


Car@ professor@,

Esta cartilha está repleta de textos e atividades que fazem parte do 
programa Eleitor Mirim, promovido pelo Plenarinho.

Ela foi organizada com o objetivo de oferecer a você, professor, 
um material rico em conceitos que são fundamentais para a com-
preensão do processo eleitoral brasileiro. Nela, você encontrará, 
também, dicas de atividades para que seus alunos possam viven-
ciar esses conceitos, que parecem tão distantes, mas que na verda-
de são tão próximos de suas vidas.

Nossa sugestão é que cada professor se aproprie de todo o conte-
údo da cartilha para, então, trabalhá-lo com sua turma de forma 
bem divertida. Isso vai auxiliá-lo a abordar diversos aspectos do 
processo eleitoral como democracia, voto e representatividade. 

Mas se a criança não vota, o que ela tem a ver com 
todo esse universo? Mergulhe na cartilha e descu-
bra. Bom trabalho!

Abraços,

Turma do Plenarinho

todo esse universo? Mergulhe na cartilha e descu-
bra. Bom trabalho!

Abraços,

Turma do Plenarinho
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PROJETO ELEITOR MIRIM 2016

Apresentação
Em 2016, os brasileiros irão às urnas para eleger prefeitos, vi-
ce-prefeitos e vereadores. São mais de 135 milhões de eleitores 
diante da oportunidade de escolher aqueles que serão os dirigen-
tes de suas cidades. 

Nós, do Plenarinho, acreditamos que criança, mesmo não poden-
do votar, tem tudo a ver com eleição. Quem nunca ouviu pessoas 
criticarem políticos, dizendo que depois das eleições eles esque-
cem o povo, que muitos deles são corruptos e que outros tantos 
não fazem nada? O que essas pessoas parecem esquecer é que 
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os políticos são eleitos, ou seja, são escolhidos pela maioria da 
população, mas que depois de eleitos, precisam ser fi scalizados. 
E que a responsabilidade de fi scalizar é de todos os cidadãos! É 
justamente aí que entra a preocupação com as crianças brasilei-
ras. É preciso que elas tenham consciência, desde pequenas, da 
importância de participarem da vida política do País e do papel 
que cada um desempenha nesse processo.

Pensando em colaborar com o desenvolvimento de uma res-
ponsabilidade cidadã, o Plenarinho desenvolveu o programa 

Eleitor Mirim. Para participar, o professor deve 
mandar uma redação com o título: Por que é 
importante participar do Eleitor Mirim? 

Vamos escolher as cinco melhores redações 
e seus autores vão trabalhar com suas 
turmas na elaboração de um candidato e 
de sua plataforma política; e terão direi-
to a campanha eleitoral no nosso portal.

Durante o mês de outubro, quando ocor-
rem as eleições no Brasil, o Plenarinho vai 

abrir uma urna de votação para que as crian-
ças possam votar no seu candidato preferido, 

dentre aqueles cinco defi nidos pelos professores 
e seus alunos.

Professor, o Plenarinho quer você como parceiro no 
Projeto Eleitor Mirim. Sinta-se à vontade para rela-
tar como as atividades propostas nesta cartilha es-
tão sendo realizadas na prática. Será enriquecedor 
receber seus comentários, suas críticas e sugestões.
Nosso e-mail é eleitormirim@camara.leg.br
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Mesmo os professores que não forem selecionados para elaborar 
os candidatos podem se benefi ciar dessa Cartilha da Democra-
cia, onde encontrarão sugestões de atividades para abordar os di-
versos aspectos da democracia, como voto, representatividade, 
eleição e participação.  Aqui também encontrarão dicas de ativi-
dades para que crianças e adolescentes possam vivenciar esses 
conceitos, que às vezes parecem tão distantes, mas que estão tão 
próximos de suas vidas. 

FIQUE ATENTO AOS PRAZOS:
•   Envio das redações pelos professores: até 20/5/16

•   Divulgação do resultado das 5 redações seleciona-
das: 3/6/16

•   Apresentação dos candidatos: 31/8/16

•   Programa Eleitoral do Plenarinho: 3 a 30/10/16

•   Resultado da eleição: 31/10/16

Como usar a cartilha
Esta cartilha com textos e sugesões de atividades é parte do Pro-
grama Eleitor Mirim 2016. Ela foi organizada com o objetivo 
de oferecer ao professor um material rico em informações sobre 
conceitos que são fundamentais para a compreensão do processo 
eleitoral brasileiro. A ideia é que o professor possa se apropriar 
de todo o conteúdo da cartilha para trabalhá-lo de forma bastante 
consciente com a sua turma. 
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 Antes de tudo...

O professor deverá aplicar, em sala de aula, um questionário so-
bre os conceitos que serão tratados adiante ao longo do primei-
ro semestre. É importante que os alunos não recebam nenhuma 
orientação ou explicação, uma vez que o objetivo é registrar o 
quanto eles já sabem sobre os temas que serão tratados no projeto. 

Ao fi nal, após as Eleições Mirins, um questionário igual ao an-
terior deverá ser aplicado, o que permitirá ao professor avaliar 
o quanto cada estudante aprendeu com as atividades e discus-
sões propostas nesta cartilha. A comparação entre o “antes” e 
o “depois” das eleições, ajudará o professor a identifi car se a 
atividade atingiu os seus objetivos. O resultado encontrado pelo 
professor deverá ser enviado ao Plenarinho para subsidiar o re-
latório fi nal do programa. 
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Primeiro semestre
Durante o primeiro semestre, as atividades terão como base os 
quatro textos que compõem a cartilha e tratam dos seguintes te-
mas:

•   Democracia;

•   Representatividade;

•   Voto;

•   Participação popular.

