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As manifestações populares 
contra o aumento das passagens 
que irromperam nas últimas se-
manas no Brasil estão marcando 
uma ruptura de conjuntura. Os 
movimentos já estão ajudando a 
colocar na pauta não somente as 
reivindicações econômicas dos 
trabalhadores e estudantes, mas 
problemas sociais e políticos e pro-
blemas do próprio movimento de 
massas.

O movimento começa com uma 
reivindicação: redução dos preços 
das passagens. É certo que a re-
dução do preço das passagens em 
si mesmo não significa tudo, mas 
significa muito. Reduzir o preço 
das passagens tem um impacto di-
reto sobre o nível salarial da popu-
lação mais pobre. Segundo os da-
dos do DIEESE em janeiro de 2013 
o salário mínio necessário para su-
prir a vida de uma família deveria 
ser de 2674,00 reais e agora em 
maio é de 2873,00 reais. Ou seja, 
o salário mínimo de 678 reais so-
mente no primeiro semestre desse 
ano perdeu quase 1/3 do seu valor 
real. Mas além disso, essa reivin-
dicação é importante por ser um 
passo no sentido do controle dos 
trabalhadores sobre o transporte 
público para a tarifa zero. A redu-

ção ou suspensão dos aumentos 
deve ser parte de uma plataforma 
mais ampla, política e econômica. 
A pauta econômica é a luta contra 
a super-exploração e os efeitos da 
crise mundial. Controlar a margem 
de lucro do capital monopolista é 
a única forma de elevar o nível de 
vida dos trabalhadores.

Devemos reivindicar a redução 
das passagens e suspensão do 
aumento. Mas em segundo lugar 
devemos reivindicar a abertura de 
todas as contas das empresas con-
cessionárias de transporte públi-
co, fazer uma ampla devassa para 
avaliar os lucros e certamente a 
alegada “necessidade” dos aumen-
tos será desmentida. Em terceiro 
lugar formar um comitê de controle 
dos transportes públicos composto 
por usuários e trabalhadores para 
avaliar as contas e criar as condi-
ções para que não se subordine os 
interesses e a vida dos trabalhado-
res à máfia dos transportes.

Essas medidas práticas apon-
tam para uma solução classista e 
combativa da luta, que apresente 
a solução para óbvio: o arrocho 
salarial que começa a massacrar a 
classe trabalhadora, especialmente 
aquela que ganha salário mínimo. 
Em segundo lugar, o movimento e 

os protestos explicitaram, em boa 
hora, a deterioração do legalismo e 
da hipocrisia reformista e estatal. 
A repressão brutal está mostran-
do o caráter autoritário do siste-
ma político e colocando no centro 
o debate político da criminalização 
dos movimentos sociais.

Nesse sentido, setores gover-
nistas e reformistas do movimento 
apelam e apelarão e farão coro com 
as forças reacionárias denunciando 
o “vandalismo”. Ao mesmo tem-
po, a dura experiência das lutas no 
campo e na cidade estão mostran-
do que todos os instrumentos são 
legítimos para conter o abuso de 
poder e a arbitrariedade. O Estado 
policial e prisional já se assanha. 
Mas se surpreende ante uma resis-
tência que imaginava amordaçada 
e amarrada pela burocracia sindi-
cal e estudantil.

Mas essa aliança entre o Esta-
do, a burocracia estudantil e sin-
dical irá se voltar cedo ou tarde 
contra o movimento. Por isso é 
preciso colocar que tarefa do mo-
vimento, propriamente política não 
é a defesa da democracia em abs-
trato, mas a defesa dos direitos de 
auto-organização e manifestação 
e a luta contra a criminalização, 
primeira face do autoritarismo e 

eventualmente da ditadura. E a 
legítima defesa individual contra 
o autoritarismo e pela autodefesa 
coletiva de massas devem ser de-
fendidas como direitos históricos 
dos trabalhadores.

