


I - INTRODUÇÃO 

1) Como funciona o poder numa 
democracia 
 
- No plano municipal: prefeito (executivo) 
governa e vereadores (legislativo) votam 
leis para a cidade. 
 
- No plano estadual: governador 
(executivo) governa e deputados 
estaduais (legislativo) legislam para o 
estado. 
 
- No plano federal: presidente (executivo) 
governa e deputados federais + senadores 
(legislativo) legislam para o país. 



2) Será que democracia é só apertar “confirma” de 4 em 4 anos? 

- participação direta nos 
grandes temas, como 
educação, moradia, saúde 
e segurança 
 
 
- você é a favor ou contra 
o voto obrigatório? 
 
 
- o voto de opinião X o 
voto no “menos pior” 



3) O fisiologismo e o toma-lá-dá-cá na política 
 
Escondido por trás de termos como “governabilidade”, “base aliada” e 
“pragmatismo”, o fisiologismo continua apodrecendo a política por dentro. A troca 
de favores, com distribuição de cargos e verbas sem nenhum critério, contraria o 
interesse público e traz mais corrupção. 



4) Como políticos compram apoio de cidadãos e servidores públicos 
 
Quando um político se oferece para reformar sua casa, construir uma sisterna ou 
simplesmente lhe dar dinheiro, ele não o faz por bondade. Está “comprando” seu 
apoio e seu voto de forma disfarçada. 



5) Os perigos de se misturar política com religião 
 
O Estado é laico e deve respeitar as crenças de todos os seus cidadãos. Um político 
não pode colocar suas convicções pessoais e religiosas em sua agenda. 



6) A falta de memória e o analfabetismo político 
 
Memória política não é só lembrar em quem votou, é conhecer as biografias dos políticos, 
saber quem é aliado de quem, quem é ficha suja, quem faz “assalto de dados”... 



II - EXEMPLOS DE AÇÃO POLÍTICA 

1) O blog Diário de Classe  
 
- Isadora Faber, uma adolescente de 13 
anos, cria um blog sobre os problemas 
de sua escola em SC. 
 
- O blog ganha repercussão e gera 
constrangimentos dentro da escola. 
 
- Isadora começa a ser hostilizada por 
colegas, pais, professores e diretores. 
 
- Mesmo assim, as críticas surtem efeito 
e as melhorias na escola são feitas. 



2) Mandato Coletivo: exemplo participação direta na política 

- No município de Cáceres (MT) foi 
criado o Mandato Coletivo, onde um 
grupo ou comunidade escolheu uma 
pessoa para representá-las na câmara 
dos vereadores 
 
- A pessoa escolhida torna-se 
candidata sabendo que não será dona 
do mandato sozinha, mas em 
conjunto com a comunidade 
 
- Todas as decisões são tomadas em 
assembleias e os recursos da 
campanha vem somente dos 
apoiadores da candidatura 



3) Eleitor 2.0: como cobrar os políticos que você elegeu 

- Além de acompanhar as notícias através 
de jornais e portais na internet, visite 
sempre o site oficial de seu município, 
para saber se o governo está reportando 
suas ações à população. 
 
- Descubra o e-mail, Twitter e Facebook de 
seu candidato e cobre diretamente dele 
suas promessas de campanha. 
 
- Políticos odeiam ler matérias que não 
lhes sejam elogiosas, mas a cobrança é 
imprescindível para a democracia. 
 
- Cuidado com calúnias e xingamentos. 
Democracia não é guerra e não é com 
ofensas que se exerce a cidadania. 



4) Os protestos que tomaram as ruas brasileiras 



4) Os protestos que tomaram também as redes sociais 



4) Protestos: charges 



4) Protestos: o meu cartaz 



4) Protestos: efeitos colaterais 



III - CUIDADOS QUE SE DEVEM TOMAR EM ELEIÇÕES 
 
1) Os truques do marketing político para enganar o eleitor 

 
Beijar criancinhas, comer buchada de bode, jogar futebol, colocar chapéus 
ou bonés, empurrar cadeirantes... Tudo jogo de cena. Marketing político é 
técnica de vendas e o consumidor final é você, com seu voto. 



2) As armas do media training 
 
Políticos usam a técnica do “media training” para escapar de perguntas 
espinhosas, fugir de temas complexos e se defender de acusações ou 
cobranças. Sempre com respostas vagas, promessas genéricas e sem dar 
prazos para entregar obras... Assim, ele não terá de cumprir promessas. 



3) Muito cuidado com os “salvadores da pátria” 
 
Para os políticos, tempos de grande tensão ou indignação são tempos para ganhar votos. 
Como? Se colocando como a solução para todos os problemas. Em eleições, eles tiram 
proveito do desejo do eleitor de querer resolver tudo de uma só vez. Historicamente, 
todas as vezes que embarcamos nessa, o país afundou. Abaixo, 2 exemplos: 



4) Político não é nem seu amigo, nem seu pai/mãe, nem seu chefe 
 
Não, ele não é um pai zeloso que vai cuidar de você. Também não é seu amigo, que vai 
tomar uma cervejinha no bar com você. Muito menos um chefe que vai te dar ordens. 
Você é que é o chefe dele. Você o elegeu para ele trabalhar para você e pela sociedade. 
Governante deve ser cobrado, sem amizades, sem cordialidades. 
 
