porque querem o apoio  
deles – apoio para sustentar as suas políticas, apoio para obter mais votos, 
apoio para ter o que eles chamam uma ‘base social’. O objectivo do estado é 
sempre fazer um ‘pacto social’; querem apaziguar o movimento social, para 
que se encache no seu sistema de democracia representativa.
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 Um movimento social não precisa de comandantes, líderes ou pessoas que 
o queiram usar para os seus próprios fins. Um movimento social precisa de 
pessoas que o queiram apoiar e lutar juntamente.

Ao contrário dessas pessoas que querem capturar movimentos sociais, existem aquelas 
que querem apoiar movimentos sociais, o que é muito diferente. Essas pessoas sim-
patizam com o movimento social e consideram a sua luta como justa, e por isso vêm 
apoiá-lo. Essas pessoas devem ser sempre bem recebidas pelo movimento social. 
Mesmo as pessoas que vêm da classe média ou que não estão directamente envolvidas 
nas lutas do movimento devem receber este tratamento: uma pessoa que tem trabalho 
pode apoiar a luta dos desempregados, uma que tenha casa pode sustentar a luta dos 
sem-tecto. Este tipo de solidariedade é fundamental e deve ser bem-vinda pelo movi-
mento social.

Porém, a candidatura individual a apoiar o movimento social deve estar condicionada às 
atitudes daqueles que querem actuar. O apoiante, ou mesmo o militante legitimado pela 
organização, deve demonstrar que está disposto a ouvir muito mais do que a falar. Eles 
devem familiarizar-se com as circunstâncias em que vivem os membros naturais de um 
determinado movimento social. Como parte do todo, devem crescer com o movimento 
e não definir a sua direcção e forma de uma maneira autoritária e vertical. É importante 
lembrarmo-nos que um processo de construção colectiva é sempre, e acima de tudo, um 
processo de auto-desenvolvimento. Com o tempo, se o código de conduta adequado do 
grupo for seguido, o apoiante ou militante perceberá que o mais importante é contrastar a 
sua ideologia com a realidade do grupo, e não tentar reduzir o movimento social às suas 
certezas ideológicas.

Um movimento social deve acolher pessoas que não vêm dar ordens, que não quer-
em ser comandantes ou líderes. Pessoas que querem apoiar o movimento social, 
lutar ombro-a-ombro, discutir as questões da luta, oferecer a sua solidariedade, 
ajudar em tempos de crise, ajudar com organização, têm sempre de ter a sua força 
adicionada à força do movimento social.

Para um movimento social ser orientado para organização popular, tem de ser combativo, 
lutador. Nas suas lutas contra a dominação, não pode sempre  obedecer às regras do 
sistema capitalista. Temos que nos lembrar que o capitalismo, através do estado, é obriga-
do a ‘garantir a legitimidade’ do sistema. Portanto, uma das estratégias que o estado usa 
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é atrair movimentos sociais para si e dar-lhes voz através do seu apoio por um presidente 
da câmara ou um vereador. O estado quere estabelecer o que se chama um ‘pacto social’. 

Porém, um movimento social tem que incorporar sempre a luta de classes e a luta de 
classes não se desenrola dentro do estado, mas fora deste. Como o estado é um braço 
do capitalismo, quando o estado absorve ou co-opta uma movimento social, o movimento 
deixa de servir o anti-capitalismo. Serve o capitalismo. Este curso de acção é muito co-
mum, especialmente quando governos ‘da esquerda’ assumem o poder.

Um movimento social tem de permanecer sempre combativo; tem de defender as suas 
bandeiras de lutas (para trabalho, para moradia, para terra) fora do estado. Permanecer 
combativo também significa não entrar noutros esquemas burocráticos ou discutir tudo 
com políticos, ou com a burocracia do sindicato. Um movimento combativo é um que 
vence impondo a sua força social,  e não implora humilhantemente migalhas dos gover-
nos e dos burocratas.  Demanda e conquista através de  organização e de luta.  Tem de 
saber quando levar a cabo uma acção pacífica ou uma com mais energia, mas um mov-
imento social tem de ser sempre combativo para confrontar de frente as injustiças e o 
sistema de dominação e exploração, sem cair nas armadilhas do capitalismo.

Um movimento social tem de ser sempre combativo.

Um movimento social deve engajar-se em acção directa, uma forma de acção política 
que se realiza fora do sistema eleitoral. Movimentos sociais não devem confiar as suas 
acções a políticos que serão eleitos para mais tarde defenderem os interesses do movi-
mento social.  Por vezes em momentos críticos aparecem políticos honestos, até mesmo 
alguns bem intencionados, que assistem movimentos sociais, mas mesmo com estas 
excepções a classe política na sua totalidade forma um bloco coesivo e unificado para 
defender os interesses do capitalismo. Até mesmo aqueles que entram as estruturas do 
poder do estado com o objectivo de ‘ajudar o povo’ acabam por misturar os meios com 
os fins e criam mais confusão do que esclarecimento nos movimentos sociais. O terreno 
de política de partidos, dentro do enquadramento do estado, apresenta alguma vanta-
gem imediata – e mesmo assim isto é raro – mas geralmente dobra o perigo. Os esforços 
da ‘esquerda parlamentar’ em prol da classe trabalhadora não beneficiam os movimentos 
sociais. A acção directa, pelo contrário, exprime-se quando o movimento social realiza 
as suas políticas independentemente, quando os próprios trabalhadores realizam as suas 
próprias acções de luta contra a dominação e exploração sem dependerem do sistema 
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corrupto e burocrático de conselheiros, vereadores, parlamentares ou presidentes munic-
ipais.

Um movimento social que usa acção directa actua fora do sistema eleitoral e 
representa os interesses dos explorados que constituem o movimento.

