
 

                                                        QUE EU ME ORGANIZANDO, POSSO DESORGANIZAR! 

 

É impossível olhar a história da civilização e não perceber que as 

mudanças ocorridas para a melhoria da vida do povo, foram 

conquistadas através de muita luta, e cumpriram/cumprem um papel 

de retomada de consciência da sociedade. 

Os direitos fundamentais garantidos aos povos, são frutos de muita 

luta, e a efetivação deles é reivindicação de setores da sociedade civil 

organizada, ou seja, dos movimentos sociais. 

Quando os movimentos sociais passam a reivindicar, denunciar e 

cobrar o direito à terra, moradia, liberdade de pensamento, igualdade 

de direitos, liberdade de manifestação de pensamento, religião, 

orientação sexual, educação, saúde, etc., estão indo contra o direito 

de uma minora que vive da exploração da não garantia destes 

direitos.  

Esta minoria que oprime, controla os setores do estado: judiciário, legislativo e executivo, e passa a 

usar destas ferramentas para disseminar o que chamamos de Criminalização dos Movimentos Sociais. Um 

exemplo disto, é o uso da Polícia (órgão repressor do estado) e da Mídia (aparelhada aos interesses da 

minoria), que vem fazendo força nesse processo, agora muito mais intenso, de criminalização. 

É impossível negar que o povo organizado é capaz de fazer revoluções. A “elite” explorada sabe 

disto, porque a história ai está para comprovar, por isto, aperfeiçoaram as formas de repressão às 

organizações populares. 

No Brasil, do “descobrimento” até os dias de hoje, a elite além de criminalizar, também tenta 

erradicar as revoltas sociais com o uso abrupto da força, como exemplo: dizimando os nossos índios, 

acabando com os quilombos, incendiando Canudos, torturando os que se colocaram contra as ditaduras, 

exterminando trabalhadores rurais, etc. 

Assim, com toda a história das revoltas populares banhadas a sangue, aumenta-se o temor do povo 

com as causas populares e conseqüentemente não se tem identificação com as lutas. Aliado a este fator, a 

repressão por uso da força, está o uso fortemente mascarado da mídia, que servindo como canal de 

comunicação utiliza-se dos mecanismos que possui para disseminar a ideia de que todos que lutam por 

direitos resumem-se a meros agitadores, baderneiros, ou seja, que se organizar é sinônimo de romper a 

ordem social. 



Mas é exatamente isto, não desta forma, não olhando por este lado. Mesmo os que são inflamados 

por esta onda de disseminação de criminalização dos movimentos, têm noção de que a ordem social que a 

nós está imposta é cruel, e precisa ser modificada, só que, moldados a serem legalistas (acreditam que as 

mudanças cabem às leis) não percebem que a efetivação de leis também é dominada pelo mesmo setor 

que domina tudo. 

Para a elite, Criminalizar os Movimentos Sociais é necessário para a sua conservação como 

dominante. Para os Movimentos Sociais, é necessário iniciar um processo de retomada de consciência e 

continuar travando lutas, afinal de contas, lutar por direitos, nunca deve ser visto como crime. 

É preciso sempre manter a utopia viva e continuar acreditando que ao povo cabe o que é do povo. 

 

[...]Podem me prender,  

podem me bater 

Podem até deixar-me sem comer 

Que eu não mudo de opinião.  

Nara Leão 

 

 

 

 

 


