
ORGANIZAÇÃO ANARQUISTA E MOVIMENTO OPERÁRIO 
 

 Sobre organização, é preciso avaliar a questão de três formas: a organização em geral, como 
princípio e condição de vida social, hoje em dia e na sociedade futura; a organização do partido anarquista e 
a organização das forças populares e, especialmente, das massas trabalhadoras contra o governo e o 
capitalismo. Escreveu Malatesta em 1927. (...) O anarquismo, diz em outra ocasião, seguindo as idéias de 
Bakunin, não é uma ciência, como não é o socialismo. É um projeto, quer dizer, um propósito que os 
anarquistas desejam realizar e que, enquanto tal, deve ser formulado em um programa determinado e preciso. 
Levar adiante tal projeto supõe união e acordo de muitas vontades. 
 Mas não se trata só de organizar os anarquistas. Para Malatesta, o anarquismo como doutrina, ou 
seja, como um conjunto coerente de idéias acerca da sociedade, do estado e do homem, não é professado a 
não ser por um seleto grupo de indivíduos, capazes de entusiasmo teórico. A massa dos trabalhadores do 
campo e da cidade necessita, no entanto, unir-se e organizar-se, para se defender da opressão governamental 
e capitalista. É um erro achar que os anarquistas devem se opor a qualquer organização cujos métodos e 
finalidades não sejam definitivamente anarquistas, com o argumento de que todas as forças unidas para um 
objetivo não revolucionário são forças subtraídas da revolução. O sectarismo e a intransigência tática são, 
para o revolucionário italiano, sempre estéreis. O trabalhador corrente dificilmente se converterá de golpe em 
um anarquista convencido e consciente, pois para isso é preciso que comece a experimentar a solidariedade 
com seus camaradas, que aprenda a colaborar com eles na defesa de seus direitos de classe, que entenda, 
através da luta, o caráter supérfluo e parasitário de capitalistas e governantes, e se dê conta, ao mesmo 
tempo, que os trabalhadores são por si mesmos capazes de fazer marchar a economia. Uma vez feito, será já 
anarquista, ainda quando não se autodenomine assim. O amplo espírito revolucionário de Malatesta o leva a 
sustentar inclusive que o fomento das organizações populares de qualquer maneira é, na realidade, uma 
consequencia da ideologia anarquista, e que, como tal, deve ser incorporado ao programa do “partido”. 
Segundo ele: “os anarquistas devem reconhecer a utilidade e a importância do movimento sindical, devem 
favorecer seu desenvolvimento e fazer dele um dos pilares de sua ação...” “Mas seria uma grande e letal 
ilusão crer, como muitos, que o movimento operário pode e deve por si mesmo, como consequencia de sua 
própria natureza, levar à uma revolução deste tipo. Ao contrário, todos os movimentos fundados nos 
interesses materiais e imediatos – e não se pode fundar sobre outras bases um vasto movimento operário -, 
quando falta o fermento, o impulso, o trabalho concertado dos homens de idéias, que combatem e se 
sacrificam em vistas de um porvir ideal, tendem fatalmente a se adaptar as circunstâncias, fomentar o espírito 
de conservação e o temor às mudanças naqueles que querem obter condições melhores, e terminam criando 
novas classes privilegiadas e servindo para sustentar e consolidar o sistema que se desejaria abater”. Por isso 
os sindicatos não são suficientes; é preciso que dentro e fora deles existam associações especificamente 
anarquistas, que sirvam de antídoto no movimento operário e esterilizem “todos os germes de degeneração e 
de reação”. 
 (...) Em artigo publicado em 1922, diz Malatesta acerca do papel dos sindicatos e de sua ação 
reformista: “Justamente porque estou convencido de que os sindicatos podem e devem exercer sua função 
utilíssima, e quiçá necessária, no trânsito da sociedade atual à sociedade igualitária, se requer que se avalie 
em seu justo valor e que se tenha sempre presente sua natural tendência a transformar-se em corporações 
fechadas que unicamente se propõe os interesses egoístas da categoria ou, pior ainda, só dos sindicalizados; 
assim poderemos combater melhor tal tendência e impedir que os sindicatos se transformem em órgãos 
conservadores.” Uma longa e deplorável história de politização trivial, de oportunismo político e muitas 
vezes também, de adesões a ditadura e de inacreditável corrupção demonstraram nos mais de 70 anos 
transcorridos desde que Malatesta escreveu essas palavras que certamente não exagerava em suas previsões e 
sim que até se mostrou cauteloso demais. Algo parecido diz ainda às cooperativas: “Justamente porque 
reconheço a grandíssima utilidade que podem ter as cooperativas no que diz a acostumar os operários a 
gestão de seus assuntos e de seu trabalho e a funcionar, no começo da revolução, como órgãos já prontos 
para a distribuição dos produtos e servir como centros de atração em torno dos quais poderá se reunir a 
massa da população, também combato o espírito mercantilista que tende naturalmente a desenvolver-se 
nelas, e desejo que estejam abertas a todos, que não transformem-se, como sucede com frequência, em 
verdadeiras sociedades anônimas capitalistas, que empregam e exploram assalariados e especulam com as 
necessidades do público.” Pois já na década de 20, com toda razão Malatesta via que nem o sindicalismo 
nem o cooperativismo constituem panacéias; que não podem, por sua natureza, substituir o esforço 
revolucionário; mais ainda, que esta mesma natureza pode conduzir a atitudes que melhor se pode descrever 
como contra-revolucionárias. 