Um movimento social que usa acção directa pode levar a cabo uma ocupação, uma 
manifestação na rua, uma greve ou um bloqueio de uma rua. Existem muitas formas de 
acção directa que colocam as classes exploradas à frente do processo de mudança e 
das demandas que são feitas. 

A acção directa é necessariamente violenta? Não, a acção directa pode ser pacífica e 
devemos sempre reflectir sobre qual a melhor maneira de actuar. Muitas vezes ter uma 
manifestação pacífica nas ruas sobre uma questão que queremos expor é a melhor manei-
ra de atingir o fim desejado, tal como sensibilizar  a população sobre uma certa questão.  
Noutras ocasiões torna-se inevitável usar violência em resposta à violência do capitalismo. 

A responsabilidade pelas vitórias de um movimento 
têm de restar com o próprio movimento. Não deve 
ser entregue a políticos. Os políticos defendem os 
seus próprios interesses e não os interesses de 
movimentos sociais. A emancipação dos trabalha-
dores será o trabalho dos próprios trabalhadores. 
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Mas a energia dos trabalhadores é usada sempre para a sua defesa, a favor da sua sobre-
vivência e é, portanto, auto-defesa. Desta forma é também um direito, mesmo dentro dos 
códigos civis da burguesia. 

O capitalismo é um sistema baseado em violência e por vezes torna-se inevitável usar um 
certo grau de violência para auto-defesa. Por exemplo, quando as pessoas sem abrigo 
ocupam um local e a polícia vem para as despejar, o uso de força como resposta, uma 
acção directa de resistência, é legítima e válida. É suficiente – e isto é uma questão fun-
damental – que a colectiva afectada por este estado de violência esteja completamente 
convencida do valor da acção. Para esta decisão, o desenvolvimento político daqueles no 
movimento social contribui imenso.

Porque o estado é parte da sociedade capitalista, as suas leis são feitas para que o capi-
talismo continue a funcionar. Quase tudo que ameace o capitalismo é considerado fora da 
lei. Um claro exemplo histórico foi o primeiro código civil explicitamente burguês, aprova-
do por Napoleão Bonaparte no início do século XIX (dezanove) na França. Tinha artigos 
que proibiam a organização de sindicatos e até mesmo manifestações de trabalhadores 
por meio de greves. Esse conjunto de leis serviu de modelo para muitos outros a partir 
de então. Ainda hoje, os códigos defendem o carácter autoritário do estado e escolhem a 
propriedade como garantia da ordem.
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Nós vemos isto na África do Sul em torno do direito á greve. Há um longo processo que 
deve ser seguido para se poder entrar em greve. A lei tem de ser respeitada, a Comissão 
para Conciliação, Mediação e Arbitragem (CCMA) tem de dar autorização e os patrões 
têm de ser bem informados antes disso. Isso permite que os patrões tenham tempo para 
preparar e contratar trabalhadores substitutos para continuar a produção. Embora esta 
forma de greve seja ‘protegida’, muitas vezes é ineficaz, pois os patrões têm tempo para 
se preparar. As greves não protegidas (greves `´selvagens`´), quando os trabalhadores não 
informam os patrões que vão entrar em greve, são muito eficazes e afectam o funcio-
namento do capitalismo de uma forma mais dura. Por esta razão, o estado sul-africano 
legislou que estas greves são desprotegidas e os trabalhadores podem ser legalmente 
demitidos por realizá-las. Uma vez que algo ameaça o capitalismo, os estados promovem 
leis para proibir ou limitar tais acções, o que pode incluir a sua criminalização, e então 
muitos movimentos que visam combater o capitalismo têm que realizar acções que são 
consideradas ilegais. Uma acção para ocupar uma propriedade que não tem nenhuma 
função social é uma acção combativa de um movimento dos sem-tecto, e considerada 
fora da lei pelos capitalistas. Às vezes, a polícia ataca e até prende aqueles que se mo-
bilizam para o encerramento de uma rua durante uma manifestação que demanda  em-
prego. 

A pergunta é: porque é que é permitido ter uma propriedade e não a usar para nada, mas 
não é permitido que esta seja ocupada por pessoas que não têm onde viver? Porque é 
permitido ter alto nível de desemprego, mas não é permitido que os desempregados se 
mobilizem e encerrem uma rua? 

Debaixo do sistema actual, os políticos eleitos tomam todas as decisões que querem 
após serem ajuramentados. Os eleitores que elegem os políticos só ‘participam’ no 
processo uma vez de cinco em cinco anos.  A política deve ser feita pelo povo, adequa-
damente organizado, decidindo efectivamente sobre tudo que o afecta. A política que os 
movimentos sociais defende é uma que é praticada hoje como lutas dos trabalhadores, 

O que é mais ético e justo quase nunca é considerado dentro da lei. O mov-
imentos têm de seguir ideias de ética e justiça, independentemente de estas 
estarem ou não estarem dentro da lei. Devemo-nos lembrar que aqueles que 
fazem as leis são os capitalistas e que, excepto pelas conquistas impostas 
pela classe explorada, eles trabalharão ao serviço do capitalismo. A luta por 
ética e justiça muitas vezes envolve fazer alguma coisa que está fora da lei.
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organizados a partir da base,  contra a exploração e a dominação das quais são vítimas. 
As probabilidades de transformação social significativa na sociedade restam na mobili-
zação popular.

A política nos movimentos sociais é feita por meio da democracia directa.

A democracia directa é uma forma de organização em que todos os envolvidos partici-
pam directamente no processo de tomada de decisões. Na democracia directa, são as 
próprias pessoas que, reunidas numa assembleia, tomam as suas decisões. Não há líde-
res que comandam - todos os membros do movimento social discutem e tomam as suas 
próprias decisões. Em resumo, todos são líderes ao mesmo tempo.