Outra tarefa fundamental do 
movimento é ampliar as mobiliza-
ções.  Nesse sentido é preciso que 
a luta seja levada aos locais de tra-
balho e estudo. Para isso é preciso 
convocar os trabalhadores à gre-
ve. Greve contra o aumento das 
passagens, greve contra o abuso 
de poder e autoritarismo. É pre-
ciso combinar uma série de para-
lisações nas diferentes categorias 
para engrossar as mobilizações 
nacionais para transformar efeti-
vamente a luta pela redução das 
passagens na luta pelo passe-livre. 
É preciso paralisar as escolas, as 
universidades e levar estudantes e 
trabalhadores para as ruas imedia-
tamente.  É preciso então construir 
greves setoriais que possibilitem a 
convergência das mobilizações de 
trabalhadores, convocando parali-
sações para os dias dos atos! Por 
isso a tarefa da militância revolu-
cionária e combativa é convocar as 
greves e paralisações para fortale-
cer a luta pelo passe livre.

Greve contra o Aumento, greve contra à criminalização e greve contra os megaprojetos!
Passe Livre já! Rumo à Greve Geral!
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Os protestos populares nas diferentes regiões 
(Rio Grande do Sul, Goiânia, São Paulo e depois Rio 
de Janeiro e Brasília) que tomaram por tema a luta 
contra o preço dos transportes se apresentam como 
o principal elemento de conjuntura dos últimos oito 
anos. Eles representam um desafio prático e teóri-
co ao movimento revolucionário. Quais suas causas? 
Quais os seus sujeitos? Ele é um movimento “novo”? 
Ele representa uma oposição “total” aos movimentos 
anteriores? Eles são compatíveis com a democracia? 
Qual a real agenda dos movimentos?

Em primeiro lugar temos de situar historicamente 
os protestos. Podemos dizer que o Governo Lula teve 
instrumentos de contenção dos movimentos sociais. 
Tanto macroeconômicos quanto políticos, de coopta-
ção. A partir da posse de Dilma esses instrumentos 
entraram em processo de deterioração. As lutas dos 
operários das grandes obras, as lutas dos indígenas. 
Depois a grande greve do funcionalismo público e das 
universidades de 2012. A greve das universidades e a 
participação do movimento estudantil na luta contra 
o Governo Dilma preparou em parte o terreno para 
as lutas que eclodiriam em 2013. Muitos militantes de 
hoje foram formados nessas jornadas.

A mídia burguesa e os pseudocientistas sociais 
tentam, atônitos, explicar o surgimento das atuais 
mobilizações. Somente eles achavam que a socie-
dade estava parada ou contemplada no Governo do 
PT. E tentam anular os sujeitos coletivos e criar uma 
mistificação de que os movimentos surgiram pelas 
“redes sociais”. As redes sociais foram um meio fun-
damental. Mas não foram o sujeito principal.

Nesse sentido, podemos dizer que dois compo-
nentes se combinaram. De um lado, uma mudança 
no campo governista, de direção. A UNE e OE-UNE 
resolveram romper com sua política de amarrar o 
movimento estudantil e levar os estudantes para as 
ruas. De outro, uma mudança nas bases, vários mili-
tantes e coletivos independentes e alguns vinculados 
a partidos de esquerda, confluíram para as mobili-
zações. Dessa maneira, não existe um movimento 
totalmente “novo”, nem é uma mera replicação do 
movimento estudantil. O movimento estudantil está 
apresentando antecipadamente uma crise interna 
entre o Governo do PT e suas bases sociais já en-
saiada em 2012. No ano passado vimos a primeiro 
choque entre a articulação partidária/Governo Fede-
ral e a articulação sindical da CUT. Esse ano vemos o 
choque entre o PCdoB e suas organizações de mas-
sa, a UNE, e o Governo Dilma. Ou seja, o campo 
governista começa a refletir as contradições.

Mas a combinação dessas mudanças de direção 
e das bases explicam o caráter nacional dos atos. 
Não explica nem sua dimensão qualitativa nem a di-
nâmica, que foi completamente imprevisível e que 
dependeu da entrada em cena de um único fator: 
a juventude trabalhadora e universitária e setores 
não-organizados (e logo, não tutelados pelo gover-

nismo e pelo para-governismo). As redes sociais fo-
ram o meio de se chegar a esses setores. Não foram 
o sujeito. É difícil definir causas, mas verificasse que 
os atos cresceram em participação conforme cresce-
ram em radicalização e repressão.

