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PRE-F6RUM
Todos nos participamos dos Foruns de Cidadania por muitas razoes. Uma delas e fazer com que nossos lideres saibam 0 que estamos pensando. Por favor, responda estas questoes ANTES da leitura deste caderno. Nos encaminharemos aos politicos e lideres locais e nacionais 0 que voce pensa sobre estas questoes.

•

1 - Os brasileiros sentem-se excluidos da politica?
8. Slm
c. mais ou menos
0
b.nao
d. nao sei
0

0
0

2. Aqui estiio algumas afirma~oes. Quanto voce concorda com elas?

bastante

Muitosbrasileiros acham que seu Pais ainda niio e
uma democracia.
b. 0 problema do Brasil tern como causa a pouca fe das
pessoas em seus governantes.
c. Muitos politicos eleitos aceitarn dinheiro ou presentes em troca do seu voto em determinadas questoes
d. Mais e mais brasileiros acham que votar niio e importante.
e. Os problemas que sao abordados pelos politicos nao
siio os problemas que preocupam a maioria das pessoas
f. Os politicos sentem grande distanciamento entre eles
e seus eleitores.
B.

3. Aqui estiio algumas questoes sobre a op~iio I.
Quanto voce concorda com estas afirma~oes?
OS politicos se preocupam muito em ajudar as pessoas que Ihes deram dinheiro para a campanha.
b. Nos devemos limitar 0 numero de mandatos que urn
mesmo politico pode exercer.
c. As pessoas devem ter 0 direito de dar todo 0 dinheiro
que elas quiserem a urn candidato.
4. Aqui estiio algumas questoes sobre a op~iio 2.
Quanto voce concorda com estas informa~oes?
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B. Nos devemos ensinar os cidadiios que votar e importante e faz muita diferen~a.
b. Jornais e TV devem dar as pessoas a informa~iio que
elas precisam para votar bern.
c. Fazer com que 0 ato de votar seja mais flicil nao vai
ajudar. Muitas pessoas sentem que votar niio importa.

mais au

0

bastante

B.
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5. Aqui estao algumas questoes sobre a op~ao 3.
Quanto voce concorda com estas afirma~oes?
OS brasileiros precisam ter mais tempo para participar e dar sua opiniao sobre os temas importantes na
politica. Eles devem conversar uns com os outros e com
seus representantes eleitos.
b. Os cidadaos podem fazer mais para resolver os seus
problemas politicos.
c. Cidadaos e politicos trabalhando juntos c! uma boa
idc!ia. Mas a probabilidade c! disso nao acontecer.

B.

bastante

6. Aqui estao algumas questoes sobre a op~ao 4.
Quanto voce concorda com estas afirma~oes?
OS politicos devem falar honestamente sobre 0 que e
preciso para resolver nossos problemas.
b. Todos os cidadaos devem ser convocados para
prestar algum servi~o para 0 seu Pais.
c. Se os politicos sao verdadeiros sobre 0 que deve ser
feito. as pessoas podem votar melhor.

B.

7. Voce concorda ou discorda dessas

nao
muito

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

concordo

afirma~oes?

a. N6s precisamos reduzir a intluencia do dinheiro na
politica, ainda que isto limite a liberdade de algumas
pessoas e de alguns grupos.
b. N6s devemos fazer com que 0 ato de votar seja mais
facil para as pessoas, ainda que as regras possam induzir a fraude eleitoral.
c. Cidadaos devem tomar-se mais ativos em achar
respostas para os problemas do seu Pais, ainda que
muitas pessoas nao queiram participar do processo.
d. Nos devemos apoiar os lideres que tern a coragem de
propor decisoes dificeis, ainda que isto signifique
termos que renunciar a algumas coisas.

8. Quantos anos voce tern?
menos de 18
b. 18 - 29
c.30 - 34
d.45 - 64
e. 65 ou mais
B.

11. Qual

D
D
D
D

9. Qual

0

seu sexo?

D

masculino

D

feminino

malS Oll

D

D

D

D

D

D

D

D

10. Qual

D
D
D
D

0

seu nivel de escolaridade?

1° grau incompleto
2° grau incompleto
3° grau incompleto
p6s-gradua~ao

e0 seu numero de inscri~ao? ______________
POT favor entregue este questlonarlo au /ide, do seu g,upo.
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discordo

D
D
D

1° grau completo
2° grau completo
3° grau completo

•

Introd u<;ao:
Cidadaos e Polftica
Muitos brasileiros niio estiio nem um pouco satisfeitos com a politica
porque se sentem excluidos. Para esses brasileiros, as autoridades
eleitas niio ouvem a popular;iio. E preciso descobrir uma maneira
de fazer com que todos participem em nossa politica.

•

•
o Brasil nao tem muita experiencia com a verdadeira

em dificuldades?

democracia. Temos um govemo democratico ha apenas
10 anos, ap6s um periodo de aproximadamente 20 anos
de ditadura militar. Um govemo democratico e aquele

• muitos brasileiros nao votam.

em que todos os cidadaos podem participar em decisoes. Isto significa que na democracia a opiniao de
todos deve contar.

• muitas autoridades eleitas concordam que 0 governo

o sistema politico brasileiro e constituido por uma

nao trabalha

democracia representativa. Isto e, elegemos 0 presidente, senadores, deputados estaduais e federais, govemadores, prefeitos e vereadores. 0 poder dessas autorida-

• muitas autoridades eleitas aceitam dinheiro ou pre-

des e concedido pelas pessoas que elas representam.

sentes e votam da' maneira que as pessoas que dao

Na democracia, 0 govemo deve fazer 0 que e melhor

esse dinheiro querem

para 0 povo.
Atualmente, muitos paises estao tentando tomar-se
democracias. Outros, como 0 Brasil, estiio procurando

• muitos problemas brasileiros nao estao sendo resol-

consoli dar sua democracia, 0 que nao e uma tarefa faci\.

vidos, como por exemplo, a pobreza, falta de em pre-

Muitos brasileiros acham que nossa democracia esta em

gos, violt!ncia, menores de rua, saude e fome, entre

dificuldades e que os problemas nao estiio sendo resol-

muitos outros. E quando os problemas nao sao resol-

vidos.

vi dos, as pessoas perdem a fe em seu govemo.