Um movimento social que usa a democracia directa tem assembleias per-
manentes, não tem chefes e não baseia a sua acção na eleição de políticos.

As suas assembleias são horizontais (igualitárias e não hierárquicas), contam com a 
participação de todos no movimento e são o local onde todas as decisões são tomadas.  
Busca-se sempre o consenso, mas em caso de pontos de vista divergentes, pode-se 
aceitar a votação. Num movimento social que trabalha com a democracia directa, são os 
próprios membros que decidem as suas demandas, as suas formas de acção, como vão 
lidar com as pessoas solidárias que querem ajudar e assim por diante. Dentro do movi-
mento, tudo é decidido de forma igualitária: todos têm o mesmo poder de decisão. Pode 
haver vários critérios de tomada de decisão, mas eles devem ser sempre estabelecidos 
colectivamente.

Ética: um princípio, uma forma de conduta
Activistas de movimentos sociais têm de se comportar eticamente.  Isto significa que a 
nossa conduta tem de ser baseada em princípios de vida que opõem o capitalismo e são 
baseados em cooperação, solidariedade e ajuda mútua. Ser uma pessoa ética signifi-
ca não contribuir para injúrias individuais e políticas aos nossos companheiros de luta, 
apoiar outros activistas, não ter atitudes que criam divisões e disputas internas injustas. 
Ser ético também significa ser responsável. Até grande ponto, a ética é uma prática quo-
tidiana, mais evidente em acções concretas  do que em palavras de activistas, por vezes 
muito bem escolhidas. Ética e responsabilidade são valores básicos e são radicalmente 
opostos aos valores do capitalismo.

17





Um activista responsável toma iniciativa, assume responsabilidade e preenche-a perante 
o movimento social, completa as tarefas pelas quais é responsável perante a colectiva e 
tem atitudes consistentes com o espirito  da luta – em resumo, uma pessoa que contribui 
para o movimento social da melhor forma possível. A responsabilidade num movimento 
social é uma das formas mais evidentes da ética activista; preenchendo a tarefa para a 
qual recebeu um mandato ou para a qual se ofereceu como voluntário, o indivíduo não 
sobrecarrega outros, mas colabora com o movimento social como todo, facilitando atingir 
o objectivo determinado por todos.

Um activista responsável não tem atitudes egoístas que comprometam o colectivo, nem 
faz coisas que prejudicam a luta, não falha realizar actividades importantes para o movi-
mento ou não falta a encontros. A escolha de activistas para determinadas tarefas tam-
bém é uma responsabilidade colectiva. Às vezes, porém, os indivíduos podem ser culpa-
dos por tarefas incompletas e são estigmatizados pelo resto dos companheiros. Isso 
acontece nos movimentos sociais, e não raramente. Se a organização for mal organizada, 
um activista pode ser culpado pelo não funcionamento de toda uma estrutura. Isto 
também é um desvio ético. 

Em oposição aos valores individualistas do capitalismo, um movimento social promove 
a solidariedade e a ajuda mútua que estimulam a associação com outros membros das 
classes exploradas. Quando um indivíduo se junta a outras pessoas que querem constru-
ir um mundo mais justo e igualitário, eles estão na verdade a construir solidariedade de 
classe. Essa solidariedade torna-se real, primeiro, quando uma pessoa se associa a outra 
para construir um movimento social; depois, quando um movimento social se associa a 
outro para uma luta mais ampla. Os grupos explorados são muito diferentes, e solidarie-
dade significa unir-se a outros sectores, tentando que um apoie outro, por meio de uma 
prática chamada ‘ajuda mútua’.

É essencial manter dentro do movimento social valores opostos 
aos valores do capitalismo. Ética e responsabilidade, além de ser-
em pilares de movimentos sociais, têm de opor toda a cultura do 
capitalismo que criou um sociedade de pessoas não-éticas e irre-
sponsáveis. A luta pela ética e pela responsabilidade é uma luta 
contra os valores e a cultura do capitalismo.
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A luta é internacionalista.

Quando afirmamos que o estado faz parte do capitalismo, significa também que o sen-
timento nacionalista tem de ser rejeitado (o nacionalismo é a preferência para, ou a forte 
defesa de, tudo o que pertence ao país de onde se vem). Ao longo da história, defen-
sores do sistema capitalista sempre quiseram criar um sentido de unidade em todo o 
país. Para isso, eles usam festivais populares e desportes, tais como a Copa Mundial, 
para criar o que pode ser chamado ‘identidade nacional’. 

O verdadeiro factor de identidade não é o país a que se pertence, mas a 
classe a que se pertence.

Não há nada de errado em aplaudir (‘dar vivas’) pela equipe nacional do país de origem 
de alguém, mas o problema é quando se esquece que a identidade de um trabalhador 
deve ser uma identidade de classe, não uma identidade nacional. Quando o nacionalismo 
supera o classismo, surgem regimes como o fascismo, nos quais até mesmo as classes 
exploradas se tornam capazes de apoiar regimes de dominação e exploração em nome de 
um ideal nacional.

Um luta internacionalista ocorre quando as barreiras do estado são ignoradas e a soli-
dariedade dos movimentos sociais é estabelecida com todas as lutas de outros mem-
bros das classes exploradas no mundo. Não há razão para impedir ‘trabalhadores 
estrangeiros’. Se os estrangeiros são das classes exploradas, eles também são compan-
heiros. Se eles são da classe dominante provavelmente são inimigos.

