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O que é “A Outra Campanha”?

A Outra Campanha/La Otra Campaña é uma iniciativa política 
impulsionada pelas/os companheiras/os zapatistas do México, a 

partir 2005, motivada pela descrença na disputa eleitoral como meio 
efetivo de modificar nossa realidade. Em oposição às falsas promessas 

eleitoreiras, A Outra Campanha tem como objetivos dar ouvidos e 
voz às reais demandas da população e difundir a ideia de que apenas 
a luta e organização do povo são capazes de suprir nossas urgências, 
transformar radicalmente e conjuntamente nossa realidade e buscar 
a construção de Poder Popular – uma alternativa de poder em que o 

povo organizado é capaz de gerir suas próprias vidas, bem como suas 
comunidades, locais de trabalho e de estudo, etc.

O intuito 
 O intuito da produção deste texto é apresentar às 

companheiros de luta, com destaque para as organizações 
presentes no XII ELAOPA (2017 - Uruguai), um acúmulo 

de experiências e propostas que tivemos na construção 
d’A Outra Campanha durante o ano de 2016 no estado do 

Paraná (Sul do Brasil), mais especificamente na
capital Curitiba e Região Metropolitana.

 
O começo d’A Outra Campanha no Brasil
A Outra Campanha começa a ser construída no Brasil especialmente 
desde 2008, ano de eleições municipais. Desde lá, com atuação quase 
restrita ao período de campanhas eleitorais, foram formados inúmeros 
comitês e feitos vários eventos sob o lema de uma “Outra Campanha” 
e “nossos sonhos/urgências não cabem nas urnas”. Rio Grande do Sul, 
Alagoas, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro são 
alguns dos estados do Brasil em que já foram promovidas atividades e 
proposta a construção de comitês d’A Outra Campanha.
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Breve histórico da militância
autônoma e libertária atual no Paraná

Faz menos de 15 anos que começou a existir 
uma militância autônoma organizada no Paraná, 
com destaque à área urbana de Curitiba e Região 
Metropolitana. Primeiramente com as atuações 
do Movimento Passe Livre Curitiba (MPL) na luta 
por transporte público de qualidade e na luta por 
moradia com o Coletivo Despejo Zero, a partir 
de 2005; ao mesmo tempo em que se iniciava a 
atuação estudantil universitária, surgindo daí o 
Coletivo Quebrando Muros, em 2009; no mesmo 
período tinha início a atuação comunitária, com 
hortas agroecológicas, a partir do Núcleo de 
Alimentação e Saúde Germinal. Além disso, a 
luta antifascista em Curitiba, cidade onde eram 
comuns os ataques e crimes de ódio cometidos 
por gangues neonazistas, começou a ganhar 
corpo mais ou menos nesse período e hoje há 
dois coletivos “Antifas” atuantes na cidade, a Ação 
Antifascista Curitiba e o Coletivo Gulabi Antifa, 
formado exclusivamente por mulheres e focado 
nas questões de gênero.

Posteriormente, surgiram outros movimentos 
e organizações autônomas/ independentes. Em 
2013 surgiu o Coletivo Tarifa Zero (luta pelo 
transporte público), após fi m do MPL-Curitiba; 
em 2014, o Movimento de Organização de Base - 
Paraná (MOB-PR), luta comunitária; em 2016, o 
Coletivo Autônomo de Organização Secundarista 
(CAOS), atuante na luta estudantil secundarista.
Também existem duas organizações anarquistas 
que atuam no Paraná, o Coletivo Anarquista Luta 
de Classe (CALC), público desde 2010, o qual 
compõe a Coordenação Anarquista Brasileira 
(CAB), e o Coletivo Ação Direta (CAD), fundado 
em 2016, que atua no norte do Paraná e está em 
processo de consolidação.
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A Outra Campanha Paraná 2016
No ano de 2016 foi a primeira vez que a construção d’A Outra Campanha 
se deu de forma ampla no Paraná. Ao contrário dos anos anteriores, em 
que apenas um coletivo realizou algumas atividades sob o lema d’A Outra 
Campanha para dar visibilidade e se opor às campanhas eleitorais, no ano 
que se passou houve uma convocação pública, feita pelo Movimento de 
Organização de Base (MOB-PR), para todas as organizações, movimentos 
sociais, coletivos e indivíduos que tivessem interesse na proposta de 
construção d’A Outra Campanha na capital paranaense.

A organização se deu por meio de Assembleias abertas que aconteceram 
uma ou duas vezes ao mês a partir de junho de 2016 e nelas foram 
estabelecidos um calendário de atividades, que levou em conta 
inicialmente o período de campanhas eleitorais e eleições municipais 
que aconteceram no final de outubro, e comissões responsáveis por 
viabilizar essas atividades, sendo elas: Comunicação, Eventos, Cultura e 
Autofinanciamento. Além disso, foram elencadas bandeiras e 
pautas imediatas que levantaríamos enquanto Outra Campanha 
durante esse período.

