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Introdução1

Este ano vamos ter eleições. O país elegerá presidente, senadores e 
deputados federais. Nos estados elegeremos governador e deputados es-
taduais. Este é um subsídio de preparação para as eleições que estamos 
oferecendo para comunidades e grupos de reflexão.

Vão ser eleitos em 2014:

1 Presidente

27 Governadores

27 Senadores

513 Deputados Federais

1060 Deputados Estaduais

A política se ocupa de leis e de medidas concretas que organizam a 
sociedade e afetam diretamente os cidadãos, não apenas um grupo, mas a 
totalidade dos membros de uma comunidade (seja esta um município, um 

1 Esta Cartilha, publicada pelo CEBI, foi escrita pelo Iser Assessoria e se inspira na 
Cartilha “Eleições 2014: seu voto tem consequências: um novo mundo, uma nova 
sociedade”, redigida pelo Iser Assessoria e quatro outras entidades: o Centro Na-
cional de Fé e Política D. Helder Câmara (CEFEP), o Conselho Nacional do Laicato 
do Brasil (CNLB), o Núcleo de Estudos Sócio-Políticos (NESP) e a Comissão Bra-
sileira de Justiça e Paz (CBJP) (Centro de Pastoral Popular, Goiânia, 2014).
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estado, uma nação, a comunidade internacional). Assim, na medida em que 
a política pode propiciar o bem estar e a garantia de direitos a todos, deve 
ser compreendida pelos cristãos como um exercício de amor que se estende 
a inúmeras pessoas.

O compromisso político é uma expressão qualificada e exigente do 
engajamento cristão a serviço dos outros. A busca do bem comum, o exer-
cício do poder como serviço, a busca da justiça com uma atenção particular 
para com as situações de desigualdade, de pobreza e sofrimento, a urgência 
de se repensar a economia: eis os motivos e os objetivos que devem ser 
buscados pelos cristãos e cristãs em sua prática no mundo da política.

Tudo isso exige cuidado na preparação ao exercício do poder, que os 
cristãos devem assumir, especialmente quando são chamados a tais encar-
gos pela confiança dos cidadãos.

A política implica uma enorme responsabilidade. Da ação de cada 
um vai depender a sorte de muitas pessoas, para melhorar suas condições 
de vida, ou não. Cabe àquele que assume um cargo político assumir as rei-
vindicações dos cidadãos que lhe confiaram o mandato e lutar para que se 
tornem realidade. Se não o fizer, se se dedicar aos seus interesses particula-
res em lugar do bem comum, é a comunidade que perde. Se buscar atender 
aos interesses dos cidadãos, ganha a comunidade, ganha a sociedade no 
seu conjunto. Cabe aos cidadãos, aos eleitores, contribuir para que os/as 
eleitos/as exerçam seu mandato como um serviço.
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1 

O Brasil que temos

1.1 O que os protestos de junho têm a nos dizer?

As manifestações de junho de 2013 surpreenderam a todos, espe-
cialmente a classe política, os movimentos sociais históricos e a mídia. O 
fato é que ninguém esperava tantas manifestações, em tantos lugares, algu-
mas reunindo mais de cem mil pessoas. Sem dúvida, as ruas e praças ex-
pressavam um forte descontentamento e fizeram inúmeras denúncias. Nas 
palavras de ordem e cartazes percebemos que alguns temas eram comuns: 
a má qualidade dos serviços públicos de transporte, de saúde e de educa-
ção, além da questão da corrupção e da violência.

Fonte: http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/wp-content/uploads/2013/06/IMG_5997.jpg
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Os participantes – em sua maioria jovens –, denunciaram os enor-
mes gastos com as obras para a Copa do Mundo, privilegiando o setor 
privado e deixando de investir naquelas políticas sociais fundamentais para 
o conjunto da população. Protestaram contra a falta de transparência da 
gestão pública, contra a submissão do país a exigências impostas por uma 
empresa privada multinacional (a FIFA), a serviço de seus próprios inte-
resses financeiros.

Seu protesto se dirigiu também contra alguns meios de comunica-
ção, contra a forma como eles exercem o seu trabalho, deturpando notícias, 
omitindo fatos, desprezando as diferentes posições existentes na sociedade 
e, muitas vezes, ignorando as razões das manifestações.