A ideia de anular os sujeitos coletivos, múltiplos 
e plurais que existem não é ingênua. Ela apenas re-
força ideia de que os trabalhadores não se organi-
zam, são incapazes. Ou o capital (a tecnologia da 
internet) e o indivíduo (redes sociais) é sujeito ou 
procura-se um sujeito centralizado, formalizado. O 
trabalhador e suas formas coletivas locais e particu-
lares são apagados da história. O fetiche tecnológico 
faz parte da campanha ideológica da burguesia de 
negar a existência da ação de massas.

Mas sendo espontâneos e organizados simulta-
neamente, organizados porque espontâneos e es-
pontâneos porque auto-organizados, os atos não 
foram efetivamente dirigidos em sua plenitude por 
nenhuma força política. E é exatamente por isso que 
eles assumiram progressivamente a dimensão com-
bativa e depois de levante popular nos dia 16 à 20 
de junho, com a tentativa de protesto nos estádios 
(RJ, DF e CE) e com a tentativa de ocupação do Con-
gresso Nacional, Palácio do Itamaraty, a ocupação 
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) 
e depois da prefeitura de São Paulo. O que isso sig-
nifica? Vandalismo contra bens públicos? Contra o 
patrimônio histórico?

Os atos foram direcionados para dois alvos princi-
pais: os megaeventos, ou seja, o modelo desenvol-
vimentista do PT e contra os núcleos do poder esta-
tal. Devemos fazer uma análise dos acontecimentos 
e questionar a campanha burguesa de criminalização 
da ação direta popular. Devemos situar a eclosão dos 
protestos violentos no quadro histórico recente.

A juventude trabalhadora e estudantil tem so-
frido com a perseguição política e a violência da PM 
nas periferias do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília 
(devemos lembrar que um estudante foi assassina-
do em Brasília em 2013 numa blitz e da repressão 
brutal dentro da USP e as acusações do Ministério 
Público aí). Mas, além disso, a primeira tentativa de 
construir atos “pacíficos” com a palavra de ordem 
“sem violência” lançada pelos reformistas foi desas-

trosa. A violência foi iniciativa da polícia.

Qual foi a estratégia do discurso da mídia corpo-
rativa? Procurar um “ataque inicial” que possa justifi-
car a repressão e colocar a atuação da política como 
uma resposta à violência. Mas além da repressão 
que poderíamos usar para questionar esse discurso, 
existem ainda várias ações específicas nos últimos 
meses: 1) assassinatos e prisões de jovens e estu-
dantes em várias partes do Brasil; 2) o desalojamen-
to violento da Aldeia Maracanã no Rio de Janeiro no 
primeiro semestre; 3) as ações de abuso policial nos 
primeiros dias de protesto. Ou seja, a violência esta-
va dada. O que faltava era a resistência. E ela surgiu.

Os setores das massas marginais às organiza-
ções e ao sistema político se organizaram em peque-
nos grupos e individualmente. Centenas de pequenos 
grupos de estudantes e trabalhadores se formaram 
no ato do Rio de Janeiro. Não somente para enfren-
tar nas ruas, mas os grupos de advogados e médicos 
que se formaram para apoiar a luta. As organizações 
políticas como a UNIPA e outras, eram um universo 
pequeno dentro de outra força da qual ela faz par-
te, mas que não se encontra organizada, ou melhor, 
que está se auto-organizando para a resistência e 
para a reivindicação social e política. E é claro que o 
movimento é heterogêneo na sua composição e ex-
pressão ideológica, que ainda não está definida. Mas 
esse é seu maior desafio e maior virtude.