 
A Outra Campanha no Paraná
No Paraná, com destaque sua capital (Curitiba e Região Metropolitana), 
desde o ano de 2012 foram realizadas atividades enquanto um’A 
Outra Campanha. 2012 foi ano de eleições municipais e, naquele 
momento, apenas o agrupamento de tendências Coletivo Quebrando 
Muros puxou tal campanha. Foram feitas atividades em dois campi da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e uma atividade em Foz do 
Iguaçu (Oeste do estado do Paraná), contando predominantemente 
com um setor estudantil universitário. No ano de 2014, ano de eleições 
presidenciais, também foi apenas o Coletivo Quebrando Muros quem 
puxou atividades públicas d’A Outra Campanha em Curitiba, também 
na Universidade Federal do Paraná (UFPR).
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As principais atividades que foram determinadas por este calendário 
inicial, que sofreu alterações, foram: Escrever o Manifesto d’A Outra 
Campanha Paraná 2016 [1] que abarcasse nossa proposta, bandeiras 
e pautas; criar uma página no Facebook [2] para divulgação; realizar 
Assembleias Populares, que seriam feitas em locais com grande 
circulação de pessoas para incentivá-las a falar sobre suas necessidades, 
as eleições e o cenário político de modo geral; escrever panfletos 
simples para entregar durante as Assembleias Populares, reforçando a 
ideia de que a luta e organização populares é que garantem a conquista 
de direitos; colagem de lambes; promover espaços de apresentação 
e debate sobre A Outra Campanha em universidades; realizar dois 
Muralismos, um Pela Liberdade de Rafael Braga e outro d’A Outra 
Campanha; organizar um Sarau que promovesse a cultura popular/de 
rua; por fim, próximo às eleições, fazer um ato de rua simbólico para 
divulgar nossa proposta.
Além disso, durante todo o período, realizar atividades de 
autofinanciamento para viabilizar as atividades, como venda de 
comidas, rifas e das camisetas exclusivas d’A Outra Campanha - Paraná.
Quase todas as atividades que pensamos inicialmente foram realizadas, 
mas algumas ficaram pendentes (como o muralismo d’A Outra 
Campanha) e outras foram descartadas por mudanças em nosso foco 
de luta, como veremos a seguir. Fora da capital, o Grupo de Estudos 
Anarquistas de Londrina (norte do estado do Paraná) também aderiu 
ao convite de construção d’A Outra Campanha, promovendo um 
encontro para discutir a proposta e fazer a leitura de nosso manifesto.
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A Outra Campanha nos atos

No início de nossa Campanha, as mobilizações estavam enfraquecidas 
em Curitiba e os únicos atos que estavam acontecendo pautavam a 
saída do presidente Michel Temer após o impeachment da presidente 
eleita Dilma Rousseff e eram organizados por uma frente chamada 
CWB Contra Temer, composta principalmente por movimentos e 
partidos ligados ao governo deposto – cuja responsabilidade em 
burocratizar os movimentos sociais e sindicais aparelhados a ele, além 
de desmobilizar e criminalizar os movimentos autônomos, é inegável.  
Por esse motivo, pensamos inicialmente ser interessante levar às 
ruas a proposta d’A Outra Campanha em um ato que disputasse 
politicamente com o “Fora Temer”, mas o panorama das manifestações 
mudou e a ideia foi descartada.

A pauta do Fora Temer se alicerçava em duas reivindicações principais: 
havia aqueles que defendiam a volta de Dilma à presidência e aqueles 
que defendiam a convocação de eleições gerais. Por não acreditarmos 
que a defesa de governos ou que a via eleitoral sejam meios efetivos de 
garantir os nossos direitos, decidimos, de início, não compor tais atos. 
Posteriormente, escrevemos um panfleto para distribuir nesses atos 
com nossa crítica à pauta e nossa proposta de luta e organização por 
acreditarmos que havia certa participação de pessoas que podiam se 
interessar por uma perspectiva de luta mais autônoma.
Com diversos ataques aos nossos direitos sendo apresentados pelo 
governo, como a Reforma do Ensino Médio e a PEC 241 [3], que 
congela em 20 anos os investimentos em serviços públicos, os atos 
passaram a levantar pautas concretas – no caso, a queda dessas 
medidas anti-povo – surgindo, portanto, um novo foco de luta e enfim 
passamos a compor tais manifestações.