Os brasileiros acreditam que a liberdade, ajusti~a e a
igualdade sao importantes e que 0 govemo deveria se
basear nestes val ores. Isto representa um trabalho em

• muitas campanhas politicas sao negativas. Em vez

favor de todos, mas muitas pessoas acreditam que 0

de apresentar solu~oes para os problemas, os candi-

govemo nao esta trabalhando por elas.

datos apenas enfatizam 0 que e ruim no outro candi-

o que faz as pessoas pensarem que a democracia esta

dato.
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Quem esta ouvindo?
Ao sentir que as autoridades nao estllo fazendo 0 que a

como uma democracia deveria trabalhar.

maior parte do povo quer, as pessoas passaram a achar
que 0 governo nao vai resolver os seus problemas.

A particiPil~ao de todos na politica e 0 que caracteriza

Essas pessoas acreditam que ha uma grande distancia

a democracia. Ha liberdade para que as pessoas estu-

entre 0 que os lideres fazem e 0 que as pessoas querem

dem os problemas e contem suas ideias as autoridades

e, 0 que e pior, essa distancia esta ficando cada vez

eleitas. Todos sao ouvidos.

maior. Algumas autoridades eleitas concordam com

o problema e que muitas pessoas acreditam que 0

isso. A conclusao e que 0 Brasil nao esta trabalhando

Brasil nao esta trabalhando desse modo. E passaram a
achar que a politica e uma perda de tempo. Para elas,
somente as pessoas importantes conseguem entrar na
politica e as decisoes sao tomadas apenas por poucas
pessoas, que nao sabem 0 que os brasileiros querem ou
com 0 que eles se preocupam.

. ',~

No passado, grupos de cidadaos eram mais importan-

I.'

...

~'

'

.

tes, como os partidos politicos e os grupos clvicos, que
inclufam ~ pessoas. Hoje, quem tern influencia

.-"

.

":, ~~;,~~:

,

'.

-

..

sao os grupos que incluem apenas poucas pessoas.

Urn born exemplo sao os 10bistas.Os lobistas sao
pessoas contratadas por empresas, grupos profissionais
e outros, para falar com as autoridades
eleitas. 0 Trabalho dos lobistas e dizer as
autoridades eleitas como votar e 0 seu
"conselho" e baseado no que ajudara 0
grupo que eles representam. E 0 que
eles querem pode nao ser born para 0
Brasil e para 0 cidadao medio.
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Os politicos se preocupam com
o que 0 povo pensa.

Voce votarla novamente nos mesmos politicos
em que votou nas elelCjoes passadas?

,
Fonte DEC0MJ96

Fome DECOMJ'l6

Nos podemos fazer a diferen~a
Realmente, nos temos problemas. A maioria dos brasi-

mudan~a

leiros sabe disso, mas tambem acha que pode melhorar

direito.

que todos queremos e passem a exercer esse

as coisas, porque acredita que a polftica deveria ser urn
Opt;iio # 3 - diz que as pessoas encaram a polftica de

modo de melhorar a vida de todos.

modo errado. A maioria vi: a politica como urn esporte

o problema e que as pessoas se sentem excluidas da

com vencedores e perdedores. Mas a polftica trata

polftica. Epreciso aproximar cidadaos e polftica nova-

realmente de como as pessoas devem trabalhar juntas

mente.

para conseguir com que as coisas sejam feitas. Todos,
cidadilos e polfticos, devem trabalhar juntos, discutindo

Este livro sugere quatro modos de trabalhar com esse

o que e importante, identificando os problemas e deci-

problema. Cada ideia e descrita e explicada. Alem

dindo

0

que fazer.

disso, sao apresentadas as opinioes contrarias a cada
uma dessas ideias.

Opt;iio # 4 - diz que as autoridades eleitas nao estao

fazendo 0 seu trabalho. Durante a campanha, os candiOpt;iio # 1 - diz que nos devemos tornar 0 dinheiro

datos ou dizem aos cidadilos que os problemas dificeis

menos importante na politica. Isto porque nos pagamos

sao faceis, ou simples mente nao falam dos problemas.

as campanhas polfticas de modo errado. Como as

Epreciso que os Ifderes mostrem coragem, pois isso

campanhas custam muito, os candidatos e depois as

ajudara os cidadaos a fazerem a sua parte. Assim nossO

autoridades eleitas ouvem principal mente pessoas e

pais se saira melhor.

grupos com dinheiro para contribuir.
Uma dessas op~6es pode ser melhor do que as outras.
Opt;iio # 2 - diz que

0

problema e que muitos brasilei-

Ou partes de op~6es diferentes podem ser melhores,

ros nao votam ou votam branco e nulo porque nao .

mas uma coisa e certa: nos precisamos trazer nossos

acham que votar seja importante. Epreciso que as

cidadaos de volta para a polftica. De que forma? A respos-

pessoas entendam que votar e 0 inicio do processo de

ta pode parecer dificil, mas nos podemos responder.
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- #1
OPQAO
Excluindo 0 dinheiro
do Processo Politico
Concorrer a um cargo politico custa muito dinheiro. Para bancar as
campanhas, cada vez mais caras, os candidatos ouvem mais as
pessoas que podem lhes dar dinheiro. Para que nossas autoridades
eleitas ouram todas as pessoas epreciso reduzir 0 poder do dinheiro.

Muitos brasileiros pensam que as autoridades eleitas

grupos ricos. Como a grande maioria da popula~ao nlio

somente dao ouvidos a pessoas e grupos de posses.

tern dinheiro para dar a urn candidato, elas se sentem

Raramente eles ouvem pessoas comuns. Sob esse ponto

deixadas de lado.

de vista, 0 dinheiro controla a politi ca.
Aqueles que apoiam a Op~lio # I dizem que e preciso
fa~am

nossos representantes eleitos

Concorrer a urn cargo eletivo e muito dispendioso. No

que novas regras

Parana, por exemplo, uma campanha politica para

trabalharem por todos e nao apenas por aqueles que tern

prefeito custa no mfnimo 100 mil reais.

dinheiro.