Alianças têm sempre de ser feitas com as classes exploradas, quer elas estejam na 
África do Sul ou noutro país. Assim como é necessário estar do lado das pessoas sul- 
africanas quando o capitalismo sul-africano explora pessoas sul-africanas, também é 
necessário estar do lado de pessoas de outro país quando o capitalismo sul-africano 
explora pessoas desse país. Se é inevitável ter que escolher com quem fazer uma 
aliança, ou que posições defender, é essencial juntarmo-nos em termos de classe 
e não em termos de país. Identidade nacional é parte do capitalismo e, visto que as 
lutas dos povos são contra o capitalismo, a afirmação de internacionalismo é mais 
consistente.
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O movimento social deve ser o terreno preferido para o desenvolvimento de 
uma cultura popular.

O capitalismo está inserido em todos os espaços da sociedade e a sua cultura é dissem-
inada por várias formas, tal como por meio da media. O movimento social deve produzir 
e desenvolver uma cultura popular para apoiar os valores de oposição ao capitalismo. 
Esta cultura pode ser estimulada com música, teatro, palestras, debates, encontros, 
exposições e reuniões sociais. Uma nova cultura popular enraizada na mudança social 
complementará a educação popular.

É melhor construir um movimento social ou aderir a um que já existe? Às vezes as pes-
soas ficam em dúvida. Quando não há um movimento social próximo de pessoas que 
querem lutar por uma causa determinada, elas podem procurar outras pessoas que ten-
ham interesse nessa luta e em formar um novo movimento social. Porém, se já existe um 
movimento social que luta por algo pelo qual essas pessoas querem  lutar, não há razão 
para criar outro movimento.

A coisa mais importante é estar mobilizado. Formar um movimento ou 
juntar-se a um movimento que já existe, e levá-lo a ter as características 
correctas, são possíveis e importantes. A chave é saber que a luta, a mobi-
lização social, é a maneira certa de demandar alguma coisa. 

Os objectivos da luta devem ser estabelecidos a curto e médio prazo. Um movimento 
sem objectivos anda à roda em círculos e não tem um foco – é por isso que raramente 
atinge alguma coisa. Os objectivos de luta variarão. Por exemplo, um movimento con-
tra um aumento nas propinas escolares pode ter como o seu maior objectivo evitar que 
o aumento ocorra. Neste caso só há um objectivo, mas poderia haver mais do que um 
objectivo. Quando um sindicato entra em greve e desenvolve uma ‘lista de demandas’, as 
demandas são os objectivos da luta. Estes poderiam ser ganhar um aumento de dez por 
cento para todo o sector, resolver o problema da perda de salários nos últimos três anos, 
pagamento de horas extras, e assim por diante. Para um movimento de ocupação de ter-
ra, eles poderiam realizar um ocupação urbana e obter moradia. Para um movimento de 
desempregados, eles poderiam pôr pressão no governo e ganhar um programa de apoio 
que crie alguma renda alternativa para os desempregados.
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Quando um movimento social vai realizar qualquer luta, a coisa fundamental  é esta-
belecer os objectivos a curto e médio prazo. O objectivo a curto prazo é o que o movi-
mento vai demandar imediatamente e o objectivo a meio prazo pode variar de seis meses 
a alguns anos em frente. Para delinear os objectivos é suficiente responder à seguinte 
pergunta: o que queremos atingir com o nosso movimento num certo período de tempo?

Criem um plano estratégico.

Um plano estratégico tem de ser desenvolvido estabelecendo etapas, com 
um objectivo (ou mais) de luta por cada etapa, e estabelecendo as acções 
que serão realizadas para atingir cada objectivo. No fim de cada etapa, o 
movimento deve sempre parar, fazer uma auto-avaliação e ver se houve bom 
progresso. Se tudo estiver bem o movimento continua com o plano. Se algo 
está errado, o movimento faz as modificações necessárias para que o percur-
so esteja correcto. 
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Um exemplo prático:

Um movimento dos sem-tecto organiza-se para lutar por moradia. As pessoas não têm 
onde morar e decidem ocupar propriedades que não desempenham função social. O ob-
jetivo de curto prazo da luta é a ocupação de um imóvel, dando moradia aos activistas do 
movimento. O plano estratégico é estabelecer quatro comissões:

• uma para falar com as famílias que farão parte da ocupação e estabelecer um
 programa de integração para essas famílias
• outra para identificar e avaliar possíveis imóveis a serem ocupados

• outra para discutir como e quando a acção de ocupação irá ocorrer

• e outra que tentará criar toda a estrutura de trabalho para a futura ocupação.

Será necessário reflectir sobre quantas e quais pessoas serão capazes de ajudar nas 
tarefas; quais dessas actividades serão confidenciais e quais serão tratadas em assem-
bleias abertas; qual será o número máximo de famílias que pode ocupar a propriedade; 
quais serão os termos para agregar novos interessados na ocupação. Estas são questões 
organizacionais que, se não forem bem pensadas e executadas, comprometerão o objeti-
vo de curto prazo de obtenção de moradia para as famílias do movimento.
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Detalhes do plano estratégico:

A primeira comissão estabelecerá um plano para definir com que famílias a comissão 
irá dialogar, estipulando de forma transparente os critérios para cada família se juntar à 
ocupação. Também pensará sobre organizar encontros para que as famílias se comecem 
a conhecer e estabeleçam laços de solidariedade entre si, o que será muito importante 
no futuro.

A segunda comissão percorrerá a cidade à procura de imóveis que possam ser ocupados. 
Pensará se ocupar um prédio governamental ou privado; verificará o estado e as facili-
dades do edifício, ver como está fechado e como as pessoas podem entrar. Apresentará 
duas ou mais opções para que seja possível decidir qual é a melhor.

