


2

O LUTA POPULAR é um movimento que organiza o povo no território. 
Então a gente faz luta por meio de ocupações, contra os despejos e na 
defesa da moradia digna, mas também faz outros tipos de luta, que é o 
que chamamos de “luta nos bairros”.

Como é a cidade em que 
vivemos?
Sabemos que as condições de vida das trabalhadoras e trabalhadores e 
do povo pobre são muito precárias e os problemas são enormes: falta 
de acesso e transporte, violência policial, precariedade da saúde, da as-
sistência e da educação, poluição dos rios e do ar, privatização de vários 
serviços como telefone, luz, transporte e água, alto custo dos alimentos, 
falta de água ou esgoto tratado, enchentes, ausência de equipamentos 
de cultura e lazer, além das más condições de moradia. E sempre, quem 
é pobre, mora em lugares cada vez mais longe e longe do trabalho.

SABE PORQUE NOS BAIRROS 
DE PERIFERIA FALTA TUDO?

Isso acontece porque no sistema que vivemos, o capitalismo, a cidade 
também atende aos interesses e lucros dos ricos e patrões. Então vive-
mos reféns dessa lógica de desenvolvimento que cria ilhas de direitos 
(onde alguns poucos ricos vivem muito bem, com acesso a tudo) no 
meio de um mar de gente que não tem direito algum, e que mora onde 
dá, no lugar que “sobra” e que o bolso, já tão vazio, consegue pagar.

Por isso, nós queremos não só ocupar terras vazias e sem uso pra  
servirem de moradia pra quem precisa, mas também queremos intervir 
na cidade pra mudar a lógica



Porque fazer lutas nos 
bairros?
Por conta disso, na periferia, nas favelas, nos bairros, que há muitos 
anos um dia já foram também ocupações, a gente também têm um es-
paço muito importante pra construir luta e organização dos de baixo, 
e fortalecer experiências que mostrem uma alternativa de cidade, um 
projeto de cidade pensado e construído pelo povo. Porque queremos (e 
temos o direito!) de viver bem, e essa sociedade que a gente vive impe-
de que isso aconteça. Por isso, somos obrigados a lutar se queremos ter 
uma vida mais digna pra nós e nossas famílias, amigos e vizinhos.

E num bairro, como tem muitos problemas e falta de tudo, tem muitas 
possibilidades de se organizar lutas a partir das demandas de cada lu-
gar. Então, o papel do movimento é buscar ajudar a organizar quem tá 
insatisfeito com alguma situação e quer fazer alguma coisa pra mudar 
as coisas, e com isso a gente agitar a comunidade pra reivindicar e exigir 
uma vida melhor.

IMIGRANTES! 
Nos territórios onde vivemos, além de encontrarmos migrantes de vá-
rias regiões do país, também encontramos os imigrantes que vem de 
outros países. Esses companheiros e companheiras, geralmente vem 
pra cá em busca de melhores condições de vida e de trabalho pra si e 
pras suas famílias. Gente que as vezes vem de países onde a situação tá 
ainda mais difícil que aqui, com relação ao desemprego, à fome e à vio-
lência. Muitos países em guerra, onde os de cima disputam poder, mas 
quem leva a pior e sofre mesmo são os pobres. Por isso, nosso papel é 
acolhê-los, e somar nossas forças, porque nossas necessidades são as 
mesmas! Por isso, nada de preconceito! Pelo contrário, é muito bacana 
termos a oportunidade de conhecer outras culturas, outras experiên-
cias, outras trajetórias de vida. Só enriquece nossa luta, que não tem 
fronteiras! Que é a luta do povo, das trabalhadoras e 
trabalhadores, de todo o mundo! 3
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JUNTAR AS LUTAS É FUNDAMENTAL!

Cada luta que a gente faz não é uma luta isolada. E, se a gente conseguir 
se juntar com outras lutas do bairro ou do entorno, e até com outras 
regiões, nossa luta terá mais força, e conseguiremos fortalecer nossas 
reivindicações pra várias coisas que precisamos e ir criando uma aliança 
maior. Então, por exemplo, o povo que luta contra a enchente pode se 
somar com os trabalhadores do posto de saúde que tão sem material 
pra trabalhar, que podem se solidarizar e apoiar uma família que perdeu 
um filho por causa da matança da polícia, que pode ajudar na iniciativa 
de jovens que querem fazer apresentações de música na comunidade, 
e pode se juntar todo mundo pra arrumar doações dar apoio a famílias 
que tenham sido vítimas de um incêndio, e assim por diante...

Refletir sobre nosso papel e 
o que queremos
Mas também como tem muitos problemas, que vão um puxando o ou-
tro, e nossa intenção é ajudar as pessoas a enfrentar diversas situações, 
é importante a gente nunca perder de vista o que queremos quando nos 
inserimos numa luta de bairro.

É importante lembrar sempre que nosso objetivo é que cada luta que fa-
zemos seja uma escola pro povo descobrir a capacidade que tem, quan-
do se une, se organiza e luta. Por isso, a forma como fazemos a luta é 
muito importante e ter em mente nosso objetivo.