Assim, os candidatos passam grande parte de seu tempo

o dinheiro deve ter menDs influencia na politica, de

com grupos endinheirados e pessoas que tern dinheiro

forma a nao criar compromisso entre os representantes

para financiar as campanhas.

eleitos e os grupos economicos. Desta forma eles
teriam mais liberdade para fazer 0 que e certo.

Urn exemplo disso foi

0

caso das empreiteiras que

pagaram campanhas de govemadores, prefeitos e

Para aqueles que apoiam a Op~ao # I, n6s deveriamos

deputados, para que estes, depois de eleitos, os favore-

limitar as doa~oes de campanha e a quanti a que urn

cessem nos contratos para execu~ao de obras publicas.

candidato pode gastar. Entre outras vantagens, isso

1550

impediria que alguns candidatos tivessem vantagens

resultou em urn grande escandalo, levando a uma

discussao sobre possiveis altera~oes na

legisla~lio.

injunstas sobre outros.

A

primeira tentativa de regulamentar 0 dinheiro das
campanhas nlio surtiu 0 efeito desejado e ap6s a im-

Dentro desse raciocinio, algum dinheiro de campanha

planta~ao

ainda seria necessario. Uma sugestlio das pessoas que

dos bonus muitas denuncias de irregularida-

apoiam esta op~ao e a de que seja usado

des ja foram noticiadas.

0

dinheiro

publico para as campanhas. Como 0 dinheiro publico
As pessoas que apoiam a Op~ao # I dizem que grandes

vern dos impostos que sao pagos por todos, os candida-

contribui~oes

tos nlio ficariam devendo favores especiais a ninguem.

sao ruins porque dao influencias demais a
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•

As Eleic;6es sao Unilaterais

As pessoas que sao a favor da OP9lio # I dizem que as

gens demais, sejam economicas ou de acesso aos meios

nossas elei90es nlio slio justas. Isto porque os represen-

de comunica9lio, por exemplo. E isto nlio e justo.

tantes eleitos e que estao cumprindo seu mandato tern

Assim, elas nlio disputam os cargos embora pudessem

condi90es mais faceis de se recandidatar ou disputar

fazer urn born trabalho .

elei90es para outros cargos. Nesse caso, recebem excessiva ajuda gratuita.

Algumas pessoas que slio a favor da Op9lio # I
dizem que deverfamos estipular quanto tempo al-

Nas elei90es de 1994, 0 senador Humberto Lucena

guem pode ser sen ad or, deputado ou vereador. Isto

candidato a reelei9lio, utilizou os recursos do Senado

poderia ser chamado de "limite de mandato". Uma

para imprimir propaganda polftica pessoal. Ou seja,

maneira em que

usou dinheiro publico em beneficio pessoal.

0

limite de mandato poderia

. funcionar e que ninguem poderia ser reeleito mais
de 3 vezes. Isto evitaria que deputados, senadores

Esta situa9lio leva a urn outro problema segundo aque-

e vereadores pensassem demais em reelei90es e

les que apoiam esta OP9aO. Para e1es, muita gente boa

garantiria mais espayO para renova9ao, ou seja,

gostaria de concorrer aos cargos, mas ao mesmo tempo

para que outras pessoas disputassem os cargos

tern a certeza de que outros candidatos teriam vanta-

com mais igualdade.

PRAZO LIMITADO
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o que os criticos dizem
Aqueles que discordam da

Op~ilo

# I apresentam

Voce

e favoravel ao llmHe de mandata?

suas raziies:
• Fazer

e uma maneira de dar opiniao.

doa~iies

Uma lei para limitar

doa~iies

limitaria a liberdade

de expressao.
• A

Op~ao

27%

# I nao acredita na capacidade de

Sim

julgamento dos brasileiros. Sim, alguns candidatos gastam mais dinheiro do que outros. Mas os
eleitores ainda silo suficientemente inteligentes
para escolher

0

Fonte DEC0M/96

melhor.

• Limites de mandato silo uma pessima ideia. As
pessoas devem ter liberdade para votar em quem
quiserem, mesmo que seja em alguem que esteja
em urn cargo ha muito tempo.
• As regras serao mudadas somente se
so e

0

0

Congres-

Presidente concordarem. Como as regras

que temos agora de alguma forma os beneficiam,
eles provavelmente nao vilo querer muda-Ias.
Entre aqueles que criticam a
afirmam que dinheiro nao

Op~ao

e0

# I muitos

problema. Para eles,

o problema e que muitos brasileiros nilo participam da politica e nas

elei~iies

justificam, votam

em branco ou anulam seu voto. Essa ideia e apresentada a seguir.
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OPQAO#2
Exercendb a direito de votar
No Brasil 0 voto e obrigatorio. Mas mais que uma obrigariio, votar e um
direito que dti aos cidadiios a possibilidade de mudar 0 governo. 0 problema
e que muitas pessoas niio votam. Epreciso mostrar tis pessoas que 0 voto e
importante e, tambem, tornar 0 ato de votar mais Jacil de ser exercido.

•

,

Em 1994 as elei~6es foram marcadas por varias campa-

as pessoas nao votarem, 0 sistema democratico nao

nhas contra 0 voto branco e nulo. Foi uma tentativa de

funcionara da forma que nos queremos.

mudar uma tendencia que vinha se agravando a cada
elei~ao.