 Quanto a atitude dos anarquistas frente às organizações operárias, escreve “a missão dos anarquistas 
é a de trabalhar e reforçar as consciências revolucionárias entre os organizados e permanecer nos sindicatos 
sempre como anarquistas. É certo que em muitos casos os sindicatos por exigências imediatas, estejam 
obrigados a transações e compromissos. Eu não os critico por isso, mas é justamente por tal razão que devo 
reconhecer nos sindicatos uma essência reformista. Os sindicatos cumprem uma tarefa de irmandade entre as 
massas proletárias e eliminam os conflitos que, em caso contrário, poderiam se produzir entre os 
trabalhadores e outros. Enquanto os sindicatos devem levar a luta pela conquista dos benefícios imediatos, e 
é justo e humano que os trabalhadores exijam melhoras, os revolucionários abarcam também isto. Eles lutam 
pela revolução expropriadora do capital e pelo abatimento do estado, de todo Estado, seja como se chame. 
Posto que a escravidão econômica é fruto da servidão política, para eliminar uma tem que se abater a outra, 
ainda que Marx diga o contrário. Porque o camponês leva o trigo ao patrão? Porque existe o jagunço que o 
obriga a isto. Por tanto, o sindicalismo não quer ser um fim em si mesmo, posto que a luta deve se dar 
também no terreno político para extinguir o Estado”. 
 Não se trata, também, de que os anarquistas constituam uma “vanguarda” política do movimento 
operário, ao modo como concebem esta função os marxistas-leninistas. Malatesta pensa mais como um 
fermento moral e intelectual permanente, em um corpo de perpétuos agitadores que impeçam pela palavra e 
pela ação o estancamento burocrático e o apoltronamento burguês dos sindicatos.  
 “Em uma palavra, o sindicato operário é, por sua natureza mesma reformista e não revolucionário. O 
revolucionarismo deve se introduzir, se desenvolver nele por obra constante dos revolucionários que atuam 
fora e dentro de seu seio, mas não pode ser a manifestação natural e normal de sua função. Ao contrário, os 
interesses reais e imediatos dos operários associados que o sindicato tem a missão de defender, estão com 
muita frequência de acordo com as aspirações ideais e futurísticas; e o sindicato só pode fazer obra 
revolucionária se está penetrado pelo espírito de sacrifício e na proporção em que o ideal se ponha por cima 
do interesse, quer dizer, só e na medida em que este deixe de ser um sindicato econômico e se transforme em 
um grupo político e idealista, coisa que não é possível nas grandes organizações que para atuar necessitam 
do consentimento da massa, sempre mais ou menos egoísta, temerosa e retrógrada.”  

(...) “Querem esperar que os trabalhadores virem anarquistas antes de convidá-los a se organizar e 
antes de admiti-los na organização, invertendo assim a ordem natural da propaganda e do desenvolvimento 
psicológico dos indivíduos e a fazendo organização de resistência quando já não havia necessidade dela, 
porque a massa será capaz de fazer a revolução? Neste caso o sindicato constituiria a cópia do grupo 
anarquista e seria impotente para obter melhoras e para fazer a revolução. A alternativa consiste em ter 
relatado um programa anarquista e contentar-se com uma adesão formal, inconsciente e reunir assim gente 
que seguiria como um rebanho os organizadores para se dispersar logo ou passar ao lado do inimigo na 
primeira ocasião em que fosse necessário mostrar que é anarquista de fato. O sindicalismo (entendo o 
sindicalismo prático e não o teórico que cada um imagina a sua maneira) é por natureza reformista. Tudo que 
se pode esperar dele é que as reformas que pretende e consegue sejam tais e que sustente-as de modo que 
sirvam para educação e a preparação revolucionária e deixem aberto o caminho a exigências cada vez 
maiores. Toda fusão ou confusão entre o movimento anarquista e revolucionário e o movimento sindicalista 
termina fazendo impotente o sindicato para sua finalidade específica ou atenuando, falseando e aniquilando o 
espírito anarquista.” 
 “Os anarquistas nos sindicatos deveriam lutar para que estes permaneçam abertos a todos os 
trabalhadores qualquer que seja sua opinião e partido, com a única condição de solidariedade na luta contra 
os patrões; deveriam se opor ao espírito corporativo e a qualquer pretensão de monopólio da organização e 
trabalho. Deveriam impedir que os sindicatos sirvam de instrumentos aos politiqueiros para fins eleitorais ou 
outros propósitos autoritários, e praticar e pregar a ação direta, a descentralização, a autonomia, a livre 
iniciativa; deveriam se esforçar para que os organizados aprendam a participar diretamente na vida da 
organização e não ter necessidade de chefes e de funcionário permanente. Deveriam, em síntese, seguir 
sendo anarquistas e recordar que a organização operária não é o fim, mas simplesmente um dos meios, por 
importante que seja, para preparar o advento da anarquia.” 
 

