
CARTA DE PRINCÍPIOS DO COLETIVO QUEBRANDO MUROS

NO QUE ACREDITAMOS

O Coletivo Quebrando Muros identifica que a base organizativa dos movimentos 
sociais deve se realizar a partir dos seguintes princípios: 

AUTOGESTÃO - forma de organização que tem como fim a participação e execução das 
atividades por aqueles que são os diretamente interessados; objetiva destruir a 
alienação a qual nos submete a sociedade capitalista em todos os níveis (político, 
econômico e social). Tal forma é adotada por nosso coletivo por acreditarmos que para 
a superação desta sociedade baseada na exploração e dominação se faz necessária à 
criação de formas de organização que possibilitem a reconstituição das relações de 
poder presentes no capitalismo;

AÇÃO DIRETA - esta é uma forma de ação política na qual o movimento age por si 
mesmo, não confiando suas ações políticas a burocratas, representantes políticos, 
parlamentares, partidos e etc.; 

FEDERALISMO - forma de organização, descentralizada do movimento, permitindo a 
cada base específica analisar e compreender suas questões, com autonomia para suas tomadas de 
decisão e luta. Não podemos deixar de esquecer, que sim, os libertários 
acreditam que as lutas têm caráter nacional e mesmo global, e devem ser articuladas 
nacionalmente, regionalmente (Latino-América) e mundialmente de forma federativa. 
Na qual, cada base tira sua posição de forma descentralizada e articula as lutas 
conjuntamente de forma a criar uma centralidade. Assim redimensionando as relações 
de poder e possibilitando a participação direta da base tendo como meio de decisão a 
DEMOCRACIA DIRETA.

A HORIZONTALIDADE opera contra a lógica burocrática de organização onde 
aparecem dirigentes e dirigidos, esta sustenta a essência da prática libertária; onde as 
representações delegadas reportam-se ao coletivo, do mesmo modo como declamam 
nossos companheiros Zapatistas: “Mandar obedecendo”.

CLASSISMO, SOLIDARIEDADE DE CLASSE E INTERNACIONALISMO
Como parte das classes exploradas que somos, lutamos lado a lado com os/as de
“baixo”, ou seja, todos/as os/as explorados/as, nas busca por uma sociedade socialista 
e libertária. Nesse sentido nossa solidariedade é de classe, para a classe que 
escolhemos e mais esta não “respeita” as fronteiras nacionais.