Isto porque quem vota em branco ou anula seu

Para votar e preciso conhecer os candidatos e suas

voto esta entregando 0 poder de mudar 0 govemo aos

propostas,

demais cidadaos e ficando excluido do processo

do eleitor. Aqueles que apoiam a Opr;ao # 2 acre-

deliberadamente.

ditam que as pessoas devem ter interesse e querer
gastar

0

0

que leva tempo e exige muita atenr;iio

seu tempo nesta tarefa. Quem esta descon-

As pessoas a favor da Op~ao # 2 dizem que este e urn

tente com as pessoas eleitas pode fazer mais do

grande problema. Votar e uma parte importante do

que simplesmente reclamar. Pode votar, tirar estas

exercicio da cidadania. Quando as pessoas votam, elas

pessoas de seus cargos e eleger novos representan-

se sentem co-responsaveis com 0 govemo. E enquanto

tes.

Demonstrativo do numero de votos brancos e nulos nas eleic;6es de 1992 e 1994
Parana
1992
(para prefeito)

1994
(para presidente)

1994
(para govemador)

Eleitores Inscritos

5.510.838

5.746.397

5.746.397

Comparecimento as umas

4.732.869

4.743.804

4.743.804

Votes Srancos

337.974

459.499

690.208

Votes Nulos

200.927

335.755

277.767

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral do Parana - Outubro/95
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Educactao
Na OP9ao # 2, a educa9ilo deve ser vista com aten9ilO.

estas maquinas uma pessoa, mesmo analfabeta, vai

E na escola que as crian9as aprendem as 'habili-

precisar de no maximo dois minutos para registrar

dades de que vilo precisar no futuro. As pessoas a

seu voto, contra os quatro minutos ou mais do siste-

favor da OP9ao # 2 dizem que uma dessas habilida-

ma anterior.

•

des e esquecida pelas escolas, pois elas nilo ensinam
as crian9as sobre seus deveres como cidadaos brasi-

Para as pessoas que apoiam a OP9ao # 2, nos precisa-

leiros. E a falha maior e com rela9ao ao exercicio do

mos de mais ideias como estas para facilitar 0 voto e

voto.

contribuir para que 0 numero de votos brancos e
nulos diminua cad a vez mais.

Algumas escolas estao tentando superar essa falha
atraves de programas especfficos.

E0 caso do lnstiJornais e TV pod em ajudar

tuto Lins de Vasconcellos, em Curitiba, onde funciona uma prefeitura mirim. Todos os anos sao realizadas elei90es para prefeito e vereadores. As crian9as

Os simpatizantes da OP9ao # 2 afirm~m que os

se candidatam e fazem campanha. E elegem seus

veiculos decomunica9ilo fazem uma cobertura

representantes.

jornalistica ruim sobre as campanhas. A grande
maioria dos jornais, televisao e radio registram

Desta forma os alunos do lnstituto Lins de

apenas as historia,s sobre a vida pessoal dos candida-

Vasconcellos aprendem como as elei90es silo impor-

tos e as acusa90es que sao imputadas de um a outro

tantes e se tornam cidadaos mais responsaveis.

durante os debates e os comicios. Sao poucos os
veiculos de comunica9ao que se preocupam em
publicar as propostas dos candidatos.

Voto mais facil
A TV usa entrevistas rapidas nos noticiarios, com
No inicio de 1995,0 Tribunal Regional E1eitoral do

afirma,oes curtas dos candidatos, que nao duram

Parana·implantou urn programa informatizado para a

mais de 10 segundos. E e quase impossivel explicar

expedi9ao de titulos de eleitor. Com este programa,

urn assunto dificit em 10 segundos. Nos horarios

urn cidadao nao perde mais que 30 minutos para ter

politicos gratuitos no radio e TV, 0 problema nilo

seu titulo. Antigamente, para tirar 0 titulo de eleitor

muito diferente. AJem de contemplar os maiores

eram necessarios cerca de quinze dias.

partidos com mais tempo, hum mesmo program a

e

todos os candidatos devem ser apresentados. 0 que
A informatiza9ao tambem vai to mar 0 ato de votar

da a cad a urn muito pouco tempo para expor suas

mais facit, com as "maquinas de votar" que ja estilo

propostas. E os que tern mais tempo, muitas vezes

sen do testadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com

nao apresentam propostas, mas apenas atacam seus
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•

concorrentes.

politica do Pais.

Isto e ruim para os eleitores e tam bern para os candi-

Os simpatizantes da Opl'ao # 2 dizem que os partidos

datos. Os eleitores nao recebem as informal'oes de

politicos tern muito a fazer e que a eles cabe

que precisam e os candidatos nao tern tempo sufici-

de unir cidadaos e governo. 0 problema e que hll

ente para expor e explicar suas ideias.

tempo os partidos politicos deixaram de cumprir este

0

papel

papel. E isto precisa ser mudado.
Segundo os que apoiam a OPl'ao # 2, os veiculos de
comunical'ao devem cobrir as eleil'oes de maneira

Alem de estabelecer sua ideologia politica e seus

diferente, de forma a ajudar as pessoas a conhecerem

programas partidarios, os partidos politicos podem

os problemas e as maneiras de solucioml-Ias. Assim,

desempenhar muitas outras tarefas. Eles podem

as pessoas saberi am quais candidatos tern as melho-

ajudar as pessoas a trabalharem juntas e dar aos

res propostas para resolver os problemas.

cidadaos a chance de aprenderem/conhecerem ass untos importantes. Cabe aos Partidos politicos incentivar os cidadaos a participarem da politi ca.