Por exemplo, nós queríamos que na cidade as questões fossem decidi-
das pelos trabalhadores e trabalhadoras, que é quem constrói e faz a 
cidade acontecer todo dia. Então, é importante mobilizar o povo, passar 
de porta em porta, fazer panfletinho, chamando as pessoas pra se en-
volver, pra que possam decidir e avançar juntas, porque os 
problemas afetam todas. 
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Queremos ajudar as pessoas a romper com as ideias que o sistema colo-
ca todo dia na nossa cabeça de que cada um vai sair da pior se batalhar 
sozinho. É mentira! Não adianta só pensar no seu umbigo, porque se 
vem uma enchente atinge todo mundo, se falta creche atinge todas as 
crianças, então a nossa luta é coletiva. E uma andorinha só não faz ve-
rão. Quanto mais pessoas juntas, mais força a luta vai ter.

A gente vem de uma história que é uma história de violência, onde os 
de cima, desde que invadiram esse país que chama Brasil, arrancaram 
a terra dos indígenas, escravizaram os negros e negras, e de lá pra cá 
eles continuam arrancando nosso direito a um lugar pra morar e uma 
vida decentes. Eles continuam nos atacando com violência quando não 
garantem um atendimento médico, quando trabalhamos duro (e mui-
to!) pra ganhar uma merreca que não dá nem pra pagar aluguel e comer 
direito ao mesmo tempo. Então a luta por uma demanda do bairro, tem 
que ajudar as pessoas a verem essa luta maior contra esse sistema, e ser 
uma experiência de auto-organização do povo para uma outra socieda-
de que queremos.

Nas periferias vivem aquelas e aqueles que são descendentes dos indí-
genas e dos escravizados, que até hoje (embora de outro jeito) lutam 
pra poder sobreviver, e que só de estarem vivos estão fazendo resistên-
cia. Por isso, nossa luta é pra que as pessoas tenham consciência disso 
e possam se mobilizar pra retomar o que eles nos arrancam! Nossa luta 
tem que ser uma escola pra gente avançar na luta pra mudar essa socie-
dade que nos oprime.
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Mas um território também é 
cheio de contradições 
A gente sabe também que nos bairros, principalmente os mais antigos, 
já tem várias pessoas que tem interesses que não são os mesmos do 
povo. Tem o político pilantra que vive fazendo promessas a cada eleição, 
tem alguns grupos que fazem assistencialismo fingindo que se preocu-
pam com o povo mas só querem que as pessoas fiquem acomodadas, 
tem a polícia que reprime e gera medo pra evitar as pessoas se revol-
tarem contra o sistema, tem outras forças que também tem interes-
ses econômicos na região e não querem que o povo se organize pra não 
atrapalhar seus negócios, tem as vezes lideranças que carregam alguns 
vícios, de achar que tá acima do povo, que manda, que é dono da razão, 
e não quer ouvir as pessoas e decidir junto as coisas...

Então, quando a gente chega num território, a gente tem que chegar no 
sapatinho, conhecer a realidade e ir conquistando as pessoas pra luta.
A primeira coisa é, a partir da pessoa que procurou o movimento ou do 
contato que fizemos com algum moradora ou moradora daquele bairro, 
a gente ir conhecendo quem são os atores daquele território. Entender a 
história daquele bairro, as lutas que rolaram, o que já existe na região de 
serviços e equipamentos públicos, quais são os problemas, quem são as 
“forças” que estão ali, e saber identificar quem são aliados, com quem 
precisamos tomar cuidado, quem queremos aproximar, com quem não 
devemos nos misturar...



ALGUNS PRINCÍPIOS IMPORTANTES 

Além disso, é importante não ser arrogante e reconhecer a caminhada 
das pessoas que são as que vivem e moram ali. Muitas vezes, pelas ex-
periências que a gente tem de outras lutas do movimento, a gente acha 
que sabe resposta pra tudo, ou é cabeça dura de achar que só tem um 
jeito de fazer as coisas.

Mas a luta nunca tem receita pronta. Cada território é um território. 
Cada grupo de pessoas de cada lugar é diferente. Temos que saber res-
peitar as opiniões e visões (e não chegar querendo enfiar nossas ideias 
goela abaixo). Temos que saber ouvir, porque temos muita coisa pra 
aprender e é preciso aproveitar essa oportunidade de pessoas dispostas 
a somar com a gente com suas contribuições. Temos que ter clareza de 
que nosso objetivo é construir as coisas JUNTO com o povo. Não PELO 
povo, nem PRO povo, nem ACIMA do povo, pois não somos mais sabidos 
que ninguém e a luta é uma coisa que se faz junto, se envolvendo com 
as pessoas, e a partir de cada realidade.