No entanto, ainda que as novas mobilizações se levantassem contra 
essas medidas, a organização ainda era composta majoritariamente 
por setores governistas que tentavam dirigir os atos com palavras de 
ordem contra o Temer ao invés de focar nas pautas concretas. Nesse 
sentido, disputamos o ato com faixas, panfletos e palavras de ordem 
combativas e autônomas.
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A Outra Campanha nas 
ocupações secundaristas
Em meio a essa nova onda de 
mobilizações, fomos surpreendidos 
por uma série de ocupações de 
escolas promovidas por estudantes 
secundaristas a partir de outubro/2016. 
A primeira das mais de mil escolas 
ocupadas contra a Reforma do Ensino 
Médio no Brasil foi uma escola de São 

José dos Pinhais, cidade localizada na Região Metropolitana de 
Curitiba. Só no Paraná, mais de 800 escolas foram ocupadas em 
quase dois meses de Primavera Secundarista.

Além das escolas, os secundaristas, em um momento de forte 
repressão e enfraquecimento das ocupações de seus locais de 
estudos, ocuparam também o Núcleo Regional de Educação do 
Paraná, onde ficaram por cerca de 36 horas, mesmo com forte 
repressão do aparato estatal, principalmente nas 12 horas finais 
em que foram confinados a uma sala sem água ou banheiros.

As escolas ocupadas, de modo geral, contaram com diversas 
atividades para aglutinar alunos e o restante da comunidade 
escolar e, em alguns casos, do bairro, que era favorável às 
mobilizações estudantis. Dentro dessas atividades, A Outra 
Campanha teve papel fundamental nas escolas que conseguiu 
acompanhar, oferecendo apresentações d’A Outra Campanha, 
oficinas de teatro, sobre autogestão e as já mencionadas oficinas 
de muralismo, rodas de conversa sobre a PEC 241 e a MP de 
Reforma do Ensino Médio, cine-debates, etc. Além dessas 
atividades, A Outra Campanha esteve presente nas escolas em 
algumas tarefas mais pontuais como recolher e distribuir doações 
de alimentos, produtos de higiene, limpeza e primeiros socorros e 
prestar apoio na segurança quando as escolas estavam sob ataque, 
além do acompanhamento permanente das mesmas no dia-a-dia.
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Tudo isso contribuiu para mostrar aos estudantes a importância 
de estarem organizados e mobilizados permanentemente e ir à 
contramão da política representativa, inclusive dentro do próprio 
movimento no que diz respeito a entidades que, mesmo afastadas da 
base, tentam representá-los e negociar em nome deles. Importante 
saldo dessas discussões foi perceber que, mesmo com a pouca idade, 
os secundaristas já têm em si a consciência de que são uma categoria 
e que unidos possuem muito mais força.  

À medida que as ocupações foram crescendo, começaram a se 
organizar em Curitiba encontros semanais com representantes de 
escolas da capital e região metropolitana, o Núcleo de Ocupações 
Secundaristas (NOC), onde eles discutiam problemas e debilidades 
que encontravam para permanecerem ocupados, como a escassez 
de alimentos e problemas na segurança dos prédios. A forma de 
organização desses encontros se assemelhava ao federalismo, pois 
a ideia era funcionar como uma grande rede de apoio e articulação 
entre as ocupações, além do fato de que as reuniões semanais 
funcionavam por delegação, sendo cada encontro em uma escola 
diferente e com alunos diferentes acompanhando o processo.

Com as datas das votações no Senado se aproximando, os alunos que 
compunham os encontros do NOC perceberam grandes dificuldades 
como a falta de representatividade nas entidades secundaristas 
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existentes, além da necessidade que sentiam de permanecer unidos 
na luta contra o corte de direitos. A partir dessas demandas e da 
percepção da grandiosidade do processo que estavam protagonizando 
e das responsabilidades que vêm com ele, os secundaristas decidiram 
se auto-organizar e criar um coletivo que suprisse suas necessidades 
e objetivos, surgindo então o Coletivo Autônomo de Organização 
Secundarista, mais conhecido como CAOS.

O coletivo é composto por alunos de escolas de Curitiba e Região 
Metropolitana e tem como alguns de seus princípios norteadores 
a horizontalidade e o esforço em barrar o oportunismo das 
organizações eleitoreiras dentro do movimento secundarista. Seu 
objetivo é levar para dentro das escolas a união entre os estudantes 
e o convite para se organizar e lutar por seus direitos de maneira 
ampla e por demandas específicas dentro das próprias instituições 
de ensino como melhores condições de estudo. O CAOS nos mostra 
a necessidade de sermos combativos contra a exploração e o corte 
de direitos, da educação básica à previdência social, trazendo como 
proposta a luta permanente contra aqueles que nos exploram!

[1] Manifesto d’A Outra Campanha Paraná 2016 - 
Disponível em: https://goo.gl/NiZCxI
[2] Página no Facebook: fb.com/aocparana 
[3] Para saber mais sobre essas medidas acesse nossa página do Facebook, produzimos 
material informativo sobre a MP 746 (Reforma do Ensino Médio) e a PEC 241.
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facebook.com/aocparana

“NOSSAS URGÊNCIAS
NÃO CABEM NAS URNAS!”