Os Partidos Politicos
sao Importantes

Ha aproximadamente 50 anos atras os partidos politicos brasileiros faziam este trabalho e pessoas em

Muitas pessoas acham que nao ha razao para

todas as comunidades participavam. Os Iideres locais

validar seu voto, porque acreditam que urn politi-

atuavam de forma a incluir mais e mais pessoas na

co e pior que

politica e muitos politicos comel'aram suas carreiras

0

outro. Isto faz com que grande

parte dos eleitores vote em branco ou anule

0

seu

em suas comunidades.

voto. Essas pessoas afirmam que os partidos
politicos sao muito parecidos uns com os outros e

Infelizmente isto niio e mais verdade. 0 trabalho

que nao tern importancia nem influencia na vida

politico deixou de ser feito corpo a corpo. Atualmente a politica e mais como urn show de TV: voce pode

Voce acha que 0 seu voto pode alterar 0
resultado de uma elelc;iio?

assistir, mas voce niio consegue participar. Os
simpatizantes da Opl'iio # 2 afirmam que e preciso
mudar isto e fazer com que os partidos politicos
se tornem fortes novamente.Hoje, os partidos
politicos gastam milhoes de reais em propaganda
para TV. Para aqueles que apoiam a Opl'iio # 2 os
partidos deveriam gastar dinheiro de outro modo,
como por exemplo, reconstituir suas organizal'oes
para que elas sejam sempre ativas em todas as

Fonte DEC0Ml96

comunidades.
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o que os Criticos dizem
opinioes das pessoas que votam. Isto significa
Aqueles que discordam da Opl'ao # 2 apresentam

que as mesmas pessoas ganhariam as eleiyoes

suas raz5es:

mesmo que mais pessoas fizessem valer

0

seu

voto.
• Realmente os partidos politicos eram fortes,

e

Mas isto nem sempre foi born, Alguns partidos

• Melhores reportagens nos jornais e na TV nao

faziam mau uso do poder, como por exemplo,

a resposta. Se as reportagens/coberturas sao curtas

fazer com que os empregos fossem dados apenas

e porque a maioria das pessoas quer assim.

para as pessoas que concordavam com eles.

quem quiser mais informayoes pode obter ou

E

conseguir de outra forma.
• A educal'ao dos eleitores parece ser uma boa
ideia. Mas a maioria das pessoas nao tern tempo

Alguns criticos da Opyao # 2 afirmam que votar

para isso, porque acha que outras coisas sao mais

nao

importantes.

nao e s6 uma questao de ganhar ou perder, mas

e a (mica parte importante da politi ca. Politica

sim a busca de soluyoes para os problemas co• Sim, muitas pessoas votam em branco ou anu-

muns. N6s devemos criar uma maneira para que as

lam seu voto mas estudos mostram que as pes so-

pessoas fayam isto. Estas ideias seriio estudadas a

as que nao validam seu voto tern as mesmas

segUlr.

I3

OPQAO#3
Criando Politicos
Hti mais na politica atem de votar para vencedores ou perdedores.
Os cidadaos devem ter um papel ativo, decidindo quais problemas sao mais
importantes. E podem trabalhar juntos para resolver estes problemas.

as moradores dos bairros de Ponta Grossa estavam

mas. Mas nos podemos trabalhar para solucionar

se sentindo exclufdos de todos os beneficfos de fnfra-

nossos proprios problemas.

estrutura ha uns dez anos aWls. Naquela epoca os
problemas eram inumeros, falta de luz e agua tratada,

Para os simpatizantes da OP9ao # 3, n6s niio precisa-

cal9amento nas ruas, transporte coletivo e coleta de

mos mudar as regras da politica, pois n6s podemos

Iixo, entre outros. Sem conseguir com que as autori-

mudar a politica fazendo com que as pessoas ajam

dades os escutassem, os moradores dos bairros come-

por si mesmas.

9aram a se organizar em Associa90es de Moradores.
Hoje, muita coisa mudou e as melhorias sao sentidas
por todos. A maioria dos bairros conta com sua
Associa9ao organizada e atuante e ja esta em pleno
funcionamento a UAMPG - Uniilo das Associa90es
de Moradores de Ponta Grossa, que representa os
interesses de todos.
As Associa90es de Moradores sao urn exemplo de
como a OP9iio # 3 pode funcionar, porque nesta
OP9iio a politica niio

e algo para ser visto, mas sim

algo para se fazer. au seja, a politica e uma mane ira
de os vizinhos trabalharem juntos para conseguir 0
que querem.
Segundo

0

diretor do projeto "Vida Publica" na

Universidade de Minnesota (EUA), n6s temos problemas politicos porque agimos como "consumidores", achamos que a politica e algo que compramos e
que somente 0 governo pode resolver nossos proble-
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Fazendo Politica
Muitas pessoas sentem que nao tern

for~ajunto

ao

como elas podem conseguir 0 que querem. Isto porque

govemo e que os representantes eleitos nao falam sobre

ninguem pode fazer uma boa escolha sem saber, antes,

o que e importante para elas. Aqueles que apoiam a

o que real mente quer.

Op~ao

# 3 acham que as pessoas pensam sobre a politi-

ca de uma maneira errada porque acham que a politica e

Interessante e que muitas pessoas valorizam as mesmas

como urn esporte. Para os simpatizantes da Op~ao # 3

coisas, como 0 trabalho, a familia, a saude e a educa-

as pessoas pensam na politica como 0 "meu time"

~ao.

contra os outros times. Alguem vence. E todos fora do

qual e 0 valor mais importante.

Mas as pessoas nao chegam a urn acordo sobre

"meu time" perdem.
A politica deve ser 0 compartilhar de val ores mas se as
Segundo os simpatizantes da Op~ao # 3, politica e outra

pessoas nao conversarem sobre 0 que e mais importante

coisa. Na boa politica, as pessoas acreditam que elas

para elas, nao saberao nunca que val ores elas comparti-

sabem 0 que querem e falam sobre isso umas com as

Iham. Conversando e que as pessoas poderao tomar

outras. Desta forma podem decidir quais problemas sao

boas decisoes porque "experts" e politicos nao podem

mais importantes e podem trabalhar juntas para

decidir pel os cidadaos.

solucioml-Ios.
Algumas pessoas ja agem assim. Elas trabalham com
A Op~ao # 3 exige trabalho. As pessoas devem apren-

seus vizinhos para reduzir a criminalidade em seus

der a ouvir umas as outras e, principalmente, aprender

bairros, para fazer escolas melhores ou para diminuir a

porque outras pessoas fazem escolhas diferentes. Alem

polui~ao

disso, devem conversar para tentar descobrir a melhor

fa~a

escolha para todos. Isto leva tempo, energia e paciencia.