El pensamiento de Malatesta, de Angel Cappelletti. 

 
UMA ANALISE POLÍTICA SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DE RUA 

 
Nos últimos meses, diversas manifestações, passeatas, acampamentos, ocupações e demais ações de 

rua vem sido noticiadas com alto grau de sensacionalismo. Busca a mídia oficial justificar a reação da direita 
contra a forma do povo lutar, com leis repressivas e razões de estado. Independente destes falsos motivos do 



inimigo para nos reprimir, cabe a nós, militantes libertários, refletir um pouco das razões e estratégias dos 
atos de rua no contexto da luta popular brasileira. Vamos situar esse texto nas passeatas e manifestações 
urbanas, considerando as especificidades das lutas no campo e na cidade, por mais que estas venham cada 
vez mais a se fundir. A princípio, listamos três grupos de motivações, cujas influências variam a cada 
situação, categoria em luta e campanha pública. Analisamos abaixo um a um. 
 
A política de massas 
 

Toda e qualquer passeata, ato relâmpago e manifestação de rua (com ou sem confronto), por 
princípio, implica em expressar publicamente uma luta específica. É na rua que a classe dá vazão e torna 
pública uma pauta de reivindicações, as razões de uma greve ou protesta contra esta ou aquela opressão do 
inimigo de classe. Tomando as ruas da cidade burguesa, a categoria ou setor estaria clamando a solidariedade 
dos demais oprimidos, tanto para apoiar a sua luta específica, como para outros setores aderirem a 
manifestação. Ao sair do seu local de trabalho, estudo e moradia e aderir ao cordão popular, é como que nós 
estivéssemos crescendo para dentro de nós mesmos, o povo ganhando forma, rosto e conteúdo, 
solidariamente se juntando aos companheiros em luta a partir de seu próprio cotidiano. 

Fazendo isso, a classe consegue tornar pública e visível sua própria pauta e ponto de vista. Ainda que 
considerando tudo em termos ideais, mesmo reduzindo estes conceitos a termos de hoje, veremos que é 
exatamente isso que acontece. Quando temos mais de 1.000 mil pessoas na rua, por exemplo, podemos ter 
certeza que ao menos 4.000 mil serão influenciadas diretamente pela passeata, isto porque dos l.000 mil 
manifestantes, cada um deve se relacionar com outras 4 pessoas (no mínimo), e comentar ao menos os lances 
mais espetaculares da manifestação, mesmo que não conheça inteiramente os pontos da pauta de 
reivindicações. Se rompe o bloqueio da mídia oficial, já que esta, sempre que pode, coloca a esquerda e o 

movimento popular na invisibilidade. Quando se criam palavras de ordem, gritos de guerra, canções de luta e 
outros mecanismos, cada tendência e categoria busca popularizar a sua linha de trabalho, concretizá-la na 
prática política, tornando-a pública em passeata e manifestação. Quase sempre, a corrente e linha 
hegemônica da categoria em luta, vai expressar nas suas palavras de ordem e canções seus conceitos básicos. 
Assim, numa conjuntura favorável, no coração da cidade capitalista, os conceitos vão saindo no grito e na 
raça, disputando contra a direita e a pelegada, aquilo que a classe em luta fala para si e ao povo a qual 
pertence. 
 
O enfrentamento 
 

Um coração em passeata toma a avenida de um grande centro do país. Imediatamente, há uma 
interferência na vida da cidade capitalista. Cortar uma rua é como parar uma artéria ou veia de um corpo 
humano. Quando o trânsito não anda, somamos ao caos urbano o protesto popular, os carros e veículos 
coletivos não circulam, a economia e a vida social ordenada é afetada. O estado, como braço oficial do 
inimigo, tem de intervir. Fazer uma passeata, quando a luta é autêntica, não é pedir licença e sim tomar a rua. 
O povo ern marcha ocupa e impede o trânsito na cidade e, uma vez que está em luta, busca atingir seus 
objetivos pré-traçados como, por exemplo, ocupar tal prédio público, pedir a solidariedade de estudantes, 
trabalhadores, moradores de rua e transeuntes, protestar em frente a tal lugar. Até mesmo desafiar a repressão 
do inimigo (como quando paramos em frente a uma delegacia para libertar um companheiro preso, ou 
protestamos em frente a um banco ou consulado). 