A terceira comissão, com as informações da segunda e conhecendo o movimento, con-
siderará  como será a ocupação. Discutirá o melhor tempo para ocupar, durante o dia ou 
à noite, um dia de semana ou um fim de semana; o que os ocupantes farão; como eles 
entrarão no edifício; como eles verão se não houver luzes.

A quarta comissão organizará grupos de ocupantes que possam fazer a ocupação 
bem-sucedida, nos primeiros e mais complicados momentos e depois de a ameaça imedi-
ata de despejo passar (se isso acontecer). Estabelecerá uma estrutura de pessoas capaz 
de resolver os problemas eléctricos e de água no local; outra responsável por uma cozinha 
colectiva (se for este o caso); a criação de uma comissão de segurança; a distribuição de 
quartos entre as famílias, e assim por diante.

O plano estratégico pode ser mais amplo e incluir objectivos de médio prazo e as acções 
que serão tomadas para os alcançar. O planeamento é absolutamente essencial.

Todos os movimentos sociais que usam democracia directa como um método de organi-
zação devem ter assembleias ou reuniões. 

As reuniões são as instâncias deliberativas do movimento, o espaço
colectivo para a tomada de decisões.
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Um movimento social não-hierárquico não tem uma ‘cabeça’ que decide e 
um corpo que obedece e, portanto, todas as questões devem ser discutidas 
e resolvidas em assembleias ou reuniões que são horizontais, com partici-
pação igual e não-hierárquica; isto é, a opinião de todos é igual. Movimentos 
que permitem a existência de um líder ou uma liderança autoritários não 
estão suficientemente organizados. Um revolucionário Mexicano costumava 
dizer que quanto mais forte as pessoas, menos precisarão de líderes.

Os espaços de discussão e de tomar decisões do movimento social devem ser um meio 
e não um fim em si mesmos. Algumas pessoas pensam que o fim de um movimento so-
cial é apenas realizar reuniões e assembleias horizontais, mas as reuniões e assembleias 
são apenas um meio para o movimento discutir as suas questões e tomar decisões. As 
reuniões devem ser eficazes. Devem permitir a participação de todos, um bom entendi-
mento das questões a serem discutidas, diferentes posicionamentos sobre as questões 
e, principalmente, a tomada de decisões. 

Tem que haver uma preocupação de que as coisas realmente se resolvam e que o mov-
imento social não fique preso em debates intermináveis e, portanto, a agenda tem que 
ser bem definida; as opiniões são dadas no menor tempo possível. Deve-se tentar obter 
consenso, mas se não houver consenso, deve haver uma votação, e todos devem se-
guir as posições que vencerem. Deve haver um método apropriado para cada tipo de 
decisão. Decisões menos importantes devem ser tomadas sem perda de tempo. Podem 
haver critérios diferentes para cada decisão: a mais simples pode ser votada com uma 
simples maioria ganhando; as de importância média com dois terços dos votos vencen-
do; decisões extremamente importantes podem seguir o método do consenso. É essen-
cial estabelecer um limite, um tempo máximo para cada discussão e para as próprias 
reuniões (ninguém gosta de passar todo o seu tempo em reuniões). 

Participação democrática.

Visto que o movimento social defende a democracia directa, a tomada de decisões deve 
ser o mais democrática possível; deve facilitar um ambiente em que as opiniões e sug-
estões de todos sejam ouvidas, em que todos tenham um nível de informação semelhan-
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te para poderem dar a sua opinião e que as decisões não sejam tomadas por meio de 
coerção ou medo.

Defenir a agenda com antecedência.

Todos devem participar nas discussões e na tomada de decisões. Para isso, é fundamental 
que todos saibam com antecedência as datas e os horários das reuniões e a agenda que 
será discutida.

Estabelecer prioridades.

Para que a tomada de decisões corra bem, as prioridades devem ser estabelecidas. 
Deve-se passar mais tempo com o que é mais importante e menos tempo com o que 
é menos importante - muitas vezes é melhor colocar as questões mais importantes no 
início, quando mais pessoas estão presentes.

Designar um  facilitator.

É importante ter alguém para facilitar a reunião. O facilitador não tem posição acima dos 
outros, mas ajuda a guiar as questões e as discussões, estimula a reunião, facilita a tom-
ada de decisões e assegura que os objectivos 
da reunião são atingidos.   

Tire minutos.

Minutos devem ser escritos para registar todas 
as decisões tomadas, distribuir responsabil-
idades para tarefas pendentes e estabelecer 
datas para se completar tais tarefas. As res-
oluções de reuniões e assembleias (decisões, 
actividades a ser realizadas) devem ser sem-
pre monitoradas e realizadas pelo movimento 
social, obviamente de forma não- autoritária e 
observando os critérios éticos do movimento 
social.
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As relações pessoais devem sempre buscar um ambiente de cooperação e ajuda mútua 
em que os membros do movimento social se vejam como companheiros de luta e se 
tratem como tal. O ambiente de trabalho deve ser agradável e deve haver respeito mútuo. 
Os conflitos devem ser resolvidos de forma não violenta e deve haver confiança entre os 
activistas. Isso tornará a luta mais forte e garantirá que o lado pessoal não interfira com 
o lado político. Não somos obrigados a ser amigos de todos, mas temos a obrigação de 
respeitar todos os que são companheiros de luta.

Um movimento social deve ter um sector ou uma comissão encarregados da comuni-
cação e media e responsáveis por fazer com que as demandas do movimento sejam 
levadas ao conhecimento da sociedade. Grande parte da media está comprometida com 
o capitalismo, mas existem boas pessoas neste campo que podem ajudar. Os compan-
heiros de comunicação e media devem tentar estabelecer um relacionamento com jor-
nalistas, locutores e editores simpatizantes da causa do movimento, devendo mantê-los 
sempre informados das denúncias que o movimento faz, das acções realizadas, das 
vitórias, da repressão policial, e assim por diante.