Mãos à obra

Os textos deverão ser analisados pelo professor, que escolherá 
a melhor forma de trabalhá-los com a sua turma. Eles poderão 
servir como referência para a elaboração de uma aula sobre o 
tema em questão; lidos em sala de aula; ou ainda enviados como 
tarefas de casa para serem discutidos com os pais. Fica a critério 
do professor organizar o conteúdo da forma mais adequada à 
faixa etária da turma. 

Algumas sugestões da equipe do Plenarinho:

•   Fragmentar o texto para discuti-lo por partes, caso o professor 
entenda que isso facilitará a compreensão dos estudantes. 

•  Pedir aos alunos que façam uma pesquisa sobre o assunto 
antes da aula.

•   Sugerir que os alunos entrevistem pessoas sobre os conceitos 
ou situações presentes nos textos.
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•  Convidar algum representante do poder público local para 
falar sobre o trabalho que desenvolve. Nesse caso, o professor 
poderá auxiliar os alunos a elaborarem previamente algumas 
perguntas para o convidado. 

As atividades propostas ao fi nal de cada texto são o momento 
ideal para que professor e alunos compartilhem ideias e dialo-
guem sobre os conceitos apresentados. 

Cronograma

O professor deve estabelecer um cronograma 
com as datas em que as atividades serão realiza-
das, e enviá-lo para eleitormirim@camara.leg.br 
a fi m de que a equipe do Plenarinho acompa-
nhe o que está sendo feito. Ao término de cada 
atividade, o professor deverá enviar um re-

latório para o mesmo endereço eletrônico, 
descrevendo como foi o planejamento 

e a execução do trabalho. Além disso, 
pedimos que o professor dê a sua opi-
nião, destacando os pontos positivos e 
negativos da atividade. 

 Segundo semestre
A partir de agosto, o projeto será voltado para 

o desenvolvimento do perfi l dos candidatos que concorrerão às 
Eleições Mirins 2016, em outubro. 

Mãos à obra

O professor orientará sua turma a acompanhar, na televisão, o 
Programa Eleitoral Gratuito que começará a ser veiculado em se-
tembro. Ele deverá combinar um dia e um horário para que todos 

Cronog

O prof
com as
das, e
a fi m de
nhe o 
ativid

lató
de
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assistam ao programa. É interessante que o aluno faça essa ativi-
dade na companhia da família, para que ela também se envolva 
na discussão. 

Os alunos serão orientados a escolher um(a) candidato(a) e ano-
tar o seu partido, número e plataforma política (aquilo que ele(a) 
defende).

Em sala de aula, cada um deverá apresentar o seu candidato e 
explicar por que o escolheu. O professor deverá aproveitar o mo-
mento para promover uma discussão a respeito da necessidade de 
todo cidadão fi car atento ao que promete cada candidato durante 
a campanha, para mostrar à turma que é necessário acompanhar o 
trabalho daquele que foi eleito e cobrar o que foi prometido. Pode 
ainda conversar sobre reeleição e a possibilidade de se retirar le-
galmente do cargo aquele que não correspondeu ao esperado.  

Com base nas discussões promovidas a partir do Programa Eleito-
ral Gratuito, a turma construirá o seu candidato ideal, que concor-
rerá na Eleição Mirim 2016, promovida pelo Plenarinho. 

 discussão. 
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Criando o candidato
O candidato não poderá ser baseado em uma pessoa real, de-
verá ser uma criação inédita, seja de uma pessoa, animal, su-
per-herói, planta ou qualquer outra entidade que a turma julgar 
pertinente. Também deverá ser criado um partido, um número 
e um texto de apresentação de sua plataforma política (com no 
máximo 25 linhas, em fonte Arial 12). Veja aqui um exemplo de 
como vai funcionar a campanha.  É só clicar aqui http://imagem.
camara.gov.br/internet/midias/plen/swf/destaque_animado/elei-
cao2008/00_base.swf

As características físicas também devem ser defi nidas pelos alunos. 

O prazo para envio da proposta do perfi l do candidato ter-
mina no dia 31 de agosto de 2016. 

A Campanha

A campanha será lançada no portal www.plenarinho.leg.br até o 
dia 30 de setembro de 2016 (antes do primeiro turno das elei-
ções ofi ciais). Lá, os eleitores mirins encontrarão informações 
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de todos os candidatos selecionados, como nome, número, par-
tido e, o mais importante, a plataforma política dos candidatos.

A votação

Período: de 3 a 30 de outubro de 2016 uma urna eletrônica estará 
disponível no portal www.plenarinho.leg.br para que os alunos 
possam votar.

Crianças de todo o Brasil poderão votar no candidato de sua 
preferência, independentemente da adesão de sua escola ao pro-
grama proposto. 

Resultado

O resultado fi nal das eleições será divulgado no dia 31/10/16, no 
portal www.plenarinho.leg.br.

O candidato eleito será o porta-voz do Plenarinho durante os 
próximos dois anos, até que novo candidato seja eleito. Isso sig-
nifi ca que o contato com todas as crianças que escrevem para o 
Plenarinho será feito pelo candidato eleito, especialmente pelo 
Fale com o Plenarinho. 