Em países subdesenvolvidos, o povo teme seu governante. Em países desenvolvidos, é o 
governante que teme o povo. 



IV - SOLUÇÕES E MISSÕES PARA O FUTURO 
 
1) Distinção entre público e privado: a chave de tudo 

 
Prefeito não é o dono da prefeitura, nem do gabinete, nem do carro, nem de nada. O 
Estado não pode ser usado pelo político como uma extensão de seu quintal. Político que 
saca dinheiro público na boca do caixa e/ou vende passagens aéreas está se apropriando 
de algo que não é dele. 
 
AVISO: a desculpa do “todo mundo faz” ou “eu não sabia que era ilegal” não cola mais. 



2) Repensar o “jeitinho brasileiro” 
 
 
- Político que doa salário, aluga 
carro e dá cargos para amigos não é 
bondoso. É CANALHA. 
 
 
- Secretário que contrata banda 
para a festa da cidade e leva uma 
porcentagem do cachê por fora não 
é esperto. É CORRUPTO. 
 
 
- Empresário que vende algum 
produto ou serviço para a prefeitura 
pelo dobro do preço não está 
lucrando honestamente. Está 
cometendo um CRIME. Está 
superfaturando um serviço e 
desviando dinheiro público. 



3) A arte de discordar e debater civilizadamente 
 
Discordar de alguma atitude inadequada e ficar quieto para evitar conflitos não é 
o melhor caminho. Ao fugir do debate, uma oportunidade de melhorar foi 
desperdiçada. Por outro lado, discordar com xingamentos e violência é ainda pior. 



4) Participação ativa e direta da sociedade no poder decisório 

- Exigir o fim de indicações 
políticas para cargos de 
diretorias em escolas e 
hospitais. A escolha deve ser 
por votação aberta, com 
chapas. 
 
- Transparência total nos 
dados da prefeitura, com 
informatização e divulgação 
pela internet. 
 
- Transparência total também 
na transição de um prefeito 
para o outro, com solenidade 
pública. Prefeito que fizer 
“apagão de dados” deve ser 
indiciado e PRESO, pois isso é 
CRIME contra o patrimônio 
público. 



5) Pelo fim do “me engana que eu gosto” 

- Você prefere um “não” 
sincero ou um “sim” 
mentiroso? Prometer é uma 
coisa, fazer é outra. 
 
- Por que dizer “prefeito que 
não faz festa não se reelege”? 
Não seria melhor dizer 
“prefeito que não cumpre 
promessa não se reelege”? 
 
- O dinheiro da cidade ou vai 
ser usado numa festa grande a 
cara ou vai ser usado em 
melhorias concretas para a 
população. O que você 
prefere? Está na hora de se 
responsabilizar por suas 
decisões. 



6) Missões para as eleições de 2014 (e 2018, 2022, 2026...) 

- Pesquisar minuciosamente a 
biografia e as propostas dos 
candidatos a todos os cargos: 
presidente, governador, senador, 
deputado federal e deputado 
estadual. 
 
- Sem acreditar em promessas 
mirabolantes, sem se deixar levar 
pelo sorrizinho ensaiado com o 
marqueteiro: qual dos candidatos 
você acha que tem as melhores 
propostas (e que poderá cumpri-
las)? 
 
- Depois da eleição, colocar em 
prática o projeto “Eleitor 2.0”, 
cobrando seu governante através 
do e-mail e das redes sociais. (OBS: 
vale mesmo que você não tenha 
votado em quem foi eleito) 



7) Missões para as eleições de 2016 
(e 2020, 2024, 2028...) 

- Preservação das conquistas realizadas nos 
últimos 4 anos, pois elas são DA POPULAÇÃO, e 
não do prefeito. 
 
- Prestação de contas e cobranças pelas promessas 
feitas na campanha de 2012. Seu prefeito e 
vereador cumpriram o que prometeram ou só 
tentaram comprar seu apoio oferecendo alguma 
vantagem? 
 
- Se o prefeito e os vereadores cumpriram o que 
prometeram, não fizeram mais que a obrigação. 
Simples assim. E se não cumpriram, repense se 
vale a pena relegê-los (porque na maioria das 
vezes você vai perceber que não vale). 
 
- E O MAIS IMPORTANTE: IMPEDIR, COMBATER E 
DENUNCIAR O “APAGÃO DE DADOS” DURANTE A 
TRANSIÇÃO DE PREFEITOS EM 2016. 



“Seja você a mudança que quer ver no mundo.” 
Dalai Lama 
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