O que as manifestações revelaram, no fundo, foi uma insatisfação 
com o modo como se exerce a política neste país: ela se passa à distância 
da sociedade, tudo é decidido pelo Executivo, em cumplicidade com o Le-
gislativo. Aí se estabelecem as alianças, se tomam as grandes decisões - à 
base da troca de favores, do “toma-lá-dá-cá”, da distribuição de cargos e 
de benesses –, sem levar em conta o que pensa a maioria da população. A 
Constituição afirma que “todo o poder emana do povo”, mas o povo, na 
verdade, não manda.

Os participantes protestaram contra o abismo existente entre os re-
presentantes eleitos (governos e parlamentares) e os cidadãos. A maioria 
dos representantes age como se atendesse aos interesses dos que financia-
ram sua campanha, desprezando as necessidades dos eleitores. A democra-
cia, quando fica restrita à eleição de representantes (democracia represen-
tativa), não permite que o poder seja exercido pelo povo e se corrompe.

O que vimos e estamos vendo é o desejo de construir um novo país, 
a partir da atitude cidadã, o desejo de mudar o sistema político, o desejo 
de afastar aqueles políticos que colocam seus interesses particulares acima 
dos interesses da nação. Cansados de um processo (pouco) democrático 
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que os trata como meros objetos, os manifestantes querem fazer valer sua 
voz nas ruas.

1.2  Os desafios atuais

Os dados mostram que, nos últimos dez anos, cerca de 30 milhões 
de brasileiros deixaram a pobreza e passaram a ter uma renda melhor, além 
de crédito facilitado, podendo ter acesso a bens de consumo antes inalcan-
çáveis. Três fatores contribuíram para este resultado:

•  o aumento real do salário-mínimo, isto é, acima da inflação;

•  o programa de transferência de renda para famílias extremamente 
pobres, o Bolsa-Família, que abarca a 13 milhões de famílias;

•  o aumento do número de empregos (especialmente dos empregos 
com carteira assinada) desde 2003.

São inegáveis os avanços na área da agricultura familiar, como a ex-
pansão do crédito rural e programas como o Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) que vêm favorecendo pequenos produtores no campo.

A vida do povo brasileiro, dentro de casa, melhorou mais que fora 
de casa, na área pública. Como apontaram as manifestações, os recursos 
para a saúde e para a educação – as principais políticas sociais de um país 
– são bastante limitados e a gestão deixa muito a desejar. Por outro lado, 
embora o número de empregos tenha aumentado regularmente, cerca de 
40% do  trabalho no Brasil  ainda  é  informal  (sem carteira  assinada);  e 
mais de 90% das ocupações criadas nos últimos dez anos são de até 1,5 
salário mínimo.
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1.2.1 Os gastos com a dívida pública (externa e interna)

Se queremos fazer a avaliação de um governo devemos procurar sa-
ber para quem esse governo trabalha. Descobrimos isso examinando para 
onde está indo o dinheiro.

Atualmente, no Brasil, os recursos públicos são destinados em pri-
meiro lugar ao pagamento da dívida pública e de seus juros. Em 2013, 
quase metade do orçamento público (40%) foi destinado para os juros e o 
pagamento da dívida, enquanto que menos de 5% foram para a saúde e me-
nos de 4% para a educação. Isto quer dizer que a maior parte dos recursos 
do país foi para a pequena camada mais rica do país (que corresponde, no 
máximo, a 5% da população). Estes são os que recebem os juros da dívida: 
bancos, fundos de investimento, fundos de pensão, investidores financei-
ros. Além destes, uma parte foi para os credores externos (bancos e países 
estrangeiros e instituições multilaterais).

Este “sistema da dívida” é o grande devorador dos recursos públi-
cos. É o maior gasto do governo. Por isso faltam recursos para transporte, 
saúde, educação, saneamento básico e demais políticas públicas.
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Fonte: www.auditoriacidada.org.br – acesso em 30/05/2014.

Como se pode ver neste último gráfico, os gastos com o pagamento 
da dívida e seus juros têm crescido muito mais que os outros gastos. As li-
nhas das despesas com Saúde e e Educação crescem apenas um pouquinho.