Vale lembrar

O professor que tiver interesse em desenvolver o Programa 
Eleitor Mirim 2016, mas não teve a sua redação selecionada no 
concurso promovido pelo Plenarinho, poderá planejar um pro-
cesso eleitoral nos mesmos moldes dentro de sua escola. Nes-
se caso, os próprios alunos podem representar os candidatos ou 
criar aqueles que vão concorrer à eleição. Essa é uma maneira de 
envolver toda a escola no processo eleitoral. 
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TEXTO I 

DEMOCRACIA
Democracia é uma palavra muito repetida. Ouvimos em nossa 
casa, em nossa escola, na rua, na televisão. Ouvimos pessoas 
que a defendem; outras, já cansadas das coisas erradas que acon-
tecem no País, dizem por aí que é melhor que ela acabe. Mas, 
afi nal de contas, o que signifi ca exatamente a palavra democra-
cia? Em 2002, uma pesquisa da Organização das Nações Unidas 
(ONU) feita na América Latina revelou que mais da metade dos 
entrevistados brasileiros não sabiam o que era democracia. Pa-
rece incrível, mas é verdade. Tem muita gente que fala, fala, mas 
não sabe muito bem o que é democracia, nem o que ela garante 
e como funciona.

A palavra democracia vem do grego. Nessa língua, demos sig-
nifi ca povo e cracia quer dizer poder. Juntando as duas partes, 
chegamos à conclusão de que democracia signifi ca “poder do 
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povo”, ou ainda, “poder no povo”. A democracia pressupõe 
liberdade de escolha, ou seja, autonomia para que  o cidadão 
possa decidir o que é melhor para ele. Mas não são os desejos 
individuais de cada um que são atendidos. Na democracia, exis-
te uma coisa que vale mais do que a vontade pessoal: é o bem 
comum. O ideal, numa democracia, é pensar e trabalhar para a 
coletividade. Por isso, de nada adianta espernear para fazer a sua 
vontade vencer, se esse não for o desejo da maioria. 

Conflitos
Viver numa democracia, no entanto, pode ser desafi ador. Ge-
ralmente, as vontades de grupos distintos na sociedade são bem 
diferentes. Isso acontece também dentro da escola. Vamos dar 
um exemplo: Alguns estudantes podem querer fazer uma festa 
de encerramento com dança, enquanto outros quererem fazer 
uma feira com comidas e artesanato. No caso do Brasil, e de 
qualquer outra nação, alguns podem querer investir mais em 
educação, enquanto outros podem dar prioridade à economia. E 
aí? A vontade de quem vai prevalecer?

O confl ito de interesses é comum numa democracia porque to-
dos são considerados iguais. A  importância de cada um na hora 
de tomar uma decisão é a mesma: ninguém vale mais que nin-
guém. Assim, pode demorar um bocado para se chegar a um 
acordo. Na democracia, não há como decidir rapidamente ques-
tões que são muito importantes. As decisões mais maduras, que 
benefi ciam de forma mais ampla o povo e que resultam em um 
bem coletivo para a sociedade, precisam ser muito bem discuti-
das, e isso leva tempo. 

Lá na Grécia, onde o conceito foi criado, era fácil ser democráti-
co. Eram poucos os cidadãos e eles se reuniam em praça pública, 
chamada de Ágora, para discutir a política e os assuntos de in-
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teresse da comunidade. Sabe por que existiam poucos cidadãos 
na Grécia Antiga? Porque para esse povo, só eram cidadãos os 
homens livres, nascidos na Grécia, que não precisavam trabalhar 
para sobreviver. Assim, fi cavam de fora da cidadania grega os 
homens trabalhadores, como comerciantes e artesãos, as mulhe-
res, os escravos, os estrangeiros e as crianças. 

Mas, depois de tantos anos, o conceito de cidadania mudou e, 
com isso, mudou também a forma de colocar a democracia em 

prática. O número de habitantes e cidadãos de 
cada nação cresceu muito. Na Grécia dos dias 
de hoje ou mesmo no Brasil é impossível reu-
nir todos os cidadãos numa praça para discutir 
os rumos da educação, saúde ou lazer. É muita 
gente! E as decisões são bem mais complexas 
(imagina como é complicada a elaboração do 

orçamento do país!). 

Tipos de democracia

Foi para resolver esse tipo de problema (a impossibilidade de se 
reunir milhões de habitantes para discutir uma lei) que se criou a 
democracia indireta ou representativa. Como é  muito difícil con-

cada nação cresceu muito. Na Grécia dos dias 
de hoje ou mesmo no Brasil é impossível reu-
nir todos os cidadãos numa praça para discutir 
os rumos da educação, saúde ou lazer. É muita 
gente! E as decisões são bem mais complexas 
(imagina como é complicada a elaboração do 

orçamento do país!). 

Tipos de democracia
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sultar essa gente toda para fazer escolhas tão complexas, os cida-
dãos precisam escolher entre eles algumas pessoas que os repre-
sentem, ou seja, que discutam os assuntos importantes e tomem 
as decisões em nome de todos. Essa delegação ou transferência de 
poder é uma adaptação que precisou ser feita naquela democracia 
direta lá da Grécia Antiga. Na democracia representativa, o poder 
está nas mãos do povo, mas não é ele que governa. Como diz nos-
sa Constituição, o poder “emana do povo”, o que signifi ca que o 
poder vem do povo. Os cidadãos escolhem, por meio da eleição, 
quem os representará no poder.