A tomada da ALERJ em 18 de junho expressou 
o desejo de luta de todos. De todos os que sofrem 
e morrem nos hospitais públicos. Os que sofrem nos 
transportes públicos. Os que sofrem nas mãos da 
polícia e do Estado. Os “vândalos”, as “classes pe-
rigosas”, os indesejáveis sempre estiveram ai. Eles 
estavam sussurrando, através do voto nulo, através 
da resistência passiva. E agora passaram a ação. E 
na ação eles se defrontam com a violência do Estado 
e a violência simbólica dos jornalistas e pseudocien-
tistas. E certamente esse processo, amadurecendo e 
se desenvolvendo, será o fator fundamental da con-
juntura política.

1 – A Luta contra a reação: classismo e 
luta entre reforma x revolução

Os protestos populares provocaram uma rápida 
reação da burguesia: a criminalização. Eles taxaram 
o movimento de “baderna” nos primeiros dias e con-
vocaram a repressão. A brutalidade policial e o apoio 
popular levaram, primeiramente, às contradições e 
depois a uma mudança de linha. A burguesia, o Esta-
do e a mídia corporativa criaram a polarização entre 
“vandalismo x movimento pacífico”.

De maneira geral, essa polarização é aceita como 
base dos próprios partidos reformistas. Daí o fato de 
rapidamente o PSTU, o PSOL, PT e PCdoB fazerem 
coro com a rede Globo e o Governo Federal. Dessa 
maneira, a agenda política dos Partidos reformistas é 
aquela da mídia corporativa e do Estado e isso ajuda 

Viva o Levante Popular: a 
juventude combativa e o ascenso 
da luta de massas no Brasil!

São Paulo (18/06): Manifestantes tentam ocupar Prefeitura
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trosa. A violência foi iniciativa da polícia.

Qual foi a estratégia do discurso da mídia corpo-
rativa? Procurar um “ataque inicial” que possa justifi-
car a repressão e colocar a atuação da política como 
uma resposta à violência. Mas além da repressão 
que poderíamos usar para questionar esse discurso, 
existem ainda várias ações específicas nos últimos 
meses: 1) assassinatos e prisões de jovens e estu-
dantes em várias partes do Brasil; 2) o desalojamen-
to violento da Aldeia Maracanã no Rio de Janeiro no 
primeiro semestre; 3) as ações de abuso policial nos 
primeiros dias de protesto. Ou seja, a violência esta-
va dada. O que faltava era a resistência. E ela surgiu.

Os setores das massas marginais às organiza-
ções e ao sistema político se organizaram em peque-
nos grupos e individualmente. Centenas de pequenos 
grupos de estudantes e trabalhadores se formaram 
no ato do Rio de Janeiro. Não somente para enfren-
tar nas ruas, mas os grupos de advogados e médicos 
que se formaram para apoiar a luta. As organizações 
políticas como a UNIPA e outras, eram um universo 
pequeno dentro de outra força da qual ela faz par-
te, mas que não se encontra organizada, ou melhor, 
que está se auto-organizando para a resistência e 
para a reivindicação social e política. E é claro que o 
movimento é heterogêneo na sua composição e ex-
pressão ideológica, que ainda não está definida. Mas 
esse é seu maior desafio e maior virtude.

A tomada da ALERJ em 18 de junho expressou 
o desejo de luta de todos. De todos os que sofrem 
e morrem nos hospitais públicos. Os que sofrem nos 
transportes públicos. Os que sofrem nas mãos da 
polícia e do Estado. Os “vândalos”, as “classes pe-
rigosas”, os indesejáveis sempre estiveram ai. Eles 
estavam sussurrando, através do voto nulo, através 
da resistência passiva. E agora passaram a ação. E 
na ação eles se defrontam com a violência do Estado 
e a violência simbólica dos jornalistas e pseudocien-
tistas. E certamente esse processo, amadurecendo e 
se desenvolvendo, será o fator fundamental da con-
juntura política.