Uma outra característica é o enfrentamento em si. O povo em marcha encara o aparato repressivo do 
inimigo e isto faz parte até da formação política. Poucos são os militantes que continuam inocentes ou 
iludidos após enfrentar fisicamente a repressão. Desde a simples correria até o enfrentamento de rua 
sistemático, tudo faz parte de um aprendizado e também de uma prática política. Uma vez que a etapa é de 
resistência e luta no nível de massas, é o próprio povo, em quantidade massiva, que deve ser o protagonista 
da luta, incluindo aí o confronto com a repressão. Quando os meganhas do Batalhão de Choque avançam em 
linha ou em meia-lua de centúria, escudos enfileirados, batendo com o cassetete no escudo, com capacetes, 
bombas e gás; nosso coração acelera, o sangue ferve mas, acima de tudo, sabemos que estamos cumprindo 
nosso dever como filhos do povo. Obviamente que o nível do enfrentamento de rua deve ser sempre avaliado 
politicamente, quando e até que ponto, e sempre cumprindo com as linhas básicas definidas na assembléia da 
categoria em luta. Um outro aspecto interessante é a vitória num conflito específico; isto aumenta a 
confiança da base organizada e fortalece as posições políticas dos setores de esquerda combativa (nós por 
exemplo). 
 



A experiência política 
 

Do momento que o setor ou categoria inicia a luta, ao instante que sai dela, tudo também é uma 
experiência política. Parte desta experiência é o ato de rua, de onde nenhum militante deve sair como entrou. 
E a experiência de prática política que fortalece cada membro de uma base organizada e, com o tempo, gera 
o caldo de cultura para aprovarmos com mais facilidade medidas radicalizadas (como a ocupação de espaços 
de trabalho e estudo com atividades em conjunto com as comunidades da área). 

Muito importante para a luta popular é quando a classe começa a perceber que tem seu próprio 
mecanismo de deliberação, e que esse mecanismo funciona. Neste momento, ainda que de forma muito 
tímida brota a semente do poder popular. Fazer valer nossas deliberações e demonstrá-las publicamente nas 
ruas da cidade capitalista é uma das funções das passeatas e atos de rua. Mesmo que por poucas horas, 
quando tomamos a cidade, percebemos a capacidade de organização que o povo tem. Fazer valer e avançar 
esta capacidade é a função da corrente libertária. 
 

ORGANIZAÇÃO E MÉTODO NO TRABALHO COTIDIANO 
 

Como resultado de seu desenvolvimento espontâneo, comprovamos que em períodos de tensão se 
mobilizam grande quantidades de força e aparecem novos militantes, que se incorporam a luta em distintos 
níveis. Logo quando chegam os remansos, as distensões partem dessas forças, muitos desses militantes se 
dispersam provocando uma queda na dinâmica geral da ação. Isso constitui uma característica muito 
negativa, que é necessário superar. 

No marco de uma estratégia de luta prolongada adquire particular significação o crescimento 
constante das forças, o incremento paulatino e permanente do volume e do nível das tarefas. E para assegurar 
esses resultados é imprescindível consolidar organicamente todo esse caudal de forças que se agrupam nos 
momentos difíceis para se dispersar logo, fazendo-se ineficientes. A única forma de conseguir esse resultado 
é aplicar uma adequada política de organização. 

Em que se concretiza, o que significa uma política de organização? Supõe em primeiro termo, 
superar atitudes errôneas bastante discutidas. Vejamos duas delas. 
 
O individualismo: que resiste a qualquer disciplina militante, que rechaça "se definir", que não quer "se 
enquadrar". O individualista, descendente direto do liberal burguês, reage somente com estímulos fortes, se 
incorpora ao combate só nos momentos álgidos, negando-se a um trabalho contínuo, especialmente nos 
períodos de relativa queda das lutas. Esta atitude favorece a dispersão das forças, dificulta a possibilidade de 
tomar a iniciativa, impede a criação de condições que permitam responder com pontualidade aos golpes do 
inimigo. Aplicada consequentemente, levaria à liquidação de toda forma de atividade organizada e manteria 
as forças populares em um estado de atomização. Desta forma as condena (condena a si mesmo) a atuar só 
de contragolpe, a esperar que a iniciativa do inimigo crie os estímulos sentimentais, as situações dignas de 
"merecer" sua militância. 
 
O espontaneísmo: que está vinculado estreitamente à atitude individualista. Só quando as medidas 
reacionárias, quando a repressão e sua brutalidade comove os sentimentos das massas e desata a resposta 
espontânea destas, se soma ao movimento. Quando a maré espontânea baixa também baixa sua atividade. 
Essa atitude igual que a anterior, conduz a liquidação da ação organizada e ainda de qualquer tipo de ação, 
nos períodos de distensão. Quem se deixa ganhar por esta concepção acompanha a mobilização popular, mas 
não se adianta a ela. Não a promove, não a organiza, nem a fortalece. 
 

Certa resposta sentimental integra toda atitude política, mas o nível de consciência que requer a 
situação demanda um grau maior de politização, de amadurecimento, que só pode surgir de um trabalho 
coletivo, organizado e permanente. Com uma atividade organizada se pode acumular a informação, assimilar 
as diversas experiências e elaborá-las teoricamente para aplicação e prova em uma prática sustentada e 
múltipla. 

