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Outra Campanha é uma
iniciativa inspirada em “La
Otra Campaña”, proposta
lançada pelo movimento zapatista em 2005 trazendo uma
alternativa à política eleitoral, que apesar de ser vista
como democrática pelo direito
ao voto, não possui um compromisso real com as demandas do povo tampouco conta
com a participação efetiva da
população. Por trás dos representantes eleitos pela democracia burguesa estão grandes
empresas, bancos, a grande
mídia e poderosos proprietários de terra, que independente
das eleições permanecerão no
poder, obtendo novos privilégios para velhos privilegiados.
Durante o período eleitoral
mexicano em junho de 2005,
o EZLN (Exército Zapatista de
Libertação Nacional) lançou
um manifesto chamando todas
as pessoas a organizarem-se
em um movimento em busca
de uma nova postura política,
pela independência e protagonismo popular abaixo e à
esquerda.
O contexto dessa luta é que
o povo do sul do país - fundamentalmente os indígenas
e camponeses - sempre estiveram esquecidos do poder
público. E, como em todo o
chamado “mundo democrático”, em época de campanha

eleitoral, não eram poucos
aqueles candidatos que apareciam dizendo que iam melhorar
isso e aquilo. Eleitos, nunca
cumpriam. Essa mobilização
acontece após o rompimento
do diálogo dos zapatistas com
o PRD (Partido de la Revolución Democrática) do candidato Andrés Manuel López
Obrador; que, apesar de ser
considerado um partido de
esquerda, ignorou inúmeras
reivindicações do movimento
indígena de Chiapas, aprovando uma “lei indígena” que era
muito distante das reais demandas da população, além de
apenas perpetuar o paternalismo
do Estado diante dessas comunidades.
Durante a Outra Campanha,
um comboio zapatista e seu
subcomandante Marcos saíram
pelo México difundindo essa

iniciativa em uma jornada de
visitas, chamando o povo para
uma participação direta na
política, levantando as verdadeiras pautas e reivindicações
dos de baixo, diálogo direto
com a população, estimulando
um fazer político descentralizado, autogestionário e organizado de maneira autônoma.
Demonstrando que não há necessidade de políticos profissionais ou liderança, o povo se
organiza e levanta suas reivindicações, propostas e ações.
Nessas comunidades é possível
observar espaços autônomos
como escolas e hospitais que
não necessitam de terceiros; o
povo organizado não precisa de partidos, chefes ou
Estado! Para fortalecer os
movimentos sociais, e não personalidades com seus partidos
e as velhas oligarquias do pod-

er, para a construção de uma
alternativa que traga mudanças de fato, diferente da
apresentada pelas eleições
burguesas, para uma participação direta e constante na política e o protagonismo e autonomia dos de
baixo convidamos a todas e
todos para construção d’A
Outra Campanha, centrada no diálogo, no respeito às
particularidades de cada região
e sua autonomia, mas firme
nos propósitos e princípios
que norteiam nossa caminhada. Essa proposta vai de acordo com a postura política de
independência e protagonismo popular, além de ser uma
alternativa latinoamericana
que se coloca realmente abaixo
e à esquerda, para a construção
do Poder Popular.

CONJUNTURA ATUAL E A OUTRA CAMPANHA

A

crise mundial de 2008,
que eclodiu a partir do
mercado imobiliário
e instituições financeiras dos
Estados Unidos, teve vários
impactos distintos em todo
o mundo capitalista, e muitos deles, principalmente no
caso do Brasil, vieram relativamente tardios. Um dos efeitos
mais duros que o país sofreu
foi em relação à exportação de
commodities (produtos que
possuem baixo valor agregado,
ou seja, matérias primas, que
são utilizados para a fabricação
de outros produtos - como
minério de ferro e petróleo),
que sempre foi significativo na
economia nacional, e estava
crescendo muito durante todo
o governo Lula (chegando a
um recorde de 14% do PIB em
2011) devido à enorme e crescente demanda da China, desde
a década de 1980.

de 1/3) e saúde foram as mais
afetadas. Além desses, cortes
em programas sociais como
Minha Casa Minha Vida, aumento do desemprego, enca
recimento de serviços devido
à falta de subsídio estatal são
apenas alguns problemas que
a população vem enfrentando.

