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Convidamos todos os indivíduos, entidades, coletivos, 
grupos e movimentos populares para construir A Outra 
Campanha. Essa iniciativa é inspirada na chamada “La Otra 

Campaña” impulsionada pelos zapatistas no México em junho de 
2005. Abraçamos essa proposta porque estamos de acordo com a 

postura política de independência de classe e de protagonismo 
popular, além de acreditarmos estar fazendo adesão a uma 
proposta latino-americana que se coloca realmente abaixo e à 

esquerda, caminhando no sentido da construção do poder 
popular. 

A Outra Campanha é uma articulação aberta a quem se 
interessa por construir outra forma de fazer política, com base no 
protagonismo e na luta popular, que não passe pelas eleições, 

pois estamos fartos de tantas promessas, mentiras e escândalos 
de corrupção envolvendo todos os setores da classe política. É 

somente em período de eleições que nos convocam para 
comparecer às urnas, como se algum dos candidatos e seus 
partidos eleitoreiros fossem resolver todas as demandas do povo. 

Estamos mais do que convencidos de que as nossas urgências 
não cabem nas urnas. É na luta que se cria o poder popular, que 

fazemos valer nossos direitos e arrancamos conquistas das elites 
políticas e econômicas. Por isso, uma Outra Campanha.  

 
 

 

 

 

Mas, afinal, por que Outra Campanha? 

 Outra Campanha para convocar a luta e a organização popular, não 

para pedir votos, é o trabalho que nos mobiliza para fazer política. 

Porque a política não é assunto só para especialistas ou 

representantes. Porque a política é a articulação do povo organizado e 

a criação de outra estrutura de exercício de poder. Porque os direitos 

se conquistam na base e na rua. 

 Outra Campanha para lutar por um programa de emergência que 

atenda as necessidades do povo e enfrente os problemas sociais mais 

graves dos brasileiros e das brasileiras. Para recuperar a dignidade dos 

que sofrem na vida o preço das promessas não cumpridas, pois 

somente a ação direta dos de baixo contra os que oprimem é capaz de 

fazer justiça. 

 Outra Campanha para construir um povo forte; para organizar os 

desorganizados; para unir os movimentos sociais que lutam para fazer 

política com as próprias mãos com independência do governo, dos 

partidos e dos patrões, pela decisão das assembleias e da luta popular 

em unidade. 

 Outra Campanha para dar voz a quem não é permitido falar; para 

construir participação popular onde o poder gera exclusão; para criar 

força política pelos lugares de trabalho, estudo e moradia, pela cultura 

e pelos meios de comunicação livres e comunitários. 

 Outra Campanha para construir o poder do povo, o poder popular; 

para acumular forças com democracia de base e tomar a política de 

volta, arrancando a legitimidade das garras dos corruptos, das 

oligarquias e dos grupos dominantes do poder. 

Outra Campanha porque nossos sonhos e urgências não cabem nas 

urnas! Lutar, criar, poder popular! 

 

CRIAR, SONHAR, TRANSFORMAR E LUTAR PARA ALÉM 

DAS ELEIÇÕES! 

outracampanhabrasil@gmail.com 

http://www.facebook.com/aoutracampanhasul 