Vamos dar um exemplo: se na sala de aula a decisão so-
bre a festa de encerramento do semestre for discutida com 
a participação de todos os alunos ou entre representantes 
escolhidos da turma, estamos falando de uma democracia. 
Mas, se um dos alunos é fi lho de um empresário importan-
te ou do prefeito da cidade, e por isso ele se acha no direito 
de mandar e escolher por todos, sem apoio da turma, aí 
estamos falando de uma aristocracia.

Hoje em dia, pode até parecer que se está explicando o óbvio. Há 
tantos governos democráticos, que fi ca difícil pensar num outro 
modo de organizar um país. Mas na época em que foi criado o 
termo democracia, era muito comum existirem regimes políti-
cos nada democráticos, como a aristocracia (aristoi = melhores, 
cracia = poder), regime em que o governo está nas mãos dos que 
se consideram melhores. De modo geral, o poder chega a essas 
pessoas por conta de privilégios sociais ou por hereditariedade, 
e elas permanecem no comando por imposição ou pelo uso da 
força. Se o povo não concordar com o que elas decidem, não 
pode fazer nada para mudar. 
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As oligarquias, por sua vez, são quase isso. Mas não é a heredi-
tariedade que garante o poder, e sim o poder econômico. Imagi-
na aquele grupinho que está sempre no poder, tomando decisões 
que benefi ciam somente a eles próprios e a seus amigos e se 
esquecem do bem comum. Pois é assim que funciona fora da 
democracia. O próprio conceito de oligarquia, “governo de pou-
cos”, é exatamente o oposto de democracia. No Brasil, temos 
muitos exemplos de oligarquias. Ela foi usada, inicialmente, 
para caracterizar o período entre os anos de 1889 (Proclama-
ção da República) e 1930 (início da Era Vargas). Naquela época, 
quem governava o Brasil era uma elite, formada por grandes 
proprietários rurais e pecuaristas - os chamados coronéis. Eles 
sempre estavam no comando do governo, e as decisões eram 
sempre em função de suas necessidades e preferências. 

Ainda hoje, em pleno Século 21, quando se presta atenção, per-
cebe-se que ainda existem no País grupos políticos com décadas 
de tradição, em seus estados e municípios, que vão tentando fazer 
aquilo que bem entendem. Claro que não é tão simples assim, pois 
existem mecanismos legais e mesmo políticos que tentam evitar 
esse tipo de atitude. Afi nal de contas, isso acaba difi cultando a 
chegada ao poder de novos representantes, pois toda a máquina 
do governo está direcionada a manter a oligarquia no comando. 

Democracia x voto

E o que fazer quando um grupo tem 
excesso de poder? Quais são os 
ingredientes que garantem uma 
democracia? O professor de Ci-
ência Política Leonardo Barre-
to, da Universidade de Brasília 

(UnB), explica: “Para existir uma 

E o 
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democracia, é preciso que o povo tenha liberdade e participação. 
E a principal forma de participação é o voto”. O voto é assim 
tão importante porque é por meio dele que escolhemos nossos 
representantes. Já que é complicado exercermos o poder todos 
juntos (ou diretamente), é com esse instrumento precioso que 
dizemos quem pode governar no nosso lugar. E, se você pensar 
bem, vai ver que a democracia faz com que todos sejam iguais. 
Como? O voto de cidadãos diferentes (ricos ou pobres, alfabe-
tizados ou não, empregados ou desempregados) tem o mesmo 
peso na escolha dos representantes. Um voto não vale mais do 
que o outro. 

Democracia direta

É importante lembrar que também existe a democracia direta, 
que é quando o povo vai às urnas para escolher aquilo que acha 
melhor para si. No Brasil, são três as formas de participação 
popular adotadas: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.

Referendo

Imagine que uma lei é aprovada. Antes de ser sancionada e virar 
realidade para a população de um país, o governo decide con-
sultar o povo para saber se a lei - ou uma parte dela - deve ser 
mesmo aplicada ou não. Essa consulta é o referendo, que aconte-
ce quando o projeto de lei levanta alguma polêmica, ou quando 
a sociedade se mostra insatisfeita. A consulta ao povo acontece 
depois que o projeto de lei é aprovado. Daí o povo, por meio do 
voto, aceita ou rejeita o projeto inteiro ou em parte. 

Em 2005, houve um referendo sobre o comércio de armas. É que 
o Estatuto do Desarmamento propunha uma série de medidas 
para regular o porte de armas de fogo no país. O artigo 35 do 
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Estatuto, porém, proibia a comercialização de arma de fogo e 
munições em todo o território 
nacional.

Porque o assunto era muito sé-
rio e complexo, os parlamen-
tares decidiram consultar a 
população. Como a maior par-
te da população votou a favor 
da proibição do comércio de 
armas, foi isso o que passou a 
valer na lei. 

Plebiscito

Muita gente confunde plebiscito com referendo, mas eles têm 
uma diferença básica: o plebiscito é feito antes da criação da lei, 
e, pelo voto, os cidadãos podem decidir se aceitam determinada 
proposta ou não.

No Brasil, aconteceu um plebiscito em 1993 para decidir que 
tipo de forma e sistema de governo os brasileiros gostariam de 
ter. Todos os eleitores foram chamados a votar e puderam fazer 
duas escolhas, cada uma apresentando duas alternativas: a pri-
meira, sobre a forma de governo, com as opções de monarquia 
ou república; a segunda, sobre o sistema de governo, com as 
opções de presidencialismo ou parlamentarismo. Os brasileiros 
optaram por manter as coisas como estavam, ou seja, manter o 
Brasil como uma República presidencialista.

