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“Um povo forte não precisa de líderes”  

Emiliano Zapata – Revolucionário Mexicano 

 

 Todos os dias estamos frente a frente com diversas dificuldades. Andamos em 

ônibus cheios e caros e trabalhamos muitas horas em péssimas condições sem ganhar o 

suficiente para sustentar a família com qualidade. Nos dizem que se estudarmos nossa 

vida irá melhorar, mas nas escolas e universidades vemos uma educação que nos ensina 

a obedecer e que nos forma para que sejamos pessoas que trabalhem quietas para 

sustentar os homens ricos. 

 Diante dessas dificuldades e de tantas outras ficamos pensando em como mudar 

essa situação. Foram séculos de lutas das pessoas sofridas para que se percebesse que 

entrar no Estado através das eleições (democracia representativa) não era um jeito eficaz 

de mudar a realidade. Depois de todo esse tempo percebeu-se que somente com a 

organização do poder popular podemos transformar a realidade, pondo fim às 

desigualdades e injustiças. 

 Somente organizado e unido é que o povo poderá mudar as coisas! Imagine se 

você percebe que a passagem de ônibus está muito cara, você vai sozinho até a 

prefeitura e reclama a respeito disso. Será que o prefeito irá abaixar o preço da 

passagem por causa do seu pedido? Achamos que não. E se milhares de pessoas se 

organizarem e saírem às ruas exigindo a redução da tarifa, você acha que ele ouvirá? 

Sim, ele ouvirá! 

 O povo organizado junta força social; quanto mais gente do povo se organiza 

mais força social acumula e com mais força social mais conquistas o povo terá. É muito 

importante que todos saibam o que estão fazendo e pelo que estão lutando, para 

ninguém ser massa de manobra.  

Para que o próprio povo seja protagonista da sua libertação muito trabalho deve 

ser feito e para isso é importante não permitirmos que alguns grupos queiram guiar o 

povo e impor sobre ele suas vontades. Pois isso não seria libertar o povo, mas sim usá-

lo.  

 Somente nos organizando de maneira horizontal é que podemos garantir a 

vontade de quem é oprimido. Horizontal quer dizer que não existem hierarquias, cargos, 

ou seja, uns que mandam mais, outros que mandam menos. Numa organização 

horizontal todos devem ter o nível de direitos e deveres equilibrados.  

       Para ser horizontal a democracia tem que ser direta, ou seja, todos com direito a voz 

e voto e fazendo política, não deixando a decisão na mão de um líder ou Político 

Profissional. O povo decidirá, através de reuniões/assembleias de pequenos grupos, o 

que deve ou não fazer e um "delegado" (mudando frequentemente a pessoa que 

cumprirá este papel) será escolhido para levar a decisão coletiva dos grupos menores às 

instancias superiores, por exemplo: os moradores de um bairro acham que tem que fazer 

uma manifestação para conseguir postos de saúde em todas as regionais, aí os 



 

moradores dos outros bairros tem que discutir isso e escolher uma pessoa para ir falar o 

que foi decidido pelo grupo (e não em nome do grupo), até que a cidade inteira tenha 

discutido e decidido; e assim vai de baixo pra cima; das cidades para a região; da região 

para o estado; do estado para o país. Esse modelo organizativo é chamado de federalista, 

e ele tem como objetivo compartilhar o poder de decisão. Assim, mais pessoas 

participarão de fato na decisão coletiva final e menos injustiças contra o povo ocorrerão. 

       Na democracia representativa em que vivemos hoje, o nosso exercício político se dá 

somente a partir do voto, ou seja, a política está distante do povo. No governo vemos 

uma grande burocracia que não deixa a voz do povo chegar a seus representantes, que 

em vez de nos representar, defendem apenas seus próprios interesses e o da classe 

dominante (grandes empresários, políticos profissionais, grandes fazendeiros, etc), pois 

concentram o poder em suas mãos. 

       Se o poder que está hoje nas mãos do Estado fosse distribuído de maneira 

federalista, o povo teria voz e poder e, na verdade, nem precisaria mais do Estado para 

resolver seus problemas. O povo pode ter autonomia e liberdade para realizar o que 

necessita. Esse modo de se organizar estará sempre presente no Coletivo Quebrando 

Muros, pois, para nós, a forma de organização é tão importante quanto o conteúdo. Se 

no futuro queremos que o povo consiga se organizar sem que ninguém mande nele, 

precisamos hoje exercitar o modelo que desejamos alcançar.  

 Foi essa vontade de tornar o povo protagonista da luta por um mundo mais justo 

que levou o Coletivo Quebrando Muros a se organizar. Na Universidade onde surgimos, 

percebemos que até o movimento estudantil estava numa lógica representativa e 

autoritária. Percebemos isso também em outros movimentos, como no comunitário, no 

agrário e no sindical. Por isso, quebramos os muros da universidade, para influenciar 

que nesses espaços a luta seja construída de baixo pra cima, desde a base dos 

estudantes/trabalhadores até o movimento geral, exercitando o federalismo.  

      O Quebrando Muros busca estar no máximo de lutas possíveis, para que unidas 

possam somar cada vez mais força social contra aqueles que nos exploram. Nos 

inserimos nos mais diversos espaços para influenciar o povo a se organizar e lutar 

contra a injustiça, porque compreendemos que nossas dificuldades estão ligadas a 

questões muito maiores. Acreditamos que é a partir da luta conjunta e da organização 

coletiva que vamos conquistar vitórias e avançar nossos direitos, combatendo o 

privilégio e o lucro dos poderosos, construindo uma sociedade de justiça, liberdade e 

igualdade. 

Lutar! Criar Poder Popular! 

“Onde há muros, há o que esconder” 
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