rem como suas vidas estao entrela~adas com a vida das

visual e sonora. Isto faz com que cada pessoa

parte do grupo e ajuda as pessoas a compreende-

outras.

o problema e que hoje em dia, na maior parte do tempo
a politica, nao e assim. Freqilentemente "experts"

Os simpatizantes da Op~ao # 3 determinam qual e

apresentam escolhas diferentes, baseadas nos fatos que

problema, conversam e chegam a algum acordo, e a boa

eles acham importantes. Os cidadaos, entao, escolhem 0

politica se faz presente.

que acham melhor.
Alem disso, a Op~ao # 3 tambem pode ser utilizada por
Aqueles que apoiam a Op~ao # 3 afirmam que isso nao

funcionarios graduados e eleitos. Urn born exemplo

e boa politica porque a politica e mais do que fatos.

disso pode ser observado em alguns municipios como

Politica e sobre val ores e sobre 0 que as pessoas acham

Londrina, Porto Alegre, Santos e Ponta Grossa, entre

importantes. Assim, as pessoas deveriam falar primeiro

outros, onde ja esta implantado 0 programa "Or~amento

sobre yalores e entao sobre fatos. Falar sobre valores

Participativo". Com este programa os cidadaos desses

ajuda as pessoas a decidirem sobre 0 que e mais impor-

municipios podem dizer a Prefeitura 0 que acham mais

tante. A partir dai as pessoas podem obter os fatos de

importante e contribuir na solu~ao dos problemas.
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o que os criticos dizem

Dessa fonna, estas prefeituras ouvem 0 que as pessoas
acham que deve ser feito. E isso tern ajudado estas

Aqueles que discordam da OP9aO # 3 apresentam suas

prefeituras a tomar decisoes melhores.

razoes.

Uma nova tarefa para a Midia

• A maioria das pessoas esta muito ocupada com
trabalho, escola e familia. Elas nao tern tempo para

Para aqueles que apoiam a OP9aO # 3, os Ifderes e os

fazer polftica e escolheram Ifderes para tomar decisoes

eleitores deveriam se reunir regularmente e nao

e resolverem problemas. N6s deveriamos deixa-Ias

apenas s6 por causa de urn problema ou projeto. Se

fazer isto.

as pessoas e os Ifderes se reunem com freqUencia,
elas passam a se sentir com mais for9a e a acreditar

• Realmente alguns representantes eleitos nao sao

que suas opinioes contam quando as decisoes sao

bons e os eleitores deveriam ter votado em outra

tomadas.

pessoa, mas muitos eleitores elegem a me sma
pessoa varias vezes seguidas. Isto significa que

Habilidades como julgar bern, ouvir e usar 0 poder sao

eles estlio fazendo urn born trabalho na opiniao do

muito importantes. Os simpatizantes da 0P9aO # 3

eleitorado.

dizem que a TV e os jomais podem ajudar, fazendo
algo mais aMm de simplesmente dizer as pessoas 0 que

• Pessoas diferentes querem coisas diferentes e por

esta acontecendo. Os jomais e a TV podem ajudar as

mais que conversem podem nao chegar a urn acordo.

pessoas a tomarem parte da polftica, pois a maneira

Os representantes eleitos poderiam dizer SIM para

como os veiculos de comunica9aO apresentam a polftica

todos ou entao dizer SIM para uns e Nao para outros, 0

e fundamental.

que faria algumas pessoas descontentes.

Este trabalho nao e somente a mudan9a da forma

• Alguns problemas sao muito complexos, como a

dos noticiarios publicos, mas tambem outras a90es

criminalidade, a pobreza e a falta de empregos. As

que podem ser promovidas pelos veiculos de co-

comunidades nao conseguiriam resolve-los. So-

munica9aO. 0 jomal Ledger Enquirer de

mente

Columbus, Georgial EUA, organizou encontros

problemas.

0

governo e capaz de tentar resolver estes

locais para discutir questoes politicas. Muitas das
pessoas nao participavam de politica, mas os

Algumas pessoas acham que os nossos Ifderes dao

encontros regulares tiveram boas repercussoes

mau exemplo porque

entre os representantes eleitos, que passaram a

assuntos dificeis. Sua maior preocupa9aO e com a

participar para saber

reelei9aO. Os crfticos acham que os cidadaos tam bern

0

que as pessoas achavam

na~

tern coragem de agir nos

importante. Os encontros deram oportunidade para

se preocupam com seus pr6prios problemas. A ques-

que os eleitos e eleitores discutissem juntos os

tao e que todos n6s devemos come9ar a pensar no

seus problemas.

que
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e born para 0

pais. N6s trataremos disto a seguir.

OPQAO#4
Perfis na coragem
Nosso sistema politico so funcionara se todos, governos e cidadiios, se
esforr;arem para isto. Aos lideres cabe um papel fundamental: ter a
coragem necessaria para resolver gran des problemas. Isto estimularia
os cidadiios a serem menos egoistas.

Em 1960 os Estados Unidos da America elegeram

A maioria dos representantes eleitos nao age

John Kennedy para presidente. Em urn de seus

desta forma. E

primeiros pronunciamentos como presidente,

e diffcil

Kennedy disse que as pessoas nao deveriam per-

en tao nao falam absolutamente nada. Isto faz

guntar

com que as pessoas achem que os problemas nao

sim

0

0

que

0

Pais poderia fazer por elas, mas

que elas poderiam fazer pelo pais.

0

que e pior: se urn problema

eles fazem de conta que

e flicil

ou

existem ou nao se motivem para trabalhar na sua
solu\,ao. E os problemas continuam.

As pessoas que apoiam a op\,ao # 4 concordam
com

0

Na expectativa de tentar a reelei\,ao muitos

presidente John Kennedy, afirmando que

muitos problemas acontecem porque muitas pessoas querem alguma coisa do governo e acham
que

0

governo deve alguma coisa a elas.