1 – A Luta contra a reação: classismo e 
luta entre reforma x revolução

Os protestos populares provocaram uma rápida 
reação da burguesia: a criminalização. Eles taxaram 
o movimento de “baderna” nos primeiros dias e con-
vocaram a repressão. A brutalidade policial e o apoio 
popular levaram, primeiramente, às contradições e 
depois a uma mudança de linha. A burguesia, o Esta-
do e a mídia corporativa criaram a polarização entre 
“vandalismo x movimento pacífico”.

De maneira geral, essa polarização é aceita como 
base dos próprios partidos reformistas. Daí o fato de 
rapidamente o PSTU, o PSOL, PT e PCdoB fazerem 
coro com a rede Globo e o Governo Federal. Dessa 
maneira, a agenda política dos Partidos reformistas é 
aquela da mídia corporativa e do Estado e isso ajuda 

a aumentar a antipatia e antagonismo entre essas 
manifestações autônomas e as organizações parti-
dárias. Por quê?

Porque essa é uma falsa contradição. Porque 
essa contradição é vazia? A propaganda é a política 
por outros meios. A política expressa nesses concei-
tos é a política da reação. Quem ataca, quebra não 
está apenas quebrando objetos. Está atacando os 
símbolos e conceitos da dominação burguesa. Res-
ponde com violência simbólica e a violência simbólica 
e real de 500 anos de opressão.

O discurso contra o vandalismo é uma forma de 
violência simbólica contra o povo, contra a juventude 
pobre e trabalhadores precarizados. Porque os atos 
dos manifestantes foram taxados de vandalismo? É 
porque eles atingem e questionam o núcleo do po-
der reacionário. Em primeiro lugar, eles constituem 
uma manifestação espontânea de um povo julgado 
incapaz, passivo. Em segundo lugar, os atos têm al-
vos específicos: bancos, propriedades públicas que 
representam o poder de Estado e história de explora-
ção. E por fim os levantes foram direcionados para o 
poder legislativo e executivo, ou seja, para o foco de 
todo movimento revolucionário. A falsa contradição, 
portanto, visa despolitizar um movimento que ques-
tiona os fundamentos do poder reacionário em atos 
de resistência de massas.

Porque podemos falar da violência simbólica? 
Porque ela apenas reforça a legitimidade do Esta-
do, dos governos e dos empresários e caminha de 
mãos dadas com a violência policial-militar. Ao criar 
essa falsa contradição, se pretende criar a divisão no 
movimento de massas entre um setor que pode ser 
legitimamente alvo da repressão e outro que não. 
Um setor que é ator político legítimo e outro que 
não. A reação está se organizando para defender: 1) 
o caráter absoluto e inquestionável da propriedade 
privada; 2) a legitimidade absoluta do Estado e de 
seus atos, e mesmo os mais violentos e arbitrários. A 
reação, representada pelo capital monopolista, pelo 
Estado e pela coalizão partidária no poder precisa 
então ganhar a sociedade para esse discurso. A cam-
panha contra o vandalismo é apenas farsa. A defesa 
do patrimônio histórico também.

Por que o capital pode demolir o Maracanã, pa-
trimônio histórico? Por que o Museu do Índio pode 
ser demolido, desalojando os indígenas e não é con-
siderado patrimônmio histórico? Por que o Estado 
pode demolir o Hospital dos Servidores do Rio de Ja-
neiro, o IASERJ? Por que a floresta amazônica pode 
ser destruída pela Usina de Belo Monte em nome do 

capital? O capital pode destruir tudo. Está destruindo 
tudo. O levante popular não está destruindo nada 
além dos obstáculos a sua própria ação criativa. Não 
lutamos só pelo bem “público”. Lutamos para defi-
nir o conceito de bem público. E não respeitamos os 
conceitos da reação. Pois não há como combater a 
reação sem combater esse discurso e sua violência 
simbólica e física.