O movimento social deve comunicar com a sociedade e tentar apoio direto, por meio de 
veículos de media independentes tais como estações de rádio comunitárias / livres, com 
a publicação de cartazes e panfletos, com sites de publicação abertos e todas as estru-
turas de comunicação não integradas nos grandes meios de comunicação. 

A luta do movimento social geralmente traz repressão. Uma das formas do sistema cap-
italista se manter é por meio do estado, que está encarregado de manter uma sociedade 
de classes e os seus privilégios - portanto, quanto maior for a força social do movimento 
social, e quanto mais questionar as raízes do sistema capitalista, maior a probabilidade de 
repressão. 

À medida que as actividades e a luta do movimento aumentam, também aumenta a res-
posta do estado. Isto pode acontecer de formas diferentes: pela repressão das manifes-
tações de rua pela polícia, pela prisão de activistas, por acções judiciais. É fundamental 
que cada movimento social tenha contactos bem estabelecidos com um órgão ou organi-
zação, incluindo advogados que darão apoio em questões jurídicas. 
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Os advogados podem ajudar em muitas maneiras. Primeiro, podem ajudar como ‘con-
sultores’ do movimento, por exemplo, assistindo um movimento dos sem-tecto iden-
tificar edifícios governamentais vazios ou até mesmo ajudar identificar propriedades 
privadas com disputas de família que estejam no tribunal. Isto é numa situação em que 
não há repressão. Quando ocorre repressão, os advogados serão capazes de ajudar o 
movimento avançar denúncias públicas, que podem evitar que activistas sejam presos, 
ajudar libertar activistas que tenham sido presos (em caso de aprisionamento), ou mes-
mo defendê-los numa acção possível.

Quando há mobilização, o movimento social acaba invariavelmente por interferir com 
os privilégios da sociedade burguesa e geralmente, quanto mais são postos em causa 
esses privilégios, maior a repressão. Apoio jurídico será essencial para o movimento 
social, especialmente em situações de repressão, mas nunca deve guiar as estraté-
gias e os objectivos da luta, ou desmobilizar pessoas acreditando que um advogado 
resolverá tudo para todos. A lei é uma instituição burguesa e, portanto, apoio jurídico é 
secundário à organização da luta. 

Temos de ter cuidado não deixar os valores do capitalismo ser reproduzidos dentro do 
movimento social. Posições que devem ser opostas diariamente são posições hierárqui-
cas e autoritárias; preguiça de continuar com a luta; nacionalismo e defesas do estado; 
competição e individualismo; insultos e discórdias pessoais; racismo, cultura machista, 
homofobia e outros preconceitos sociais; drogas e alcoolismo que alienam as pessoas 
e as distanciam da luta; o paternalismo e caridade de pessoas que “sentem pena”  mas 
que, na realidade, não estão preparadas a juntarem-se ao movimento social na sua luta.
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Invariavelmente a luta do movimento social é para uma coisa concreta. Podia haver um 
movimento de pessoas desempregadas a lutar por geração de renda; ou um grupo de 
pessoas sem terra lutando por terra; ou um sindicato a lutar por um aumento salarial; 
ou mesmo uma comunidade a conscientizar sobre a mensagem de contra-cultura do 
hip-hop. Estes são objectivos a curto e médio prazo do movimento social e estes são 
aqueles que trarão conquistas que farão as vidas dos activistas menos dolorosas.  Não 
está errado lutar por empregos, terra, habitação ou melhores salários. De facto, a procu-
ra destes ganhos deve estar sempre presente, pois são estes que motivam  e mobilizam 
as classes exploradas. Um movimento que promove uma vida boa daqui a 50 anos não 
atraia pessoas. Tem de ter sempre a perspectiva de vitórias imediatas.

Neste livrete tem sido argumentado até agora que o objectivo do movimento social é 
construir organização popular com o fim de derrotar o capitalismo: um modelo orga-
nizacional anti-capitalista. Como é que um movimento anti-capitalista pode lutar por 
ganhos dentro do capitalismo? Não é isso que geralmente se chama ‘reformismo’? Não. 
O que caracteriza o reformismo é o projecto politico e a perspectiva de luta que uma pes-
soa, um grupo ou um movimento tem. 

Um reformista é uma pessoa que acredita que o capitalismo poder ser
melhorado.
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Uma pessoa que pensa que existe uma solução para os problemas da sociedade dentro 
do capitalismo é uma pessoa reformista, e isto é radicalmente diferente de alguém que, 
mobilizada em torno de lutas a curto e médio prazo, tem um projecto político e uma 
perspectiva de luta a longo prazo. Um reformista argumenta que o desejado resultado 
final da luta se encontra dentro do capitalismo. Um movimento de pessoas desempre-
gadas que pensa que depois de obter um emprego tudo será resolvido é um movimento 
reformista; um movimento de pessoas sem-tecto que pensa que uma vez que obten-
ham moradia a luta terminará, é um movimento reformista; até mesmo um movimento 
de um assentamento informal que tem o fim de ser reconhecido e aceite pelos seus 
exploradores (às vezes o estado) pode ser um movimento reformista porque o capital-
ismo continuará a existir  e a criar novas pessoas exploradas. Exploração e dominação 
continuarão. Portanto, mesmo se mobilizado em questões a curto e médio prazo, o 
movimento tem de ter uma perspectiva a longo prazo.
 