Com a crise internacional, em
2012 o país asiático também
entrou em crise, e o mercado
para os produtos brasileiros diminuiu exponencialmente, assim como os preços, iniciando
o processo de crise econômica.
A forma com que o governo
Dilma buscou lidar com a crise
resultou no aumento da dívida interna do Estado com os
bancos (que desde o início do
mandato cresceu de 51% a 66%
do PIB) e de imensos cortes em
gastos sociais, e áreas essenciais como educação (principalmente a diminuição drástica
das verbas para universidades
públicas, muitas vezes em mais

Porém, dentro de uma parcela
da classe dominante, apesar
das políticas de direita adotadas pelo PT, que não ficou ao
lado das trabalhadoras e trabalhadores, optando por beneficiar os grandes empresários
e ruralistas, há também uma
insatisfação com o governo e
com a crise econômica, que só
aumentou no período do segundo mandato da presidenta.
Assim, partindo de toda a insatisfação popular que culminou nas manifestações de junho de 2013, em 2014 inicia-se
o processo de deslegitimação
e desconstrução da Dilma, de
seu governo, e do PT, princi-

Ao mesmo tempo em que se
cortava recursos de serviços
públicos importantes, foi aplicada uma violenta política de
desonerações: o Estado deixou
de receber mais de 350 bilhões
em impostos para agradar o
setor produtivo e tentar atrasar
os impactos da crise na economia, em vão. É possível perceber, a partir das medidas do
governo federal, que a primeira a pagar pela crise é a classe
trabalhadora, através da perda
de direitos e precarização das
condições de vida e trabalho.
palmente junto aos de cima,
culminando no processo de impeachment em 2016 - um golpe
orquestrado por velhos aliados.
Esse processo foi possível
também devido à perda de apo
io dos partidos e movimentos
sociais de esquerda ao PT (re
sultado das políticas de conciliação de classe e favorecimento
da burguesia em detrimento
dos trabalhadores desde o primeiro mandato de Lula, que só
se agravaram com o passar dos
anos) e ao congresso que foi
eleito em 2014, que é considerado o mais conservador desde a
ditadura militar.

A movimentação do “Fora Dilma” teve como bandeira principal o “combate à corrupção”,
que foi alimentada pela Operação Lava Jato, que revelou
esquemas de corrupção envolvendo as empreiteiras, funcionários da Petrobras, operadores financeiros (doleiros) e
políticos. Além da seletividade
nas acusações, as operações
judiciais criminalizam apenas a corrupção “ilegal” nos
marcos atuais do capitalismo.
Num sistema essencialmente
corrupto, as transferências de
recursos públicos para o setor
privado como as realizadas
pelos mecanismos da dívi-

da pública, dos cortes e das
desonerações são mais do que
“legalizadas”, e correspondem
à valores maiores e golpes mais
duros nas condições de vida
dos/as de baixo.
O governo de Temer já começou
aprofundando cortes de verbas
e acabando com ministérios
relacionados à direitos sociais.
É bastante evidente que está
ao lado dos empresários pra
acelerar ataques e sangrar ainda mas o povo. Uma das principais urgências do governo é
aprovar um novo regime fiscal
que limita gastos públicos com
serviços sociais para destinar
o orçamento ao pagamento de
juros da dívida pública. A PEC
241, em tramitação, congela
gastos em áreas como saúde,
educação, serviços sociais e
pagamentos de servidores por
20 anos! Pra ter uma ideia, se
o investimento do país com
educação fosse apenas corrigido pela inflação desde 2004,
como prevê a PEC 241, o gasto total em 2014 teria sido de
apenas R$ 41,9 bilhões, ou seja,
49,8% do efetivamente gasto¹.
São muitas as investidas para
desmontar as conquistas dos
de baixo: a reforma das leis trabalhistas, anunciada como uma
“flexibilização” da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas),
pretende elevar a exploração ao
aumentar o limite da jornada
diária de trabalho de 8 para 12
horas de trabalho, por exemplo.
A reforma pretende fazer que
“negociações” entre patrões e
trabalhadores valham mais do
que os direitos garantidos em

argumentos como a recuperação do crescimento econômico
e o combate a inflação para justificar os ataques que nos são
direcionados.
A austeridade é uma farsa, não
há um país que se quer “salvar”.
Nos pedem com cinismo que
entreguemos nossas vidas pelos lucros alheios. Trata-se do
chicote estralando mais forte
nas costas do trabalhador para
sustentar a fartura abusiva dos
ricos.