Em uma perspectiva de enfrentamento duro e prolongado, frente a um inimigo que aperfeiçoa seus 
métodos repressivos, é uma atividade bem organizada e dotada de continuidade a que pode ter futuro. Sem 
dúvida, é necessário realizar, desde agora, um esforço significativo para superar essas concepções negativas, 
que dificultam um crescimento mais rápido das forcas populares. 

Aplicar sistematicamente um critério organizativo implica não só a criação de organizações, senão 
um estilo de trabalho com os militantes, especialmente com os companheiros que vão se incorporando agora. 



O companheiro que faz militância de base tem a responsabilidade de saber organizar e promover a 
auto-organização do nível de massas. Algumas recomendações, baseadas nas experiências concretas do 
anarquismo militante podem nos ajudar nesta tarefa: 
a) No nível da organização popular e sindical agrupar com amplitude, em âmbitos estáveis, os companheiros 
mais combativos, os que demonstram praticamente uma disposição de luta mais conseqüente. 
b) Promover objetivos imediatos para luta, sem esquecer de procurar uma perspectiva de longo prazo ao 
trabalho, que legitime e estimule sua atividade em caráter permanente. Isto implica formular, em cada lugar, 
uma orientação geral, uma linha de trabalho para cada organização de base, em termos reais e concretos. 
c) Discutir e elaborar coletivamente esses objetivos e essa linha de trabalho, evitando as modalidades mais 
ou menos caudilhas, em que só atuam os companheiros mais experientes ou politizados. Estes métodos 
inibem o desenvolvimento dos demais companheiros e resultam, a longo prazo, negativos ainda que possam 
parecer inicialmente "mais eficazes" ou "mais rápidos". Tem que se evitar que os companheiros fiquem a 
“olhar” passivamente as reuniões. A formação e o desenvolvimento de novos militantes podem requerer um 
trabalho paciente e mais ou menos longo... 
d) Distribuir tarefas e responsabilidades de modo que a atividade seja realmente fruto de um esforço coletivo 
e apareça visivelmente como tal. É a única forma para que cada companheiro faça sua própria experiência e 
amadureça com ela. Romper a modalidade dos "mandões", que se reduz simplesmente a fazer “o que disse 
fulano” sem entender bem que sentido tem a tarefa. Sem desnível da exigência, que deve ser parelha, tem 
que se consultar - na medida do possível - as propensões e vocações próprias de cada militante, de modo a 
indicar tarefas em que cada um se sinta cômodo e possa render mais. 
e) Atender o nível político das reuniões e da atividade em geral. Isto significa fazer um esforço para explicar-
se e explicar os fatos, as distintas particularidades da luta, as orientações estratégicas, as formas concretas da 
tática como etapas de um processo geral, como momentos na aplicação de uma linha. Assim se evita cair no 
ativismo do tipo "administrativo", em rotinas mais ou menos vazias que desvirtuam a militância. 
 

A aplicação de uma linha que se demonstra correta polariza posições. Instrumentá-la organicamente, 
ganhando companheiros para essa política, atuando com amplitude frente a eles, esta é a tarefa que cabe a 
nós todos. 
 

Adaptação do texto original 
Organización y metodo en el trabajo cotidiano. 

Editora Recortes. FAU 

 

O LUGAR DAS IDEOLOGIAS 
 

(...) Este reforço de todos os elementos conscientes e voluntários, menos ligados a condições 
objetivas ou de necessidade, parece assinalar também a conveniência de um reforço do papel das ideologias, 
mais ligadas ao elemento consciente, de convicção e aceitação. Mas o assunto não é tão claro. Por um lado, o 
sindicalismo não pode deixar de ser, como todo movimento social, eminentemente prático. (...) O 
sindicalismo – qualquer sindicalismo –, para ser, deve se manter como proposta social, exeqüível e 
assumível pela maioria da sociedade a que se dirige; um peso excessivo dos elementos ideológicos não 
favorece esse papel. Além do mais, esse excessivo peso dos elementos de definição ideológica leva a 
converter o sindicato em uma prolongação ou correia de transmissão de um determinado grupo, o qual é 
negativo, porque trabalha contra a participação aberta e igualitária do conjunto dos trabalhadores filiados. 

O equilíbrio não é fácil. Certamente hoje um sindicalismo neutro e amorfo não tem nenhuma 
validade nem atrativo. Que sentido tem hoje defender os interesses dos trabalhadores? De que interesses 
estamos falando? De que trabalhadores? O sindicalismo neutro e acético, na atualidade, não leva a nenhum 
lugar, senão ao corporativismo puro em numerosas ocasiões, e a integração no sistema em todos os casos. O 
sindicalismo atual, para ser transformador, necessita de uns pontos de vista mínimos e uma dose de 
parcialidade, uma opção que defina em que consiste essa defesa de interesses dos trabalhadores e como se 
efetua. 