Qual é a contradição do movimento de massas? 
Ou seja, existe no interior da classe trabalhadora e 
juventude uma diferença entre as concepções e es-
tratégias de luta dos revolucionários e dos reformis-
tas. Entretanto, quando um setor que supostamente 
defende as reformas se alinha ao bloco reacionário, 
à mídia corporativa, significa que está abdicando do 
princípio básico da unidade de ação de classe traba-
lhadora frente à reação. E este é o desafio. Os parti-
dos reformistas devem ou renunciar a seu compor-
tamento de alinhamento com o discurso de denúncia 
do vandalismo e, consequentemente, defender in-
condicionalmente os protestos populares ou passar 
definitivamente ao lado da reação. A contradição en-
tre reforma e revolução se apresenta hoje no movi-
mento da seguinte maneira: os reformistas ficam do 
lado do povo e fazem sua defesa dentro dos órgãos 
legítimos dos trabalhadores, ou denunciam a massa 
e passam à reação.

Diante da eclosão do movimento de massas 
conclamamos a unidade a todos. Mas sabemos que 
o reformismo está cada vez mais numa relação de 
promiscuidade com a reação. A tarefa dos militantes 
sinceros e eventualmente equivocados é rever essa 
linha. O inimigo é o Estado e o Capital, e os pilares 
da reação, a polícia, a força nacional e os governos. 
A discussão sobre o método e estratégia não deve 
romper à unidade geral da classe frente à reação. 
Trair essa unidade é trair ao próprio povo. Dessa ma-
neira, devemos opor a contrarrevolução e reação o 
método revolucionário. A ação direta de massas e a 
greve geral.

Por isso fazemos uma saudação à juventude 
combativa do Brasil. Levamos uma saudação todos 
os trabalhadores e estudantes que enfrentam à vio-
lência física e simbólica. E dizemos que estamos jun-
tos nas linhas das barricadas. Mas a nossa tarefa é 
levar uma política e uma palavra de ordem revolu-
cionária. A política é: organizando para desorganizar 
a reação, desorganizando a reação para organizar a 
revolução. É preciso avançar nas mobilizações e ga-
rantir a autonomia e ação direta de classe.

Anarquismo é Luta!

Rio de Janeiro (17/06): Manifestantes tomam sede da Assembleia Legislativa do Estado - ALERJ

Plataforma de 
Reivindicações

* Andar de ônibus para viver e 
não viver para andar de ônibus:
- Revogação de todos os aumentos tarifá-
rios no país, sem isenção de impostos aos 
empresários do transporte;
- Indexação do valor mensal gasto no 
transporte coletivo em no máximo 10% 
do salário mínimo vigente;
- Passe Livre Irrestrito para estudantes e 
desempregados rumo ao Tarifa Zero;
- Abertura de todas as planilhas de custo 
das empresas concessionárias de trans-
porte público;
- Formar um comitê de controle dos trans-
portes públicos composto por usuários e 
trabalhadores;

* Combate a flexibilização, a 
rotatividade no emprego e ao 
aumento do custo de vida:
- Jornadas de Trabalho de 30 horas sema-
nais sem redução salarial;
- Auxílio desemprego por dois anos;
- Indexação dos aluguéis num valor máxi-
mo de 15% do salário mínimo;
- Piso salarial igual ao dos homens e bran-
cos para as mulheres, negros, indígenas, 
estrangeiros e etc. na mesma ocupação; 
- Licença maternidade remunerada de 
nove meses;

* Redirecionar os investimentos 
e remediar os danos das megao-
bras e megaeventos:
- Expansão dos sistemas de ensino público 
e gratuito em todos os níveis para 100% 
da demanda;
- Expansão dos sistemas de saúde gratui-
tos até atingir a demanda da população;
- Obrigatoriedade do sistema privado de 
saúde realizar atendimento emergencial e 
essencial a população de baixa renda;
- Proteção dos territórios indígenas e po-
vos nativos;
- Criação de um amplo sistema público de 
tratamento e coleta de resíduos, financia-
do por um imposto sobre os culpados de 
crimes ambientais;

* Pelo livre direito de organiza-
ção, reunião e propaganda:
- Liberdade para presos políticos por moti-
vo de defesa dos direitos dos trabalhado-
res e minorias oprimidas;
- Fim do monopólio dos meios de comuni-
cação de massa: horário gratuito e obri-
gatório aos movimentos sociais nas emis-
soras abertas de TV e Rádio;

Sem luta não há conquista!
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Um recente documento do PSTU, 
intitulado “Anarquismo e socialismo: 
o individual e o coletivo nas mobiliza-
ções de massas”, tenta ser uma “de-
fesa da democracia”, uma crítica ao 
anarquismo e ao mesmo tempo uma 
análise dos movimentos e protestos 
da juventude. O documento nem é 
uma análise séria do anarquismo e 
menos ainda dos protestos da juven-
tude brasileira.