“Nos pedem com cinismo que entreguemos
nossas vidas pelos lucros alheios. Trata-se
do chicote estralando mais forte nas costas do trabalhador para sustentar a fartura
abusiva dos ricos”
lei. Ou seja, os patrões irão retirar uma série de direitos conquistados em séculos de luta e,
aos olhos da lei, as mudanças
serão frutos de negociação comum entre as partes.
Simultaneamente, o governo
pretende realizar outra reforma preocupante, a reforma
da previdência, aumentando
a idade miníma de aposentadoria para 65 anos. Preparada
pela ainda equipe econômica

do governo do PT, a reforma
da é justificada por um suposto
rombo na previdência e prevê
unificação das regras para trabalhadores públicos e privados
e possivelmente a equiparação
entre homens e mulheres para
idade mínima de aposentadoria. Os meios tradicionais de
comunicação de massas, como
a emissora Globo, repetem diariamente em seus jornais a necessidade de tais medidas para
“salvar o país”, utilizando-se de

Além disso, trabalham para
reduzir riscos e custos ao empresário, ao ter como meta a
conclusão da votação da lei
da terceirização, bem como a
redução dos intervalos e também do tempo gasto pelo trabalhador para seu transporte,
que também computava como
horas gastas para trabalho,
o endurecimento no acesso
ao seguro-desemprego, entre
outras medidas. Ataques que
aumentam a carestia de vida e
castigam a saúde mental e física dos trabalhadores. Na pasta
da saúde, o ministro sinaliza
mais abusos para nossa classe:
ele afirma que o SUS precisa
de “um alívio”, e propõe que as
pessoas devam aderir cada vez
mais aos planos de saúde, pois
o Estado não teria condições de
bancar os direitos básicos previstos na Constituição.
Durante o período anterior
ao impeachment de Dilma e a
partir do início do governo de
Michel Temer, grande parte da
esquerda, incluindo correntes
que apoiavam ou não o governo

do PT se uniram e concentram
suas mobilizações em torno
da bandeira do “Fora Temer”.
O PT é um dos grandes impulsionadores desse movimento,
através da CUT, MST e outros
movimentos de massa. Nisso,
há uma concentração da força
popular em torno de uma demanda única, de retirada de
Michel Temer da presidência,
apontando isso como a solução
para a crise do momento. Enquanto alguns complementam
o “Fora Temer” com o “Volta
Dilma”, outros setores da esquerda também legitimam a
disputa do Estado e formularam
sua resposta a situação política através da pauta “Diretas
já!” Porém, nós sabemos que
essa não é a solução. Os cortes
de direitos aos trabalhadores
começaram muito antes de
Temer, e a volta do PT não significará um novo governo com
um projeto popular voltado aos
trabalhadores, e sim uma continuação da agenda anterior, de
favorecimento do grande capital e dos lucros da burguesia,
enquanto nós ficamos com as
migalhas, e olhe lá. A roupagem
popular do PT engana cada vez
menos, e nas periferias esse
apelo é ainda menor. Assim,
sabemos que novas eleições
gerais não significariam uma
perspetiva melhor para o povo.
Afinal, quais seriam os candidatos com chances de vencer?
Para entrar no jogo da política
insitucional não basta só vontade, o que determina é um bom
montante de dinheiro para financiar o marketing e o conjunto da campanha. As regras
do jogo não permitem que um
candidato que expresse de fato
os interesses dos trabalhadores
seja eleito. Mas ainda, existiria
uma pessoa ou partido eleitoral
que realmente pudesse faze-lo?

Se em grande surpresa algum
partido de esquerda conseguisse se eleger, sua capacidade
de transformação via governo
estaria comprometida muito
antes da posse.
O Estado foi construído pela
classe dominante para manter
um sistema em que se possa
explorar e dominar, e são muitos os mecanismos para impedir mudanças para o povo
através dos governos. Todas
as políticas que melhoraram as
condições de vida dos e das de
baixo foram conquistadas com
a força das lutas, e não favores
de um ou outro governante. Reforçar a democracia burguesa é
perder a chance de apresentar a
construção de um outro caminho, o do poder popular.
Temos um cenário difícil pela
frente. E vemos o distanciamento da luta, dos movimentos sociais na vida das pessoas,
da consciência coletiva entre os
explorados sobre sua condição e
sua organização, mas enfrentaremos duros golpes da burguesia que conciliação nenhuma
através do Estado será capaz de
evitar. Só a organização popular tem a força para avançar em
nossos direitos, mas essa organização não se dará espontaneamente. É preciso prepará-la
longe das burocracias sindicais e estudantis, fomentando
movimentos autônomos e horizontais que insiram a prática
política em suas vidas visando
o reconhecimento da luta de
classes.
A Outra Campanha, então,
surge como uma contracorrente anti-eleitoreira, que visa
a autogestão das lutas do trabalhador e a autogestão da sociedade, contrapondo o modo