Projeto de Lei de Iniciativa Popular

Não é só parlamentar que pode formular lei. A sociedade tam-
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bém pode propor um projeto de lei, se quiser. Os Projetos de 
Lei de Iniciativa Popular devem ser apresentados à Câmara dos 
Deputados na forma de um abaixo-assinado, com assinatura de 
pelo menos 1% dos eleitores do País, que devem morar em, pelo 
menos, cinco estados do Brasil ou no Distrito Federal. Depois 
de recebida no Congresso, essas propostas são analisadas como 
qualquer outro projeto de lei.

Por exemplo: a Câmara recebeu, em 2009, o projeto de inicia-
tiva popular conhecido como “fi cha limpa”, o qual propunha 
que qualquer pessoa condenada por um crime fosse impedida de 
concorrer a um cargo político. O projeto contou com o apoio de 
1,3 milhão de pessoas, que assinaram a proposta formulada pelo 
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, integrado por 43 
organizações.

Conclusão: no regime democrático, existe mais de uma forma de 
o povo participar diretamente no poder!

Divisão do poder

Se é o voto que garante a participação igual para todos os cidadãos, 
o que é que garante a democracia entre aqueles que já foram esco-
lhidos representantes e estão no poder? Será que, depois de eleitos, 
eles podem fazer o que quiserem? O fi lósofo francês  Montesquieu 
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concluiu que tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo 
grupo (de líderes,  nobres ou do povo), detivesse todos os poderes: 
o que faz leis (Legislativo), o que executa as resoluções públicas 
(Executivo) e o que julga os crimes ou as desavenças dos parti-
culares (Judiciário). Com isso ele queria dizer que, se em uma so-
ciedade, todos cuidassem de tudo, nada iria funcionar. Por isso, a 
importância da separação dos poderes. O Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário têm poderes distintos, mas nenhum é mais forte nem 
pode mandar no outro. Eles são interdependentes e devem trabalhar 
de forma harmônica e coordenada entre si. 

Assim, mantém-se um dos princípios fundamentais da democracia 
que é o compartilhamento do poder. Numa democracia legítima, 
ninguém é o dono da bola, ninguém manda e desmanda sem limites. 

Saiba mais sobre os Três Poderes no Brasil

•  Poder Legislativo: discute e elabo-
ra as leis que vão reger o País. Em 
nível federal, o Poder Legislativo é 
exercido pelo Congresso Nacional 
em suas duas Casas: Câmara dos De-
putados e Senado Federal. Nos esta-
dos, há as Assembleias Legislativas, 
e nos municípios, as Câmaras Muni-
cipais. No Distrito Federal, temos a 
Câmara Legislativa.

 
•  Poder Executivo: coloca em prática 
as leis e os projetos. É exercido pelo 
presidente da República, pelos go-
vernadores e prefeitos.
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• Poder Judiciário: julga se as leis 
estão sendo corretamente aplicadas. 
Exercido pelos Tribunais e juízes.

 
Em nosso País, a população vota para 
escolher membros tanto do Poder Legislativo (senadores, depu-
tados federais, estaduais, distritais e vereadores) quanto do Po-
der Executivo (presidente, governador e prefeito). 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

Dramatizar uma situação em que as crianças possam vivenciar 
na prática conceitos da democracia (ou a falta dela).

Teatro do “Rei mandou”

A turma é dividida em dois grupos: um grupo é formado pela 
Corte (rei, rainha e seus nobres). O outro grupo é a plebe (os 
trabalhadores braçais: camponeses, marceneiros, empregados 
domésticos, etc.). Seria interessante pedir aos alunos do reinado 
para refl etir: o que é ser um rei, o que é fazer parte da Corte, que 
tipo de regalias a Corte tem, como as leis são estabelecidas e em 
benefício de quem? Para a plebe, o professor pede que as crian-
ças defi nam qual é o papel da plebe, que poder ela tem diante do 
rei, e que mecanismos teria para se defender de leis arbitrárias 
e injustas.

O teatro começa com a Corte se divertindo no castelo, enquan-
to a plebe trabalha. Até que começa a faltar comida na cidade 
e o rei determina que a comida produzida pela plebe seja toda 
entregue ao rei e aos seus súditos. E agora? Como isso pode ser 
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resolvido? É hora de o grupo buscar sua própria solução.

Dica para o mestre: alguns questionamentos que podem ser 
feitos às crianças:
•  Quem deu poder ao rei para mandar?

•  Qual é a legitimidade dele?

•  Qual seria a diferença entre um rei, cujo poder vem de sua 
família, e um governante que é escolhido pelo povo?

- O que o povo poderia fazer numa situação como essa? 

TEXTO II

REPRESENTATIVIDADE

A palavra representar vem do latim e signifi ca trazer de volta 
alguém ou alguma coisa, ou estar no lugar de outra pessoa. 
Como vivemos numa democracia e não cabemos todos os 202 
milhões de brasileiros dentro dos órgãos de poder, de tempos 
em tempos, precisamos ir às urnas para escolher os candida-
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tos que vão nos representar durante um período determinado. 
Quando vota em alguém, o eleitor está carimbando o seguinte: 

Se o eleitor analisar bem as propostas e a história de cada candi-
dato, se não vender seu voto e se acompanhar de perto o trabalho 
dos parlamentares eleitos, é bem provável que os políticos serão 
bons representantes do povo. Isso porque a qualidade dos repre-
sentantes depende da qualidade do voto dos eleitores. A lógica é 
simples: quem quer ser bem representado precisa usar bem seu 
carimbo (voto)!