Um perspectiva a longo prazo existe quando o movimento pensa que a sua luta 
a curto e médio prazo não são o fim. O fim, para um movimento que quere lutar 
contra a exploração e a dominação, é acabar com o capitalismo. A luta a curto e 
médio prazo e a perspectiva a longo prazo não são mutuamente exclusivas, mas 
são complementares. 

É sempre essencial suster a perspectiva a longo prazo de combater e derrubar o siste-
ma capitalista para construção de uma sociedade nova. As lutas a curto e médio prazo 
servirão como os ganhos do dia-a-dia e para aliviar o sofrimento diário. Também serão 
uma escola, pois uma pessoa só aprende realmente através da luta. A memória de lutas 
sociais é importante pois forma a acumulação de experiências obtidas pelos movimen-
tos sociais através do tempo. 

Um movimento que está organizado à volta de uma luta a curto e médio 
prazo e a utiliza como um meio para um objectivo maior, contra o capital-
ismo, é um movimento revolucionário.  

O projecto de um movimento revolucionário está ligado a uma concepção de organi-
zação de base mobilizada e estabilizada com uma perspectiva revolucionária de ultra-
passar o sistema capitalista. 
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Um revolucionário é uma pessoa que argumenta que o capitalismo tem de 
ser substituído por um sistema novo baseado na igualdade e na liberdade.

Significa isto ‘tomar poder’? O conceito de ‘tomar poder’ está desactualizado e causa 
confusão. Quando se luta um sistema de exploração e dominação, o objectivo e não é 
criar um sistema novo que explora e domina. O conceito de tomar poder assume que o 
problema é quem está no poder e não o poder em si – é como  mudar o rei sem termi-
nar com a monarquia. Na realidade o problema não é com quem ocupa o estado, mas o 
estado em si próprio, e não é útil pensar que tomando o poder do estado nós podemos 
fazer a mudança necessária na sociedade. O estado tem de ser destruído porque facilita 
a dominação daqueles que são explorados pela classe dominante. 

O estado é uma ferramenta eficaz em favor da burguesia. 

As coisas não mudam pela entrega de todas os avanços de classe ao estado, com o seu 
poder centralizado porque a centralização tende a eliminar todas as formas de organi-
zação democrática. Mesmo quando sindicalistas e activistas, incluindo o Nelson Mande-
la, entraram para o estado na África do Sul, a exploração e a dominação não acabaram. 
A classe negra trabalhadora continuou a ser uma reserva de mão-de-obra barata, como 
acontecia sob o apartheid. Os líderes juntaram-se à classe dominante e beneficiaram da 
dominação e da exploração da maioria – mas para a maioria não veio a liberdade com a 
tomada do poder do estado. 

Muitos movimentos sociais falam da criação do ‘poder do povo’, um con-
ceito muito amplo.  

Há pessoas que apoiam o poder do povo e que têm boas ideias e conceitos que são 
muito semelhantes aqueles definidos neste livrete como ‘organização popular’ – mas há 
muitas outras que promovem poder do povo e estão a pensar sobre isso de uma ma-
neira autoritária com formas ditatoriais, exploradoras e que dominam. Também existem 
aquelas que promovem poder do povo construindo movimentos que apoiam vanguardas 
desligadas da base, relações hierárquicas nos movimentos, partidos que se sobrepõem 
com movimentos sociais, pessoas que tentam libertar a sociedade através do estado, 
tiranias e burocracias de todos os tipos. Em tais casos, o poder do povo não tem nada a 
ver com aquilo que chamamos organização popular. 
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É necessário construir uma sociedade nova.

Como observámos, organização popular aponta para um objectivo a longo prazo, a sub-
stituição do capitalismo. Isto significa criar um regime social novo, outra forma de orga-
nização da vida social. Como isto é um projecto a longo prazo, é impossível ter pensado 
absolutamente sobre tudo, mas estes são alguns pensamentos sobre o assunto.

Em contraste com o capitalismo, a sociedade nova não terá classes. 

Não haverá aqueles que dominam, 
que exploram, e aqueles que são 
dominados, que são explorados. 
Esta nova sociedade será baseada 
em solidariedade e ajuda mútua, e 
as pessoas já não se considerarão 
competidoras mas, em vez disso, 
como companheiras.

Desta forma, a solidariedade sub-
stituirá desconfiança mútua e even-
tualmente a cooperação triunfará 
sobre competição. A propriedade 
privada, actualmente a fonte de tan-
tas divisões na sociedade, e o fac-
tor de poder da burguesia, abrirá 
caminho para propriedade colectiva 
dos meios de produção. Dominação 
e exploração terão que ter sido elim-
inadas, e embora inevitavelmente 
haverão conflitos, a coisa mais im-
portante é ter um sistema que não 
permita que uns poucos vivam bem 
à custa de tantos outros que vivem 
pobremente. 
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Sem propriedade privada e com auto-gestão.

Para esta nova sociedade ser fundada em solidariedade e assistência mútua, não pode 
apoiar as instituições do capitalismo: propriedade privada e o estado. Em seu lugar, 
como uma forma de re-organização social, deve ser implementado o sistema de au-
to-gestão económica e de federalismo político. A propriedade privada deve ter sido 
eliminada e ninguém será capaz de empregar outras pessoas e roubar parte do que elas 
produzem (mais valia) através do sistema de salários. Neste modelo ninguém é dono dos 
meios de produção – máquinas, ferramentas, terra, fontes de energia – porque todos são 
colectivos 

Dizer que uma coisa é colectiva significa que já não pertence a uma pessoa 
mas a todas aquelas envolvidas com ela.