indireto e não-representativo
de política vigente hoje, em
busca dos direitos da população.
Entendemos que os políticos
eleitos não representam os interesses do povo, uma vez que
o Estado é uma máquina de
manutenção do poder da classe
dominante.
A inspiração vem do zapatistas, que em 2005 impulsionaram em regiões do México a
“La Otra Campaña”, onde eles
guiaram suas ações práticas através da consulta com o povo
mexicano, buscando atender
as demandas que lhes surgiam,
como forma de mostrar que é
possível sim gerir as demandas
da comunidade através da ação
direta, sem esperar nada de
nenhum político.
Diante do contexto atual no
país, percebemos que são tempos de resistência, tempo esse
marcado pelo conservadorismo
até mesmo entre aqueles que se
dizem de esquerda, e não beneficia os oprimidos e oprimidas,
mantendo os ricos cada vez
mais ricos.

É a partir de pequenas mudanças, no nosso dia-a-dia
a partir das nossas práticas,
de lutas e reivindicações em
nosso locais de estudo, trabalho e moradia que conquistaremos grandes transformações para os de baixo!
Arriba los que luchan!!
¹Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar. PEC
241/2016: como será a tramitaçao da nova Reforma Fiscal
do Governo Temer e o limite
de gasto com o serviço público

“os políticos eleitos
não representam os
interesses do povo,
uma vez que o Estado é uma máquina de manutenção
do poder da classe
dominante”

“Hoje, no atual contexto marcado pela penetração e aprofundamento do
neoliberalismo, repensar a democracia como um projeto e como prática
cotidiana é mais do que urgente de resolver o desmonte progressivo dos
direitos e das vitórias alcançadas no passado pelas lutas protagonizadas
por estudantes, trabalhadores e o povo em geral. A democracia não

pode estagnar como um slogan vazio que nos permite
ganhar a empatia com amplos setores, mas deve ser
uma forma cotidiana de afirmação do poder da coletiv
idade para decidir e dirigir nossas próprias vidas, como
um princípio de luta que possa antecipar agora e em
nossos próprios projetos organizacionais a transformação social desejada. Em suma, deve ser uma prática constante

de rebelião contra o autoritarismo que nega a pluralidade no processo
de construção, que centraliza a ação e também é útil para as tendências
que querem fazer dos direitos fundamentais uma mercadoria.”
“A história são os pobres que a fazem
A vitória está na mão de quem peleia,
Nossa gente tão cansada de sofrer
Vamos juntos descobrir o que fazer,
Se o governo e os patrões só nos
oprimem
Acumulando riqueza e poder
Ação direta é a arma que nós temos
Pra fazer justiça pra viver
Povo na rua pra resistir e pra lutar
Povo que avança para o poder popular”
Hino da Ação Direta

Trecho
traduzido
de Acción
Libertaria
Estudantil
(Colombia)
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2016

MANIFESTO D’A OUTRA
CAMPANHA
Quem Somos Nós
Somos aquelas e aqueles que,
diante do desrespeito com que
são tratados nossos iguais, nos
revoltamos para exigir nossos
direitos! Somos aquelas trabalhadoras e trabalhadores
deixados à margem do sistema
político exercido pelos de cima:
patrões, grandes empresários,
latifundiários, banqueiros, detentores dos meios de comunicação, vereadores, prefeitos,
deputados, senadores, presidentes, juízes, conselheiros,
etc.

de investimento particular para
atender aos interesses dos empresários. Lutamos todos os
dias por uma sociedade
que respeite as mulheres e
que não as matem por meio
do machismo. Somos as/os
que lutam para assegurar nossas identidades e sexualidades
sem sermos discriminadas/os
e punidas/os por isso.

Somos aquelas e aqueles indignadas/os em ver nossas irmãs e
irmãos serem violados por um
Estado e por uma polícia racista e genocida, que não respeita
negros, pobres, periféricos e os
povos tradicionais, suas terras,
sua cultura e seu modo de vida.
Lutamos pelo direito a uma
moradia digna. Somos aquelas
e aqueles que não estão satisfeitas/os com os baixos salários
e com a retirada constante de
nossos direitos.

Somos as pessoas que decidiram lutar com as/os de baixo
e à esquerda! Enxergamos a
política como um ato de todas
as pessoas para transformar em
conjunto a sociedade da qual
fazemos parte, sem que poucos falem e muitos obedeçam.
Somos as pessoas que não
querem deixar nossas necessidades nas palavras vazias de
partidos políticos! E nos levantamos para que nossos direitos
à moradia, educação, saúde,
transporte, cultura e trabalho
digno sejam conquistados por
meio de nossa luta cotidiana e
para além das eleições!