Entre praticismo e ideologismo tem que se encontrar um caminho intermédio. Habitualmente se 
resolve o problema com uma dicotomia e cisão profunda entre o que é a definição escrita e formal e o que é a 
prática cotidiana do sindicato; uma prática pouco definida, muito deixada às circunstâncias externas e a 
vontade de cada um dos componentes das distintas realidades, que às vezes chega a se apresentar muito 
distinta e até oposta em suas distintas expressões, se contrasta com uma definição ideológica exclusivamente 
formal e nominal. 



Indiscutivelmente, essa é uma solução falsa e prejudicial. Nem serve ao ideológico, que fica reduzido 
a ornamento, nem serve ao sindicalismo, porque abandona sua prática ao puro pragmatismo 
circunstancialista, sem ligação com o discurso e sem projeto. (...) Do que se trata é de encontrar o espaço de 
um sindicalismo com possibilidades transformadoras, e isto só pode se fazer conseguindo equilíbrio e ligação 
entre o discurso e a prática, tanto na direção do esforço para teorizar a prática e reconduzi-la 
permanentemente como na de que as idéias prévias não disparem, nem se fossilizem, senão que se convertam 
em pautas de atuação. Em definitivo, se trata de renovar a prioridade da prática que é inerente ao 
sindicalismo, mas com uma preocupação imediata, constante e atenta pelos elementos de orientação ou 
discursivos. 

No sindicalismo do século passado, qualquer que fosse a organização dominante ou hegemônica, 
praticamente todas as greves tinham elementos de oposição e luta contra o sistema e, portanto, capacidade 
transformadora. Por isso para o sindicalismo revolucionário qualquer greve era uma greve geral em 
potencial. Na atualidade as coisas são, sem dúvida, bastante distintas. A maioria de greves e movimentos 
reivindicativos, tanto em seus conteúdos como em suas formas, tem mais elementos integradores que 
transformadores (...). Só algumas lutas apontam, tanto em suas reivindicações como em suas formas, 
elementos de oposição real ao existente e de avanço em uma direção transformadora. A análise atenta da 
prática sindical, tanto de seus componentes negativos para evitá-los como dos positivos para impulsioná-los 
e generalizá-los, é o instrumento de onde pode sair esse componente prático-direcional do sindicalismo. 

Certamente decidir que elementos das lutas operárias são fatores de mudança e quais são contrárias a 
ela não pode se fazer senão desde um ponto de vista prévio, que supõe certa tomada de postura ideológica. 
(...) Esse ponto de vista prévio tem também uma estreita relação com a prática, só que tomada em uns prazos 
históricos mais amplos e gerais, dos que saem umas – para denominar de alguma forma – “constantes” que 
servem de referente a esse estudo e análise de cada uma das lutas concretas. Participação, federalismo, 
solidariedade, ação direta, autonomia de classe, oposição aos planos do capital e do sistema, não redução ao 
econômico, defesa da dignidade operária diferenciada sem permitir sua redução a utensílio..., poderiam ser 
essas constantes históricas que servissem de ponto de vista prévio na hora de nos enfrentar com a valoração 
da prática cotidiana. Mas essas constantes (das quais não temos pretendido fazer uma enumeração exaustiva) 
não são patrimônio de uma ideologia, e a elas pode se chegar desde distintas posições e sensibilidades, e o 
sindicalismo deve se posicionar aberto a todas elas, sem excluir a nenhuma e, portanto, sem conceder 
prioridade tampouco a nenhuma. Cair no adjetivismo, em inscrever conteúdos a um determinado 
pensamento, e acabar pondo como referente sindical essa inscrição ideológica no lugar dos conteúdos, supõe 
em muitos casos um esvaziamento, pois se acaba fincando pé no nome ou adjetivo ideológico do que nos 
próprios conteúdos; mas sobre tudo supõe um encerramento do sindicato, o que é oposto a sua própria 
natureza. 

Se pode e se deve defender um sindicalismo de conteúdos, não meramente praticista e 
circunstancialista, sem necessidade de inscrição ideológica, e conseguindo que nele participem em igualdade 
as distintas colaborações ideológicas e as diferentes sensibilidades suscetíveis de se por de acordo nesses 
conteúdos de definição, ainda que cada um tenha um enfoque peculiar deles e ponha seus acentos e suas 
prioridades em um ou outro aspecto. Colocar a definição do sindicalismo como conteúdos, como referentes 
abertos não inscritos, é a forma de conservar o caráter aberto e eminentemente prático do sindicalismo, sem 
por isso reduzi-lo a algo amorfo e vazio. 

Com este posicionamento, fica algum lugar para a ideologia ou se tem convertido em um traste 
inútil? As distintas ideologias não são artefatos estéreis, mas devem aprender a desempenhar no terreno 
sindical um papel que não é o do protagonismo imediato. Indiscutivelmente, as ideologias supõem intentos 
de dar ao discurso uma coerência superior, unidade, profundidade e solidez. As ideologias podem reforçar as 
razões para optar por essa determinada opção sindical e por essa leitura direcional da história e da prática 
concreta. E podem fazer tudo isso em um nível distinto, superior se é o que querem, mais filosófico e 
abstrato, que o vivencial-prático com que assumem a realidade o conjunto de trabalhadores. Mas não é um 
nível exigível nem necessário, pelo que não podem ocupar no sindicato esse papel de primeiro plano, de 
referente imediato, de centro de debate, nem tão pouco de juiz. 

