
 
 

O sentido da eleição: porque todo voto é nulo¹.  

Difusão Libertária 

 O período eleitoral cria, sem dúvida, uma época ou atmosfera diferente, porque altera de 

modo perceptível a atitude geral dos brasileiros diante da vida social e do destino comum que nos une 

enquanto coletividade, gerando uma aparente e efêmera relação com a política. Quase todos estão 

envolvidos, demonstram suas posições e escolhas, debatem as “propostas” e promessas dos candidatos. 

Tudo isto, evidentemente, dentro dos limites da participação política institucionalizada. 

 As eleições são reformas de fachada do sistema, já que o grupo político vitorioso sempre 

apresenta um projeto baseado no velho princípio: “deixa como está para ver como fica”. Nós queremos 

reduzir esta fachada e toda estrutura do prédio a estilhaços. Ao defender tal proposta sempre alguns 

questionam se não poderíamos introduzir essas mudanças lentamente através do modelo já existente. 

Para isto, teríamos que acreditar que alguém possa representar nossos projetos e expectativas políticas. 

No entanto, é impossível acreditar que seres humanos iguais a nós tenham a capacidade de saber do 

alto do seu mandato e isolamento parlamentar o que é melhor para o povo, quais suas necessidades e 

anseios.  

 Não sabe, ninguém sabe, porque ninguém pode representar completamente os interesses 

múltiplos e complexos de uma sociedade marcada por tantas contradições. É absurdo imaginar que um 

grupo qualquer de pessoas possa ter uma consciência tão abrangente. A primeira distância entre 

governantes e governados é a distância entre os interesses múltiplos da população e os interesses 

particulares que guiam a vida parlamentar e institucional.  

 Recusamos o processo eleitoral pois não estimula a real participação política da população e, 

ainda mais, baseia-se num princípio de representatividade que não existe. E mesmo se essa 

representatividade fosse real, ela por si só não solucionaria o estado de degeneração da classe política, 

a presença quase absoluta da corrupção e do enriquecimento “ilícito”, o compromisso dos candidatos 

com os interesses dos que financiaram suas campanhas.  

  Todo o estardalhaço em torno das candidaturas visa fundamentalmente duas coisas: de um 

lado legitimar através das urnas o governo de uma elite política e econômica como representantes 

legítimos da maioria; e do outro criar a falsa impressão de que cumprimos a nossa parte, que através do 

voto exercemos nossa cidadania, de que em última instância somos nós, o povo, quem governa.  

 Na verdade, ao elegermos um político abdicamos imediatamente da nossa responsabilidade 

política efetiva, entregamos nas mãos de supostos profissionais todo o poder de decisão, damos carta 

branca para então retornarmos novamente a nossa vida privada, individual de trabalho e consumo 

alienados. 

 Se não participamos da “festa democrática” eleitoral não é porque abdicamos da ação, mas 

porque afirmamos que todo voto já é voto nulo, porque será anulado pela estrutura de poder que 

alimenta. Se recusamos a cumplicidade com a política partidária é porque, a exemplo dos nossos 

companheiros mexicanos, queremos construir uma outra campanha. Uma campanha a favor da 

verdadeira responsabilidade político/social e pelo Poder Popular. 



 
 
 

Já basta! 

 A Outra Campanha surge em 2005 no México, convocada pelo Exército Zapatista de Libertação 

Nacional (EZLN). Tal convocação se deu, principalmente, por duas razões: a recorrente traição do 

governo aos acordos firmados com os povos índios do México e a expectativa das lutas anticapitalistas 

com o exemplo dos insurgentes do EZLN. 

 Em sua sexta declaração, documento que cria a Outra Campanha, os zapatistas convocam todos 

os movimentos afins para a construção de um plano nacional de lutas, o qual teria por foco além do 

levantamento de bandeiras dos movimentos do campo e da cidade, o papel de aglutinar a solidariedade 

entre os povos em luta. Eles não se propõe assumir o posto de vanguarda, na verdade assumem o papel 

contrário. O EZLN vem na sua sexta declaração incentivar os outros movimentos não a seguirem e fazer 

o mesmo que fizeram, mas sim a trilharem seus próprios caminhos e garantirem a autonomia local de 

organização. 

 A Outra Campanha pretende por um lado negar a campanha política como a conhecemos, mas 

não só. Ela também propõe se desfazer de toda a política dos maus governos, de toda a organização das 

classes dominantes em oposição ao povo trabalhador. Para atingirem esse objetivo chamam os 

movimentos sociais a organizarem as demandas do povo e a nos organizar como uma rede de 

solidariedade. Desde abaixo e à esquerda. 

 Tal campanha já existe no Brasil desde 2008. Durante as eleições há uma maior visibilidade, no 

entanto ela busca ultrapassar esse período pois é uma proposta de luta e organização de base, 

construída por fora das eleições da democracia burguesa e por coletivos de várias partes do país - até 

então já foi lançada no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Alagoas, Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul.  

 É necessário negar o poder político constituído para se afirmar um povo forte e lutador que traz 

um mundo novo em seu coração. Um mundo novo que tem que ser construído desde já intensificando a 

solidariedade entre os que lutam, mostrando que todas as nossas demandas tem um inimigo em 

comum: o sistema criador da desigualdade, da injustiça e da dor. Um mundo novo que será construído 

não entre as migalhas deixadas pelo capitalismo, mas pela nossa força criadora. Nossa força que 

construiu tudo o que vemos e que é roubada sistematicamente por patrões e maus governos.  
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¹Texto escrito para a primeira edição do periódico ESTILHAÇO, de setembro de 2010.  

 