Somos aquelas que exigem um
sistema de transporte eficiente e acessível. Não aceitamos
mais ser tratadas/os com tanto
descaso pelo nosso sistema de
saúde. Somos aquelas e aqueles
que não deixarão nossas escolas e universidades serem peças

Nesse momento eleitoral em
que somos procuradas/os pelos partidos políticos e seus
representantes para oferecer
promessas falsas em troca de
votos, nos organizamos a fim
de tornar público quem somos
e como iremos lutar pelas nos-

sas urgências fora das urnas
por meio da Outra Campanha!
Será por meio da organização
das pessoas, para garantir suas
demandas, que iremos construir uma outra forma de fazer política: PELAS NOSSAS
PRÓPRIAS MÃOS!

Como Vemos Nosso
Presente
De 2 em 2 anos, nos é vendida a
ilusão de poder decisório sobre
o nosso futuro através do voto:
somos convocadas/os a eleger
os políticos que nos cercam o
ano inteiro de propagandas e
promessas de que irão mudar
a nossa realidade; de que irão
garantir nossos direitos a uma
moradia digna e melhorar a educação, a saúde e a segurança
para todos/as nós.
São incontáveis as promessas
feitas a cada ano eleitoral ao
pedirem os nossos votos, para
depois virarem as costas para
o povo e governarem para si
mesmos e para aqueles que de
fato os colocaram e os mantêm lá: os de cima – patrões,
grandes empresários, latifundiários, banqueiros e detentores dos meios de comunicação.

São incontáveis os escândalos
de corrupção que vemos todos
os dias nos jornais, envolvendo todos os grandes partidos
políticos, mesmo que outros
ainda piores não sejam noticiados e o povo nem sequer
fique sabendo.
São incontáveis os casos de
impunidade para os governantes que tiram de nós escolas, creches, universidades
e programas de assistência
estudantil.
São incontáveis os casos de
violência e homicídios em
ações da polícia nas periferias. Incontável a quantidade
de famílias que perderam seus
filhos por conta dessa polícia
racista que serve aos governos.
São incontáveis as expropriações de terras indígenas
ou de pequenos agricultores,
seguido de terríveis massacres

para garantir mais terras aos
grandes latifundiários. Muitos
desses ocupam cargos políticos
como deputados e senadores e
outros tantos financiam campanhas políticas.
São incontáveis os projetos
de lei e decretos que atacam
e retiram nossos direitos trabalhistas e precarizam ainda
mais nossas condições de trabalho e o sustento de nossas
famílias.
São incontáveis as horas
gastas na espera por atendimento médico quando precisamos de uma simples consulta
de exames.

São incontáveis as mortes e
sequelas causadas pela falta de
um sistema de saúde que realmente se importe com nossas
vidas. E ainda querem retirar
os poucos recursos dos hospitais públicos e sucatear ainda
mais nossos atendimentos.
São incontáveis e alarmantes
os números de feminicídios e
de outras violências contra a
vida das mulheres praticadas
em nome do machismo e da
misoginia.
São incontáveis e alarmantes
os casos de discriminações,
agressões e homicídios contra membros da comunidade
LGBT, ou seja, lésbicas, gays,

bissexuais e transexuais – sobretudo este último grupo
que ocupa uma posição de tamanha vulnerabilidade social
que possui uma expectativa de
vida de aproximadamente 35
anos no Brasil.
Diante de tudo isso, os políticos profissionais junto de seus
grandes meios de comunicação nos fazem acreditar em
suas promessas de mudança
e melhorias que, na prática,
são deixadas de lado quando
eleitos.

Nos fazem acreditar que a
única maneira de termos
nossas urgências atendidas é

votando no “menos pior”.
Nos fazem acreditar que não
temos poder para mudar nossa comunidade e nosso trabalho.
Nos fazem acreditar que não
somos capazes de gerir nossas próprias vidas.
E querem falar por nós.
Querem falar das urgências
que só nós vivenciamos e que
em nada os afetam. Querem
silenciar e criminalizar nossa
vontade de mudança e nossa
indignação com tudo isso que
vemos.

VENHA CONSTRUIR COM A GENTE A
OUTRA CAMPANHA!
ACOMPANHE NOSSAS PRÓXIMAS
AÇÕES
ENTRE EM CONTATO
facebook.com.br/aocparana
LUTAR,
CRIAR,
PODER POPULAR!