No dia 2 de outubro deste ano, o eleitor brasileiro participará do 
primeiro turno das eleições, para escolher os prefeitos de 5.570 
cidades e os vereadores. Nas cidades em que o número de votos 
obtidos não foi sufi ciente para eleger o prefeito, haverá segundo 
turno. O segundo turno ocorrerá no dia 30 de outubro nas cida-
des com mais de 200 mil eleitores.

Permito que você, 
meu candidato, se for 
eleito, exerça o poder 
no meu lugar durante 

todo o mandato.
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Essas pessoas eleitas serão os nossos maiores representantes em 
nossas cidades; são eles que tomarão decisões importantes para 
o nosso dia a dia. Por exemplo: se a sua rua está cheia de bura-
cos, ou se as escolas de educação infantil estão sem professores, 
a responsabilidade é do prefeito. É na frente da prefeitura que os 
eleitores devem fazer seus protestos. É que algumas coisas que 
acontecem nas nossas cidades podem ser de responsabilidade do 
governador, e outras do presidente da República. 

Por isso, é tão importante ter cuidado na hora de votar num can-
didato. Se o eleitor não estiver satisfeito com o trabalho daquele 
que escolheu, terá a oportunidade de escolher um novo represen-
tante nas próximas eleições. Por essa razão, é muito importan-
te que o eleitor acompanhe o trabalho que é desenvolvido pelo 
prefeito eleito e também pelos vereadores. Hoje, com a ajuda da 
internet, é possível acompanhar o dia-a-dia dos nossos represen-
tantes.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

Promover uma discussão sobre representatividade com os alu-
nos a partir da seguinte situação:

Numa escola, a turma X precisa decidir junto com outras três 
turmas como vai ser a festa de formatura. Será que todos os alu-
nos precisam participar de tudo? Eles conseguiriam chegar a 
algum acordo? Não seria mais fácil escolher um representante 
para cada turma? 

O professor deverá convidar a turma a fazer um exercício de 
escolha de um representante. Os alunos que quiserem se can-
didatar ao cargo, deverão fazer suas propostas de trabalho para 
a turma. Faz-se a eleição e o escolhido é convidado dirigir-se à 
frente da sala para escrever o que os colegas decidirem sobre as 
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seguintes questões: 

•  Por que escolher um representante?

•  Que obrigações ele teria? 

•  Que poderes vocês dariam a ele?

•  Como vocês avaliariam se o representante está agindo de acor-
do com o esperado?

•  O que seria necessário para retirar do poder o representante 
que não correspondesse ao esperado?

Essas informações deverão ser guardadas para as discussões do 
segundo semestre a respeito do Programa Eleitoral Gratuito.  
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TEXTO III

VOTO

No Brasil inteiro, existem em torno de 135 milhões de eleitores. 
São essas pessoas que decidem o futuro do País, escolhendo os 
vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e o 
presidente da República. É isso o que nós chamamos 
de eleição - uma forma de a população decidir, 
pelo voto, quem é melhor para administrar o 
Brasil. Isso quando se vive num sistema 
político democrático, como o do Bra-
sil. Não se pode esquecer que, nos 
países onde não existe democracia, 
são os mais fortes e poderosos 
que mandam. Felizmen-
te, a sociedade brasi-
leira reconquistou o 
direito de escolher os 
seus representantes há 
mais de trinta anos.  

Segundo o dicionário Aurélio, eleição signifi ca “ato de eleger; 
escolha, opção; escolha, por meio de votos, de pessoa para ocu-
par um cargo ou desempenhar certas funções; pleito; pleito elei-
toral.” Isso signifi ca que, numa eleição, os eleitores precisam de 
várias alternativas. Cada candidato apresenta as suas propostas 
para resolver os problemas do País, do estado ou do município. 
E o povo escolhe, então, os candidatos que considera melhores. 
Se essas opções de voto não existirem, as eleições não podem 
acontecer. As eleições são feitas periodicamente, com datas mar-
cadas. Elas servem não só para escolher um novo líder, mas tam-
bém para manter no cargo os representantes que já governam, se 

 de a população decidir, 
or para administrar o 
ive num sistema 
mo o do Bra-

cer que, nos 
emocracia, 
erosos 
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o povo quiser continuar com eles (nesse caso, temos a reeleição).

Antes de uma eleição, os candidatos e os partidos podem mos-
trar as suas propostas, os projetos que já realizaram e os que 
prometem fazer se forem eleitos. O período para divulgar essas 
ideias é chamado de campanha, que serve para que a sociedade 
conheça melhor os candidatos. Os bons candidatos usam a cam-
panha para mostrar o que pensam e não para xingar os adversá-
rios. É importante prestar atenção a essas coisas. 

No Brasil, o livre exercício do voto surgiu junto com 
os primeiros povoados, logo depois da chega-

da dos colonizadores. A primeira 
eleição de que se tem notícia 
aconteceu em 1532, para ele-
ger o Conselho Municipal da 

Vila de São Vicente/SP. Mas foi 
somente em 1821 que as pessoas 

puderam eleger seus represen-
tantes junto à Corte portuguesa 
(naquela época, o Brasil ainda 
era uma colônia de Portugal). 

Os eleitores não eram muitos: 
só podiam votar os homens alfa-
betizados e livres (os escravos e 

as mulheres fi cavam de fora). Um 
ano depois, em 1822, foi proclamada a Inde-

pendência do Brasil. Assim, o imperador D. Pedro I mandou fa-
zer a primeira legislação eleitoral brasileira. Mas, ainda naquela 
época, só quem era rico ou dono de terras podia votar.