Um exemplo prático: consideremos uma fábrica de cadeiras. Na sociedade futura, a fábri-
ca e tudo que lhe pertence – as máquinas, ferramentas, terra – é propriedade colectiva. 
Uma pessoa não pode vender a fábrica, não pode ser patroa de outras, não pode explorar 
outras. Tudo na fábrica é colectivo e todos os trabalhadores são iguais no poder de tomar 
de decisões. Tudo que é resolvido tem de ser por acordo entre a colectiva de trabalhadores 
que decidirá o que fazer em relação a tudo que se relaciona com o seu ambiente de tra-
balho. Isto é chamado auto-gestão, e acontece quando as decisões são removidas das 
mãos da classe dominante e vão para concelhos de trabalhadores que tomam as suas 
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próprias decisões acerca de tudo que os afecta.

Isto não é um sonho, mas aconteceu nalguns momentos na história. Na Comuna de 
Paris, em 1871, além de tomarem conta das fábricas, os trabalhadores votaram pelos 
seus representantes de acordo com as áreas de produção. Não havia salários maiores 
e todos tinham uma função rotante - eles assumiram as tarefas uns dos outros durante 
períodos diferentes do processo de produção. Também foi assim durante a Revolução 
Espanhola de 1936–1939, uma cena de inúmeras experiências de auto-gestão que, em 
certas regiões, atingiram resultados muito superiores aqueles verificados nos modelos 
conservadores prévios.

Sem o estado e com federalismo.

Visto que o capitalismo tem que ser derrubado, o estado também não deve existir mais. 
Em vez de estados nacionais a sociedade futura tem de ser baseada na associação livre 
entre pessoas, e isto pode acontecer em qualquer território, e é por isso que a nova 
sociedade é internacionalista. 

Já não há mais democracia representativa. As pessoas reúnem-se em 
concelhos e tomam as suas próprias decisões. Quando há necessidade de 
coordenação, é escolhido um delegado que representa as posições do con-
celho. Todas as funções políticas são rotativas e revogáveis (se a base do 
concelho assim o desejar, o representante pode ser destituído do cargo a 
qualquer momento). Isto é federalismo.
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O federalismo também tem uma memória histórica. Durante os primeiros anos da Rev-
olução Russa, que começou em Outubro de 1917, os trabalhadores e soldados do povo 
decidiam tudo nos chamados sovietes, ou concelhos, que eram os órgãos de decisão 
mais altos. Posteriormente, com a burocratização da revolução e a manipulação dos 
sovietes por um partido político, essa experiência perdeu seu conteúdo original. Hoje, há 
uma revolução em Rojava, no nordeste da Síria. Em 2012, o estado da região foi der-
rubado por meio de protestos em massa. Em vez de um estado, as próprias pessoas 
governam-se por meio de comunas confederadas, assembleias de rua que envolvem 20 
a 400 lares. Por meio das reuniões da comuna, as pessoas administram todos os inter-
esses ao nível da rua, incluindo a economia, segurança, educação, habitação e água. As 
comunas são confederadas por concelhos de bairro, assembleias municipais, concelhos 
provinciais e um concelho nacional. Delegados mandatados, com base na democracia 
directa, são enviados a esses concelhos das comunas para garantir a ajuda mútua para 
que a sociedade possa funcionar sem um estado (mais informações podem ser encon-
tradas sobre isso em dois Livretos do ILRIG - A Revolução de Rojava e o Confederalismo 
Democrático e Lições para Construção de um  Movimento na África do Sul).

Esta sociedade de auto-gestão e federalismo promove a verdadeira democracia, o verda-
deiro governo pelo povo. Nele, não são os capitalistas e os políticos que governam, mas o 
próprio povo organizado. 

35



Numa verdadeira democracia, as pessoas governam-se a si próprias. Elas 
são soberanas, tomam as suas próprias decisões e não são nem domi-
nadas nem exploradas. Os dois valores básicos a serem promovidos na 
sociedade futura são liberdade e igualdade.

Liberdade é a possibilidade e todos desenvolverem as suas possibilidades e criatividade 
sem serem dominadas ou exploradas. Igualdade é a possibilidade de todos escolherem 
que caminho querem seguir. Portanto, já não existe este esta fossa entre ricos e pobres 
e todos estão mais ou menos ao mesmo nível pois todos têm as mesmas oportuni-
dades. Isto não significa padronizar todos, mas que em tal sistema não há desigual-
dade, não há hierarquia.

Uma reflexão importante para concluir o material sobre organização popular: todos os 
meios pelos quais se exerce a organização popular devem estar de acordo com a nova 
sociedade que deve ser construída. Por isso, as lutas do dia-a-dia, além de trazerem al-
gumas conquistas, já demonstram os valores éticos da nova sociedade. Todo o proces-
so de luta permite-nos concluir que é essencial utilizar os meios adequados para atingir 
os fins desejados. Na realidade, os fins estão nos meios. A liberdade não pode ser 
alcançada restringindo a participação das pessoas, nem a igualdade mantendo certos 
privilégios; tudo já deve ser transformado nos métodos usados na luta. A própria luta é 
uma enorme fonte de aprendizagem. É o que educa a classe. 

É de importância absoluta defender a coerência entre os meios e os fins. No 
modelo de organização popular, o processo inteiro de luta – os meios - é consis-
tente com os fins a ser atingidos: o derrubamento do capitalismo e a construção 
da nova sociedade. É através da luta que aprendemos a lutar.  Na mobilização do 
dia-a-dia aprendemos coisas que nenhuma escola nos pode ensinar. Na prática, 
a teoria melhora muito . Portanto, vamos trabalhar – deixemos a teoria e comec-
emos a prática!

• Esta publicação foi traduzida e adaptada de um livreto  desenhado e escrito pela Universidade 
Popular. A primeira parte foi em grande parte baseada no livro Anticapitalismo para Principiantes por 
Ezequiel Adamovsky, editado na Argentina.
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