O documento mostra bem as 
contradições do marxismo reformista 
brasileiro. Apesar de ser do PSTU, o 
documento poderia ser subscrito por 
quase todos os partidos comunistas e 
socialistas do Brasil. Ele coloca que o 
conteúdo do anarquismo é o “libera-
lismo-individualismo” e, nesse senti-
do, é um texto tacanho da história do 
movimento operário e socialista. O 
anarquismo que o PSTU acusa não é 
o anarquismo que existe no Brasil, o 
bakuninismo ou mesmo o ecletismo. 
Ele ignora essas expressões e reduz o 
anarquismo a um mero fantasma sa-
ído dos seus delírios individualistas. 
Ignora que grande parte do sindica-
lismo mundial foi construído pelos 
anarquistas socialistas e coletivistas. 
Essa postura é típica da historiogra-
fia marxista: o partido único começa 
por se construir ao negar a pluralida-
de da história do movimento operá-
rio. Nesse aspecto, eles projetam na 
sua visão da história o autoritarismo 
que alegam combater: para estes, 
a história do movimento operário é 
a história do pensamento único, do 
marxismo. Essa análise tacanha, que 
qualquer historiador amador sabe 
hoje em dia que não corresponde a 
realidade, está nas raízes dessa in-
venção de um mal, que o texto pre-
tende combater.

Existe hoje um sentimento de ne-
gação do sistema político, dos parti-
dos e de seu papel reacionário? Sim, 
já dissemos. As análises das eleições 
burguesas que realizamos mostram 
isso. O voto nulo e abstenção não são 
necessariamente sinal de despolitiza-
ção, mas de uma ruptura profunda 
com o sistema político. É um indício 
de que as massas rejeitam os partidos 
políticos e as eleições burguesas, que 
desconfiam da mesma.

Quais as raízes desse sentimento 
antipartidário? Os partidos burgueses 
são máfias, o povo olha esses parti-

Colhendo o que se planta:
autoritarismo, apartidarismo e anarquismo

dos como quadrilhas de criminosos e 
saqueadores. Mas e os ditos partidos 
da classe trabalhadora? Esses, PT, 
PCdoB, PSOL e PSTU, o que tem plan-
tado? Os partidos reformistas e mar-
xistas (com raríssimas exceções) tem 
uma relação instrumental com o plu-

ralismo e a democracia. A democracia 
serve para expressar as posições do 
partido quando em minoria. Quando 
majoritários, essa democracia entra 
em contradição com as posições do 
partido e é atropelada sem cerimô-
nias. E aqui está uma das raízes do 
“apartidarismo” que eles pretendem 
combater. Esses partidos têm relações 
extramente desrespeitosas e autori-
tárias com as bases nos movimentos 
sindical e estudantil. Eles atropelam 
as instâncias e sistematicamente tra-
em as causas e lutas das categorias.

É possível que esse sentimento 
crítico se apresente como desvio de 
direita? Tudo é possível. Mas a emer-
gência do antipartidarismo e sua ex-
pressão nas manifestações é apenas 
um primeiro momento do processo 
de formação desse movimento de 
massas. O debate político está ape-
nas começando. E está muito lon-
ge de ser um sentimento de direita. 
Existe um discurso conservador, que 
tenta despolitizar através do antipar-
tidarismo? Sim. Mas existe também 
outro discurso conservador que tenta 
despolitizar partidarizando-a, como 
se a mera existência de partidos fos-
se sinal de democracia e politização. 
Se assim fosse o Brasil seria o país 
mais democrático do mundo - vide a 

quantidade de partidos. Mas não é. 
De toda forma, essa rejeição apre-
senta uma oportunidade dos refor-
mistas reavaliarem criticamente suas 
práticas burocráticas, sob o risco de 
serem atropelados pelo movimento 
popular, com bandeiras e tudo.

