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A pesquisa aqui apresentada visa contribuir para a discussão sobre os 

repertórios de ação dos movimentos sociais. Contrapondo-se às teorias clássicas 

dos movimentos sociais, que partem do pressuposto da externalidade do movimento 

frente às esferas institucionais, essa pesquisa buscou apreender sobre a relação 

entre política extrainstitucional e a política institucional. Focando a análise na 

interpenetração entre movimento/partido/Estado, essa pesquisa teve o objetivo de 

compreender como, no âmbito do ativismo individual, a entrada dos ativistas dentro 

das esferas institucionais, modificava a sua atuação militante. Como objeto de 

pesquisa foi escolhido entrevistar ativistas de uma organização de movimento negro 

do Rio Grande do Sul, movimento conhecido pela sua trajetória de intersecção com 

a arena institucional. Foram entrevistados sete militantes ao todo. A hipótese 

norteadora do trabalho foi a seguinte: Disponibilizada aos ativistas oportunidades de 

ação por dentro das esferas estatais e partidárias acreditava-se que os ativistas 

abandonariam os repertórios de confronto, optando gradativamente por repertórios 

institucionais. Os dados obtidos nas entrevistas, porém, levaram-nos a abandonar 

essa hipótese. Foi observado que, ao contrário do que se esperava, os ativistas não 

abandonaram os repertórios de confronto, sendo o confronto utilizado por alguns 

como repertório principal enquanto para outros como um repertório complementar à 

ação institucional. A escolha desses repertórios, porém, estava, em maior medida, 

condicionada não às oportunidades de ação ofertadas aos militantes, mas sim às 

suas percepções de como eles ‘deveriam’ agir para alcançar os objetivos do 

movimento, condicionados às percepções dos ativistas sobre os partidos e o Estado 

e como o movimento deve agir com relação a essas esferas. A partir do referencial 
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analítico da sociologia compreensiva weberiana, foi possível captar dois tipos de 

ação dos ativistas: uma que chamamos de valorativa, mais identificada com o tipo 

ideal weberiano de ação racional com relação a valores, sendo os repertórios 

utilizados pelos ativistas os repertórios extra institucionais, repertórios de confronto; 

e a ação estratégica, mais identificada com o tipo ideal weberiano da ação racional 

com relação à fins, onde os ativistas intercalariam ações tanto de confronto quanto 

institucionais, sendo observadas as oportunidades políticas oferecidas ao 

movimento. 
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