(...) Nenhuma ideologia pode tratar de que se debatam e se assumam seus postulados no sindicato, já 
que suporia introduzir um debate impróprio do nível sindical, que dificultaria a participação dos filiados. O 
debate no sindicato se efetua fundamentalmente através da prática, e é através dela como participam os 
trabalhadores.    
  Por isso os discursos ideológicos, enquanto tais, devem se manter como uma espécie de telão de 
fundo para a ação sindical, sem pretender uma influência imediata nem de resultados, senão se situando em 
um nível distinto e a distância adequada de uma organização como o sindicato, cuja definição externa e 



participação interna é eminentemente prática. Só as concretizações práticas, os aportes que nesse terreno 
podem derivar do discurso ideológico, tem, no mesmo nível que o de qualquer dos filiados, lugar e presença 
direta. Por sua vez, no sindicato, como organização aberta, é conveniente que exista pluralidade de discursos 
ideológicos, pois todos os aportes são (ou tem) aspectos positivos, e as situações de monopólio acabam se 
convertendo em posições de privilégio que em nada beneficiam nem a organização nem a própria ideologia. 
O risco de qualquer ideologia é sua tendência à acomodação e ao definido, e um bom remédio para evitá-lo é 
o contato e a relação, por suposto, com a realidade, mas também com outras ideologias e pontos de vista 
distintos, com o qual se confronte em um plano de igualdade.   
 

MÉTODOS DE ATUAÇÃO E LUTA 
 

Os conteúdos sindicais reais, os de verdade, são aqueles pelos quais trabalhamos diariamente e pra 
onde vai dirigida nossa atuação, não os que dizemos defender, mas não defenderemos na prática.  

(...) Os métodos de atuação, como tudo, se desgastam com o mau uso. Uma manifestação, uma 
paralização, uma greve ou qualquer outra medida de pressão alcançam sua dimensão e seus efeitos quando 
conservam seu caráter de situação não normal ou extraordinária.  

Não é sério que esses três momentos da atividade sindical – reivindicação, pressão e negociação – 
percam qualquer relação entre si e se posicionem como desconexos, que leve cada um seu discurso particular 
e se esqueçam uns dos outros.  

O primeiro passo é conseguir que qualquer plataforma reivindicativa recolha as necessidades-
aspirações dos trabalhadores, as sentidas pelo maior número possível deles. Para isso tem que ser feito um 
duplo trabalho: estar atento as inquietudes operárias, por um lado, e saber transmitir e fazer sentir como 
próprios os objetivos que a organização sindical, com uma maior visão, considera prioritários, por outro. É 
necessário recuperar o contato direto e individualizado com a totalidade ou a maioria possível dos 
trabalhadores, já que este é o único meio que permite uma comunicação de ida e volta, e em que a 
organização influi sobre cada um deles e cada um deles sobre a organização.  

Com as reivindicações, portanto, o fundamental é que os trabalhadores as assumam, já que se não é 
assim não estarão dispostos a defende-las. Por isso não se trata de plasmar nosso radicalismo nem de incluir 
todos os pontos sobre todos os aspectos nas plataformas, senão de recolher nelas uns pontos essenciais 
trabalhando por sua plena assunção pelos trabalhadores.  

Em princípio, não se pode dizer que um método de luta seja bom ou mau, ou melhor ou pior que 
outros; depende do momento e das circunstâncias. Também é negativo empreender qualquer mobilização 
sem a convicção suficiente e sem estar dispostos a continuá-las – mantendo ou variando – com todos os 
meios a nosso alcance. Mas isso não depende do método escolhido: uma greve geral pode ser uma palhaçada 
e uma paralisação de cinco minutos uma coisa séria. (...) 

Essa compreensão e assimilação dos objetivos devem se estender aos métodos de atuação que se 
empreguem; o trabalhador deve saber em cada momento porque utiliza esse meio e não outro. Isso dá 
capacidade de manobra para variar o método de pressão escolhido, lhe adequando a cada momento e sem se 
deixar esgotar ou encerrar por nenhum deles.  

Nossa atuação deve evitar a precipitação e o imediatismo, e para isso é fundamental não cair nas 
provocações da empresa, senão encaixar as respostas a essas agressões dentro de nosso próprio plano de 
atuação, de modo que mantenhamos sempre o controle do processo de enfrentamento. Se trata de que 
nenhuma de nossas atuações nos encerre ou nos esgote, de que todas elas abram e potencializem nossas 
possibilidades. As atuações realizadas unicamente ficam como elementos demonstrativos de nossa decisão e 
a partir delas a pressão constitui a ameaça de continuá-las, de mantê-las ou de aumentá-las, pelo que é 
importante que cada uma delas nos coloque em melhor posição para empreender as seguintes, sem que 
nenhuma nos desgaste e nem esgote mais aos trabalhadores que a patronal.  