Em 1889, foi proclamada a República: o chefe de Estado, que 
antes era o rei, passou a ser o presidente da República. A pri-
meira Constituição da República criou o sistema presidencialis-

os primeiros p
da

so
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ta, em que o presidente e o vice-presidente deveriam ser eleitos 
pelo voto da sociedade. E o primeiro presidente eleito pelo povo 
no Brasil foi Prudente de Morais, para o período de 1894 a 1898. 

Os primeiros anos da República ainda foram marcados por elei-
ções ilegítimas, recheadas de fraudes. Da Proclamação da Re-

pública até a Revolução de 30, uma 
prática bastante comum era o voto 
de cabresto. É quando um chefe polí-
tico obriga o eleitor a votar em quem 
ele quer, sem que ele nem mesmo 
saiba em quem votou. Como o voto 
não era secreto, o coronel podia ir 
lá conferir se o voto estava “corre-
to”. E ai de quem não votasse no 
candidato do “coroné”. Para tor-
nar o processo ainda mais frau-
dulento, mesmo depois de tantos 

votos de cabresto, havia uma 
Comissão de Verifi cação de 
Poderes do Congresso que ti-
nha o poder de simplesmente 
“degolar” nomes que tinham 
sido eleitos. Ou seja, só ga-

nhava mesmo quem os podero-
sos escolhiam! 

Houve um tempo também em que se podia 
votar por procuração, ou seja, o eleitor per-

mitia que outra pessoa votasse em seu lugar. Não havia nem 
título de eleitor, e a identifi cação era feita pelos integrantes da 
Mesa Apuradora. Com essa confusão, nomes de pessoas mortas, 
crianças e moradores de outros municípios eram contabilizados. 
O título eleitoral só foi instituído em 1881, mas, como não tinha 

prátic
de cab
tico o
ele qu
saib
não 
lá
to
ca
na
du

sos 
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foto, não impedia muito que as confusões e fraudes continuas-
sem a acontecer.

Foi só em 1932 que o voto passou a ser secreto, para que o eleitor 
pudesse escolher os seus representantes com total liberdade, sem 
ser obrigado a votar num determinado candidato. Naquele ano, as 
mulheres também começaram a votar. O voto secreto passou a ser 
feito com cédulas, que são fi chas de papel com os nomes dos candi-
datos ou dos partidos. Elas eram contadas uma a uma, manualmen-
te. Um trabalhão! E demorado! Os candidatos tinham que esperar 
até um mês para saber o resultado da eleição. Hoje em dia, temos as 
urnas eletrônicas, que facilitam muito essa tarefa. Em 1996, o Brasil 
se tornou o primeiro país a usar urnas eletrônicas. E todas elas têm 
teclas com símbolos em braile, o que permite que os cegos também 
votem. Além disso, com as urnas eletrônicas, o resultado da eleição 
pode ser apresentado no mesmo dia em que ela ocorre. A urna ele-
trônica foi um avanço que chamou a atenção de vários países. 

Hoje, todas as pessoas de 18 a 70 anos são obrigadas a votar. 
Mas, a partir de 16 anos, os menores também podem votar, des-
de que tenham tirado o título de eleitor. O analfabeto tem esse 
direito, mas não é obrigado a votar. No Brasil acontecem elei-
ções de dois em dois anos. Neste ano, 2016, serão escolhidos 
prefeitos e vereadores. Isso signifi ca que em Brasília, que é a ca-
pital do país, não teremos eleições, pois aqui não temos prefeito 
e sim governador e deputados estaduais. 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE

Depois de tantas informações sobre a história do voto no País, a 
proposta é fazer um teste, como um jogo de auditório, para confe-
rir o que os alunos aprenderam. O professor deverá dividir a turma 
em dois times, que, por sua vez, escolherão um apresentador (ou 
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o professor pode desempenhar esse papel). As regras – valor de 
pontos por questão, como serão dadas as respostas, tipo de ajuda 
que o grupo poderá receber etc. - poderão ser decididas pela tur-
ma. Uma ótima oportunidade para exercitar a democracia! 

Perguntas

1 – Quem foi o primeiro presidente eleitor pelo povo do Brasil?

a) Fernando Collor de Mello.

b) Prudente de Morais.

c) Luiz Inácio Lula da Silva.

2 - Quando surgiu o voto feminino no Brasil?

a) As mulheres sempre puderam votar e ser votadas.

b) Somente com a República as mulheres começaram a votar.

c) Em 1932.
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3 - Qual é o nome que se dá quando o “coronel” obriga seus 
comandados a votar em determinada pessoa?

a) Voto de cabresto.

b) Voto universal.

c) Voto mandado.

4 - Quem não pode votar hoje no Brasil?

a) As mulheres.

b) Os analfabetos.

c) Os menores de 16 anos.

5 - Qual é o documento utilizado pelos eleitores na hora do voto?

a) Passaporte.

b) CPF.

c) Título eleitoral.

6 - Qual foi a novidade que surgiu nas eleições nos anos 1990?

a) Urna eletrônica.

b) Voto de cabresto.

c) Voto por procuração.
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7 – De quanto em quanto tempo acontecem as eleições para 
cargos federais no Brasil? 

a) De quatro em quatro anos.

b) De oito em oito anos.

c) De dois em dois anos.