Segundo aqueles que apoiam a op\,ao # 4 os
politicos apoiam e promovem urn modo errado
de pensar, levando as pessoas a uma atitude
egoista. Isto ocorre em fun\,ao das campanhas
eleitorais, quando os candidatos geralmente
perguntam aos eleitores "Voce estli melhor
agora que nas ultimas elei\,oes?". Aqueles que
dao preferencia a op\,ao # 4 sugerem uma pergunta diferente. "0 pais esta melhor agora?",
como forma de incentivar as pessoas a pensar
no que e melhor para todos.
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politicos evitam dizer algo que possa irritar

Educac;ao

o seu eleitorado e com isto, as decisoes mais
dificeis sao deixadas para que outras pesso-

Para aqueles que apoiam a Op~ao # 4, todos devem

as as tomem. lsto porque as decisoes difi-

fazer

ceis geralmente exigem que as pessoas

nesse processo porque podem ensinar aos seus alu-

abram mao de alguma coisa em beneficio de

nos a se preocuparem com as outras pessoas, bern

todos.

como com a sua comunidade.

As pessoas que dao prefen!ncia a

op~ao

# 4

0

seu papel. E as escolas sao muito importantes

Nos Estados Unidos algumas escolas ja estao

dizem que nos nao precisamos de novas re-

trabalhando nesse senti do, ou seja, incentivando

gras, mas sim de politicos que ajam como

os alunos a trabalhar como voluntarios antes de

lideres. Se eles agirem com mais coragem, os

sua

outros farao a mesma coisa e

resultado sera

nos tern que fazer 75 horas de trabalho voluntario

de comportamento. Os cidadaos

em hospitais, igrejas ou creches para que possam

uma

mudan~a

come~arao

a pensar no que

todos e nao apenas no que
mesmos.

0

e melhor para
e melhor para eles

gradua~ao.

Em Atlanta, por exemplo, os alu-

se graduar. As pes so as a favor da

Op~ao

# 4 apro-

yam esta atitude porque ensina aos alunos a importancia de preocupar-se com os outros.

ENGANACAO __
COVAROIA _
ELmSMO_
CHOVINISMO -+
HIPOCRISIA -
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voluntarios n1l0 havera emprego para as pes soPara aqueles que apoiam esta

Op~1Io,

todas as

as que precisam.

pessoas deveriam fazer algo assim! Os jovens
deveriam tomar parte em grupos que traba-

• Valores morais s1l0 importantes mas diferem

Iham para melhorar 0 seu pais e a sua comuni-

de pessoas para pessoas e as escolas correm

dade. Desta forma podem aprender sobre 0

risco de, em trabalhar em urn unico conjunto de

trabalho em equipe e respeito ao pr6ximo.

val ores, de descontentar algumas pessoas.

Outros exemplos s1l0 as Universidades Estaduais do Parana, que incentivam seus alunos a
participarem de projetos de extens1l0 comunitaria, atraves do quais sao prestados os mais
diversos

servi~os

a

popula~1Io.
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• Voluntarios s1l0 necessarios,
mas se todos fizerem trabalhos
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Conclusao:
Escolhendo uma linha
de a<;ao
• As pessoas que preferem a OP9iio # I dizem que 0
maior problema e 0 dinheiro e que os grupos economicos e as pessoas com dinheiro exercem uma grande
influencia na politi ca. A sugestiio e que houvesse uma
mudan9a nas leis para que 0 dinheiro deixasse de ser
tiio importante.
SOMENTE
OFICIAIS
DO GOVERNO

• As pessoas que escolhem a 0P9iio # 2 dizem que 0
dinheiro niio e 0 principal problema mas sim 0 fato de
que muitas pessoas anulam seu voto. A sugestao e de
ensinar a importiincia do voto a todas as pessoas.
• As pessoas que preferem a 0P9ao # 3 dizem que 0
problema esta no fato dos eleitores acharem que a
politica e algo para ser assistido de longe. Como urn
jogo onde ha vencedores e perdedores. A sugestiio e
uma mudan9a de pensamento e de postura politi ca.
Envolve trabalho de equipe para solucionar os problemas e todos devem participar, nao somente as pessoas
eleitas.
• As pessoas que escolhem a 0P9ao # 4 dizem que 0
principal problema e que os politicos dao mau exemplo,
o que leva os cidadaos a nao fazerem
sua parte. A sugestiio e fazer com que
todos trabalhem para que 0 sistema
funcione. Os Iideres devem mostrar
mais coragem e os cidadaos mais
disposi9iio para trabalhar na constru9iio de urn pais melhor.
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o que sao os Foruns
Os Foruns de cidadania reunem pessoas para discutir questiies
importantes. Os resultados obtidos nos Foruns sao compatilhados com
llderes locais e nacionais do governo.

"0 que acontece nos Foruns?"
o objetivo dos foruns, e analisar uma questao especial.

se analisar as conseqUencias das escolhas. Isso signifi-

Essas questoes sao bern complicadas - saude, crime e

te conversamos sobre elas.

ca que nos analisamos uma questiio, e nao simplesmen-

economia. Ha diversos modos de olhar cada questao,
pois as pessoas tern ideias diferentes de como resolver

"A minha opiniiio nao e tao boa quanto ados ou-

os problemas. Nos foruns essas ideias sao compartilhadas, e n6s as chamamos "trabalho de escolha". Escolha

tros?"
Sim, a opiniao de qualquer pessoas e tiio boa quanto a

significa que n6s ponderamos todos os pontos de vista,

dos oulros. Mas lembre-se, 0 trabalho do f6rum e 0 de

bern como 0 que acontecera se eles forem escolhidos.

entender as OP90es, isto e, julga-las. 0 julgamento feito

Cada pessoa deve agir tanto como urn individuo como

por urn grupo e geralmente melhor do que 0 feito por

parte de uma comunidade.

urn unico individuo porque as diferentes opinioes sao
compartilhadas e analisadas.
"Espera-se que nos concordemos com uma determi-

Para analisar uma questao, a pessoa precisa ter alguma
informa9aO a respeito do assunto, sem contudo ser urn

nada escolha?"
Nao. 0 mais importante e que

expert. Eimportante que a pessoa seja capaz de escutar

enxergar os pontos positivos e negativos de cada

e compartilhar ideias, isto e, examinar os valores por

uma das escolhas. Na vida real tomar decisoes nao e

traz do fatos. Isto significa pensar como seria 0 futuro

nada racil. Geralmente n6s nao encontramos uma

se determinada escolha for feita. Os Foruns de Cida-

solU9ao perfeita para os problemas e acabamos tendo

dania reunem pessoas para discutir questoes importan-

que escolher alguma que nao e a ideal, mas que

tes. Os resultados obtidos nos foruns sao compartilha-

serve.