Ou seja, a reação autoritária de 
querer suprimir a participação dos 
partidos é a reação proporcional e in-
versa ao trabalho que tem feito es-
tes partidos nos últimos anos de su-
primir a ação das massas, de tutelar 
e reprimir essa ação (os partidos de 
direita, como PSDB, PMDB, e os re-
formistas também). Que esse senti-
mento se expresse primeiramente de 
forma autoritária, não é de se estra-
nhar. Assim, os partidos reformistas 
estão colhendo o que plantaram: au-
toritarismo. Estão agora arcando com 
a reação legítima de que nem não 
quer aceitar a tutela reformista e as 
eternas decisões de cima para baixo, 
tão ao gosto das burocracias. O que 
gera isso não é o anarquismo, mas o 
autoritarismo de décadas, a burocra-
tização e as traições das entidades e 
direções.

Qual a solução efetivamente 
anarquista? Bakunin, Makhno, Durru-
ti sempre foram defensores da liber-
dade, mas também foram ferrenhos 
defensores do poder de decisão das 
bases. Um exemplo: os anarquistas 
sempre foram ferrenhos opositores 
da Igreja e da religião. Mas faz par-
te do programa revolucionário anar-
quista a liberdade religiosa. O mesmo 
acontece com a liberdade partidária.  

É certo que todos devem ter liberda-
de de expressão nas manifestações 
populares. Todos devem ter o direito 
de portar suas bandeiras. Isso é uma 
necessidade: a autoridade se combate 
com a liberdade, o autoritarismo não 
vai levar a uma política revolucioná-
ria, mas sim à reformista e reacioná-
ria. Ao método autoritário de impor o 
apartidarismo para tentar combater o 
reformismo, o anarquismo se vale do 
método libertário de combater o re-
formismo, por uma teoria, programa 
e forma de organização revolucionária 
de massas. A própria ação irá expur-
gar os recalcitrantes e conservadores.

Como combater o autoritarismo 
e o peleguismo do reformismo? Pela 
auto-organização e pela ação direta 
de classe. Nesse sentido, as ações de 
massa como as tentativas de toma-
da do congresso nacional e da ALERJ 
servem para diferenciar. Mas esse 
combate não pode começar nem ter-
minar na rua. Ele tem de acontecer 
nas ruas e no cotidiano, nos locais de 
trabalho e estudo. Onde a juventude 
deve combater as posições dos parti-
dos reformistas e sua feição autoritá-
ria sem usar de armas autoritárias, ou 
seja, sem voltar autoritarismo contra 
autoritarismo. Nas assembleias de 
base, nos locais de trabalho e nas 
associações e manifestações. Não é 
pela supressão do direito de portar 
bandeiras que se combate o autorita-
rismo e a burocracia reformista. Mas 
é realizando a ação direta classista e 
combativa que se faz essa diferença. 
Lutando para manter o poder nas ba-
ses de trabalhadores e estudantes, 
com a revogabilidade dos mandatos 
e a direção coletiva. Lutando contra 
a burocracia nos congressos de tra-
balhadores e estudantes, combaten-
do a burocracia e o autoritarismo no 
cotidiano.

É nesse sentido que convocamos 
os militantes e a juventude trabalha-
dora a construir uma tendência clas-
sista e internacionalista, única vacina 
contra a burocracia sindical e partidá-
ria reformista. As massas deram um 
grande passo: redescobriram a ação 
direta. Agora é fazer surgir do calor 
das batalhas a auto-organização de 
uma tendência classista e internacio-
nalista pela criação de oposições de 
base.

Nem autoritarismo, Nem Reformismo! Pela Auto-organização da Classe Trabalhadora e da Juventude!

Barricadas erguidas na luta contra ao aumento da tarifa do transporte em São Paulo