8 - Quem tem voto facultativo no Brasil?

a) Analfabetos, jovens entre 16 e 18 e maiores de 70 anos.

b) Analfabetos, jovens entre 16 e 18 e maiores de 60 anos.

c) Somente menores de 16 anos.

9 – Quem são os representantes do Poder Executivo?

a) Presidente, governadores e prefeitos.

b) Deputados, senadores e vereadores.

c) Juízes. 

RESPOSTAS: 1)b - 2)c - 3)a - 4)c - 5)c - 6)a - 7)a - 8)a 9)a

TEXTO IV

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Hoje, o Brasil é uma república democrática. Temos um pre-
sidente que é chefe de estado e chefe de governo e elegemos 
nossos representantes. Além disso, nossos direitos estão as-
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segurados pela Constituição de 1988, a mais recente da nossa 
história. Mas nem sempre foi assim. Em alguns momentos da 
nossa República, o governo brasileiro não foi democrático. Fo-
ram momentos em que o poder saiu das mãos do povo e fi cou 
concentrado nas mãos de uma pessoa ou de um pequeno grupo. 

Um desses momentos ocorreu entre 1937 e 1945, quando foi 
instituído por aqui o chamado Estado Novo, uma ditadura sob 
o comando do presidente Getúlio Vargas. Tratava-se de um ver-
dadeiro governo autocrático (auto = em si mesmo e cracia = po-
der), em que o poder se concentrava na mão de uma fi gura – no 
caso, Getúlio Vargas. Naquela época, o Congresso Nacional foi 
fechado e o povo fi cou sem poder eleger seus representantes. 

Em 1964, o Brasil sofreu um golpe militar, ou seja, os militares 
tomaram conta do País, tirando do poder, pela força, o governo 
eleito pelo povo. O presidente na época era João Goulart. Co-
meçava a ditadura, em que os direitos políticos dos brasileiros 
não eram respeitados. Nessa época, o povo brasileiro passou 29 
anos sem votar para presidente da República. Apenas em 1989, o 
povo voltou às urnas para a eleição presidencial mais concorrida 
da história da República: eram 24 candidatos, entre eles, nomes 
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como Ulysses Guimarães, Paulo Maluf, Mário Covas, Fernando 
Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição foi ven-
cida em segundo turno por Collor, com mais de 35 milhões de 
votos. 

Quem dá o poder tira o poder

Com um discurso jovem e muitas promessas, o primeiro presi-
dente eleito depois dos anos de ditadura foi Fernando Collor de 
Mello. O governo dele foi marcado pelo “Plano Collor”: muitas 
mudanças na economia do País, incluindo a troca da moeda e 
o sequestro do dinheiro que a população tinha depositado em 
banco. O objetivo era diminuir a infl ação, mas tudo que ele con-
seguiu foi aborrecer os brasileiros, porque aumentou as taxas 
bancárias, congelou os salários e os preços dos produtos por um 
bom tempo, acabou com várias agências do governo e facilitou a 
entrada de mercadorias e capitais estrangeiros no País.

Além disso, em 1992, várias reportagens denunciaram escân-
dalos de corrupção no governo Collor. Então, foi instalada uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar essas 
denúncias. Na época, comandadas pela União Nacional dos Es-
tudantes (UNE), várias passeatas começaram a acontecer em 
todo o País a partir do dia 16 de agosto de 1992. Os jovens mani-
festantes fi caram conhecidos como os “caras-pintadas”, porque 
pintavam seus rostos de verde, amarelo e azul (cores da bandeira 
brasileira), e pediam a saída do presidente. 

Com toda essa participação popular, a Câmara dos Deputados 
abriu o processo de impeachment (impedimento) contra o pre-
sidente no dia 2 de outubro de 1992. Collor não teve escolha e 
renunciou no dia 29 de dezembro do mesmo ano.



SUGESTÃO DE ATIVIDADE

O professor fará com a turma a brincadeira do Morto-Vivo ou 
Estátua. Ele ou um aluno poderá ser o líder. Ao longo do jogo, 
o professor fará perguntas que permitirão uma discussão sobre 
o papel e o poder de cada um numa situação em que existe uma 
pessoa no comando enquanto as outras apenas obedecem.  

Perguntas:

• O que acontece quando uma pessoa está morta? Ela pode se 
mexer?

• E quando está viva? 

• Você já se sentiu “morto”, ou melhor, sem poder fazer nada 
do que queria em alguma situação? 

• Um exemplo: um colega manda o outro colega bater numa 
pessoa. Se ele simplesmente obedece, ele está morto ou 
vivo? E se ele diz que não vai fazer isso porque não se pode 
bater em alguém, ele age como uma pessoa  morta ou viva?  

• Pensando na brincadeira, o que aconteceria se todas as crian-
ças decidirem que não querem mais obedecer ao comando de 
“morte”, a brincadeira continua?

• Mas e se só uma pessoa não quiser mais brincar? A brinca-
deira acaba?

• E na política? Como será que age um povo que está “morto”?

• Com base em tudo o que já foi discutido, o que o povo que 
está vivo pode fazer em relação à política? Simplesmente 
aceitar tudo sem questionar?



É o fim?
Tomara que seja apenas um começo, caro professor. Educar é 
um exercício constante, por isso contamos com você para con-
tinuar estimulando os alunos a refl etirem sobre essas questões. 

Quem sabe assim nossos pequenos cidadãos vão ter mais cla-

reza sobre a responsabilidade de cada um na vida democrática 

do País e, no futuro, quando forem colocar seus votos na urna, 

saberão exatamente o valor e a importância desse direito. 
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