0

grupo seja capaz de

dos com lideres locais e nacionais do govemo.
"Os foruns impulsionam alguma a~ao?"
Os resultados dos foruns e das vota90es sao comparti-

"Qual a finalidade de ter-se mais uma discussao em

lhados com os lideres do govemo e da oposi9aO. Porem

grupo?"
Em urn f6rum faz-se muito mais que somente discutir

os foruns de cidadania nao sugerem uma escolha ou

urn determinado ass unto. 0 trabalho de urn forum e

plano para os lideres. Ele somente os coloca a par dos

entender as escolhas feitas. Os diferentes pIanos discu-

sentimentos das pessoas e essa informa9ao pode ajuda-

tidos terao coisas boas e coisas ruins. Num forum deve-

los em pianos futuros.
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P6S-F6RUM
Agora voce ja teve a oportunidade de falar sobre este tema. 0 que voce acha?
Qual e 0 melhor caminho para estabelecer uma liga~lio entre os cidadlios e seu govemo novamente?
1 - Os brasileiros sentem-se excluidos da politica?
a. sim
D
c. mais au menos
b. nlio
D
d. nlio sei

2. Aqui estlio algumas
da com elas?

afirma~oes.

0
D

Quanto voce concor-

bastante

a. Muitos brasileiros acham que seu Pais ainda nao e
uma democracia.
b. 0 problema do Brasil tern como causa a pouca fe das
pessoas em seus govemantes.
c. Muitos politicos eleitos aceitam dinheiro ou presentes em troca do seu voto em determinadas questoes
d. Mais e mais brasileiros acham que votar nao e importante.
e. Os problemas que sao abordados pelos politicos nao
sao os problemas que preocupam a maioria das pessoas
f. Os politicos sentem grande distanciamento entre eles
e seus eleitores.
3. Aqui estao algumas questoes sobre a op~ao 1.
Quanto voce concorda com estas afirma~oes?

nao
muito

maisou

nada
disso

nao

menos

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

nao

maisou
menos

nada
disso

nao
sei

bastante

muito

a. Os politicos se preocupam muito em ajudar as pessoas que Ihes deram dinheiro para a campanha.
b. N6s devemos Iimitar 0 numero de mandatos que urn
mesmo politico pode exercer.
c. As pessoas devem ter 0 direito de dar todo 0 dinheiro
que elas quiserem a urn candidato.

4. Aqui estiio algumas questoes sobre a op~ao 2.
··Quanto voce concorda com estas informa~oes?

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

nao
muito

mais au
menos

nada
disso

nao
sei

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

bastante

a. N6s devemos ensinar os cidadaos que votar e importante e faz muita diferen~a.
b. Jomais e TV devem dar as pessoas a informa~ao que
elas precisam para volar bern.
c. Fazer com que 0 ato de votar seja mais facil nao vai
ajudar. Muitas pessoas sentem que volar nao importa.
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sei

bastante

5. Aqui estao algumas questoes sobre a op~ao 3.
Quanto voce concorda com estas afirma~oes?
a. Os brasileiros precisam ter mais tempo para participar e dar sua opiniao sobre os temas importantes na
politi ca. Eles devem conversar uns com os outros e com
seus representantes eleitos.
b. Os cidadaos podem fazer mais para resolver os seus
problemas politicos.
c. Cidadaos e politicos trabalhando juntos e uma boa
ideia. Mas a probabilidade e disso nao acontecer.

a. Os politicos devem falar honestamente sobre 0 que e
preciso para resolver nossos problemas.
b. Todos os cidadaos devem ser convocados para
prestar algum servi~o para 0 seu Pais.
c. Se os politicos sao verdadeiros sobre 0 que deve ser
feito, as pessoas podem votar melhor.

7. Voce concorda ou discorda dessas

mais ou
menos

nada
disso

nao
sel

D

D

D

D

D

D
D

D
D

D

D

D

D

D

D

nao
muito

mais ou
menos

nada
disso

nao
sei

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

bastante

6. Aqui estao algumas questoes sobre a op~ao 4.
Quanto voce concorda com estas afirma~oes?

nao
muito

concordo

afirma~oes?

a. Nos precisamos reduzir a influencia do dinheiro na
politica, ainda que isto limite a liberdade de algumas
pessoas e de alguns grupos.
b. Nos devemos fazer com que 0 alo de votar seja mais
facil para as pessoas, ainda que as regras possam induzir a fraude eleitoral.
c. Cidadaos devem tornar-se mais ativos em achar
respostas para os problemas do seu Pais, ainda que
muitas pessoas nao queiram participar do processo.
d. Nos devemos apoiar os Iideres que tern a coragem de
propor decisoes dificeis, ainda que isto signifique

discordo

D

D

D

D

D

D

D

D

term os que renunciar a algumas coisas.

8. Quantos anos voce tern?
a. men os de 18
b. 18 - 29
c.30 - 34
d.45 - 64
e. 65 ou mais
11. Qual

D
D
D
D

9. Qual

0

seu sexo?

D

masculino

D

feminino

10. Qual

D
D
D
D

0

seu nivel de escolaridade?

1° grau incompleto
2° grau incompleto
3° grau incompleto
pos-gradua~ao

e0 seu numero de inscri~ao? ______________
Por favor entreglll! este quest;ondrio aD lider do seu grupo.
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D
D
D

1° grau completo
2° grau completo
3° grau completo

Telma Gimenez, PhD
(991 International Fellow
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