O momento de enfrentamento agudo, em que os trabalhadores põem todas suas forças na balança, 
tem que ser eleito por nós, quando temos exercido o suficiente desgaste da patronal e a necessária preparação 
dos trabalhadores para considerar que essa atuação as ganhas tem suficiente garantia de êxito. Trabalhar a 
opinião pública e criar um ambiente favorável aos trabalhadores e contrário a patronal, sobretudo no entorno 
operário mais próximo (o do distrito industrial, ou o de empresas do mesmo ramo, ou o de empresas que 
tenham relação comercial com a nossa), tem nesses momentos importância fundamental, já que é por aí onde 
se pode continuar aumentando nossas possibilidades de pressão. 

O que põe a perder as formas de atuação é sua rotina, o fazê-las por fazer, sem convicção nem 
decisão, convocadas e desmobilizadas a toque de caixa, sem relação direta com os objetivos marcados, u 



com precipitação, aproveitando uma chispa momentânea para arrancar uma luta que não tem possibilidades 
de se manter.  

Especial cuidado tem que se ter na empresa pública de serviços e na administração. Mais ainda se o 
serviço prestado é importante para a comunidade e lhe afeta em questões essenciais: ensino, saúde, em 
menos medida transporte e comunicações públicas.  

Ainda que certamente cada um deles é distinto, sempre tem que cuidar para que os objetivos 
marcados e os métodos de pressão eleitos não sejam utilizáveis pelas tendências privatizadoras nem reforcem 
a opinião de descrédito do público que se trata de generalizar. Um dos objetivos prioritários do trabalho 
sindical nessas empresas deve ser o de seu bom funcionamento, com vistas a recuperação de seu crédito 
social. Só situações de injustiça flagrante podem justificar que a defesa dos interesses dos trabalhadores 
choque com essa defesa de um serviço público de qualidade. Ainda nesses casos tem que se levar em conta 
que a pressão deve ser exercida contra a administração e seus gestores, prejudicando o menos possível os 
usuários e fazendo em qualquer caso um forte trabalho de explicação entre eles. (...) 

As atuações empurradas a força são difíceis de manter e podem nos levar a situações que não 
controlaremos e que não farão senão nos prejudicar. Nosso sindicalismo deve ser duro para fora, mas 
convincente e sem pressa no que se refere aos trabalhadores. Os casos especiais devem ser resolvidos pela 
maioria aderida, que é a que pode exercer a pressão mais ajustada e com caráter mais educativo. 

Por último, deve ser assinalado que os métodos de luta do sindicalismo não tem que se reduzir ao 
reivindicativo. Ao falar de outros movimentos sociais, se colocava que seus métodos botavam tanto ênfase 
na realização como na reivindicação. (...) 

Certamente requerem uma maior convicção pela parte dos trabalhadores ou, o que é o mesmo, uma 
maior força sindical, mas ganham em independência e autonomia: não dependem que o patrão ceda, senão da 
vontade dos trabalhadores, que se situam em uma posição forte, de fatos consumados, sendo a parte contrária 
a que se vê obrigada e tomar medidas que considere oportunas. Sendo um terreno difícil, não deve se 
descartar ir lhe introduzindo em momentos de força dos trabalhadores a propósito de algum problema 
concreto, e combinar essa força com apoios como a convocatória de greve legal ou outros que se pudessem 
encontrar para cada caso. 

A negociação é o terceiro aspecto do feito sindical. As negociações acabam se convertendo em coisa 
dos negociadores, dependendo de sua capacidade e artes dialéticas, e aos trabalhadores, no melhor dos casos, 
dão a possibilidade de dizer sim ou não a uns resultados cuja realização não tem tido nada – ou muito pouco 
–que ver.  

Interessa, em primeiro lugar, marcar essas referencias claras entorno aos pontos reivindicativos mais 
importantes, procurando que os trabalhadores as assumam e não as percam de vista e se convertam em seu 
farol orientador. Essas referencias devem ser as que amarrem a negociação, e por cima de tudo é necessário 
que nossos negociadores não refletem nelas sua vontade, senão que se atenham a do conjunto de 
trabalhadores, aos que devem prestar contas. 

Outro objetivo é que as negociações não se prolonguem demais. Pode haver temas de fundo que 
requeiram tempo e cuja negociação interessa alongar para os trabalhadores enquanto preparam sua atuação 
ou definem suas posições, mas em geral, não tem sentido que uma negociação coletiva cujo ponto central é o 
aumento salarial de janeiro se siga discutindo em novembro, após haver realizado umas quantas tentativas de 
mobilização em maio-junho. É a pressão o que os trabalhadores põem na mesa de negociação, e não a 
capacidade dos negociadores.  

Em conjunto o que deveria se tratar de fazer é que os três momentos do feito sindical – 
reivindicação, pressão e negociação – fossem adquirindo maior unidade e coesão.  
 
Chema Berro y Jose Maria Olaizola 
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