É importante também ir mostrando, nas nossas atitudes, que o movi-
mento é diferente. Porque as pessoas tão acostumada a pessoas que 
querem ajudar, mas no fim das contas só querem voto na eleição, ou en-
tão querem algo em troca. Mas nós queremos é que o povo se organize 
na luta (independente de políticos e patrões)! Então mostrar nossa in-
dependência, inclusive, financeira! Porque não queremos ter rabo preso 
com ninguém, a não ser com o povo e com a luta! Podemos:
• Fazer ações coletivas pra arrecadar dinheiro pras necessidades da 
luta, como bingos, rifas, venda de camisetas.
• Sempre prestar contas de tudo que for feito de arrecadação
• Fazer alianças com outros grupos que possam ajudar
• Ser bem claro nas nossas posições para, mesmo que o povo decida 
outro caminho, a gente depois poder avaliar os resultados e construir os 
aprendizados juntos
• Ter relações de solidariedade e ser sempre muito 
transparente com nossos princípios.
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Sair da acomodação, animar 
e agitar!
Sabemos que construir lutas nos bairros consolidados não é uma tarefa 
fácil, porque normalmente o bairro existe faz tempo, e existe uma aco-
modação das pessoas àquela realidade, porque sempre nos dizem que 
“as coisas são assim mesmo” e “não tem como mudar”. Muitas vezes as 
pessoas estão desiludidas com “lideranças” que já prometeram coisas, 
mas se corromperam ou abandonaram. E muitas vezes a história de luta 
daquele lugar é apagada da memória do nosso povo, que fica sem refe-
rências de que é possível construir experiências diferentes daquela que 
se vive ou se viveu.

Então, com sua experiência, o movimento ajuda a compartilhar as ferra-
mentas da organização e da luta com as pessoas daquele lugar pra que 
elas possam se motivar pra lutar por mudanças no seu bairro. Nosso 
papel é ajudar o povo a se organizar, animar a luta, animar o bairro, pro 
povo ir vendo que é possível sim, e ir construindo o jeito de fazer a luta 
naquele lugar.

Com o desenvolvimento das lutas o povo vai descobrindo a sua força, 
vai vendo como o Estado e os governos reagem às suas reivindicações, 
vai se sentindo pertencente aquele coletivo, vai se colocando e vai aju-
dando nessa construção.
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A gente sabe que – diferentemente de uma ocupação que acabou de 
começar, em que o povo tá com gás pra construir as coisas e tá unido na 
luta pra permanecer na terra – no bairro muitas vezes tem altos e bai-
xos na mobilização. E toda vez que a coisa dá uma esfriada, ou o povo 
desanima, é importante a gente não deixar de fazer duas coisas: 
1) sempre ter espaços que sejam de formação (de debate, de estudo, de 
reflexão), pra que as pessoas possam ir elaborando juntas sobre os pas-
sos da luta e entender que vai ter momento bom, momento ruim, mas 
que a luta deve continuar, 
2) não ficar preso a um jeito de fazer as coisas, porque se de um jeito 
não tá dando certo, temos que ter criatividade e pensar juntos outras 
formas pra luta continuar e voltar a engajar as pessoas.

O QUE PODEMOS FAZER COMEÇAR 
A UNIR O BAIRRO E MOVIMENTAR 

A COMUNIDADE?

Podemos fazer um monte de coisas, mas vão aí algumas ideias:

• montar um grupo de contação de história pras crianças
• organizar aulas de dança, de luta, de música...
• montar um time de futebol
• criar um grupo das mulheres para se conhecer e trocar ideias sobre 
as dificuldades do dia-a-dia de ser mulher 
• organizar um cinema com debate
• fazer um festival de cultura popular, onde as pessoas possam com-
partilhar o que sabem fazer de música e comida
• construir um livro com relatos das histórias de vida dos moradores 
e moradoras da comunidade
• fazer uma horta comunitária para benefício de todo mundo
• Enfim... dá pra começar de vários jeitos! Tem que ver que tipo 
de coisa faz as pessoas se interessarem e querem participar de uma  
construção coletiva!
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Organização e regularidade
Mas pra tudo isso é muito importante a organização. Então não se es-
queça que é fundamental:
• Ter espaços onde as coisas sejam discutidas e decididas. Seja numa 
coordenação de moradores, seja em assembleia no bairro, seja em gru-
pos de trabalho, seja num curso, seja num sarau, seja num time de fute-
bol. 
• Ter divisão de tarefas, envolvendo as pessoas naquela construção 
daquela luta. E pra que todo mundo que pense as ideias também execu-
te, e que quem esteja com a mão na massa também seja parte de pensar 
as coisas. 
• Cumprir nossas tarefas pras pessoas reconhecerem nosso compro-
misso com a luta. 
• E ter constância, ou seja, estar presente, tomar café na dona Maria, 
papear no bar do seu Zé, conhecer as pessoas, socializar, se aproximar, 
trocar ideia com a criançada, estar no dia-a-dia do bairro junto com as 
pessoas e construindo vínculos de companheirismo e criando relações 
de confiança.

BORA COMEÇAR?