1.2.2 A violação dos direitos dos povos indígenas, quilombolas 
e ribeirinhos

O Brasil está construindo dezenas de usinas hidrelétricas nos rios 
da Amazônia, com sérias consequências para a vida dos povos indígenas, 
quilombolas e ribeirinhos, além do impacto ambiental – desmatamento 
e interferência nos cursos d’água. As mineradoras e o agronegócio vêm 
pressionando para obter mais terras e, por isso, se opõem à demarcação de 
terras indígenas e quilombolas, direito garantido pela Constituição. Como 
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resultado deste processo, os povos originários vêm perdendo suas terras 
ancestrais, perdendo direitos, sendo perseguidos e tendo várias de suas li-
deranças assassinadas.

1.2.3 O abandono da reforma agrária

Nos últimos anos, assistimos a um retrocesso na questão das terras. A 
aliança do governo com o agronegócio tem significado, na prática, o abando-
no de qualquer intenção de se realizar a reforma agrária. A aposta no modelo 
agroexportador, baseado na monocultura e no latifúndio, relegou a agricul-
tura familiar a um papel secundário – mesmo quando sabemos que 70% do 
alimento que o povo brasileiro come vêm do/a pequeno/a agricultor/a.

1.2.4 Megaprojetos questionáveis

O Brasil está investindo em inúmeros megaprojetos que são do in-
teresse de grandes empreiteiras: hidrelétricas, estradas, estádios, obras ur-
banas. Para realizá-los, populações e comunidades estão sendo removidas, 
a maior parte delas sem a devida indenização, enquanto as empresas são 
apoiadas com recursos públicos (empréstimos do BNDES em condições 
extremamente favoráveis, sem cobrança do cumprimento das exigências 
sociais).

1.2.5 As privatizações

O governo Collor deu início ao programa de privatização de empre-
sas estatais e de serviços públicos. O governo Fernando Henrique Cardoso 
impulsionou-o, quebrou o monopólio da Petrobras e iniciou os leilões das 
áreas de exploração do petróleo (abertos a empresas privadas). O governo 
atual está dando continuidade às privatizações – portos, aeroportos, rodo-
vias, ferrovias – e deu início aos leilões de petróleo nas áreas do pré-sal, 
começando com o campo de Libra. Quais as consequências disso? Servi-
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ços públicos, construídos com recursos públicos, estão se tornando ativi-
dades lucrativas para o setor privado (e não para o conjunto da população); 
e nossas riquezas naturais estão sendo repassadas para proprietários priva-
dos estrangeiros.

1.2.6 O sistema tributário e a desigualdade social

O Brasil tem um sistema de impostos injusto, no qual os pobres 
pagam proporcionalmente mais que os ricos. Este sistema tributário é cha-
mado regressivo, porque a maior parte dos impostos recai sobre o consumo 
e não sobre a renda dos cidadãos. Qualquer pessoa, mesmo pobre, paga 
imposto na energia elétrica, no arroz, no feijão, e em quase tudo que com-
pra. O imposto sobre a renda, que permitiria cobrar mais dos que ganham 
mais, tem um peso menor. Por exemplo, uma pessoa que ganha 2 salários-
mínimos paga quase metade de sua remuneração (46%) de imposto sobre 
o consumo, enquanto uma pessoa que ganha 30 salários-mínimos paga 
apenas 16%. Além disso, a legislação permite uma série de atalhos pelos 
quais pessoas  ricas, grandes bancos, empresas e  investidores financeiros 
reduzam a sua parte de impostos. O sistema tributário injusto aumenta a 
desigualdade social.

1.2.7 A ilusão da governabilidade

Todo governo, para aprovar seus projetos no Congresso, precisa ter 
maioria de parlamentares. A isso se convencionou chamar “governabilida-
de”: o governo tem “governabilidade” quando tem maioria. Isto tem justifi-
cado o governo fazer alianças com outros partidos, alianças as mais amplas 
possíveis.

Porém, alianças com partidos políticos que defendem interesses de 
grandes grupos econômicos implicam submissão à influência destes gru-
pos. O resultado tem sido a aprovação de projetos de lei prejudiciais às 
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necessidades da grande maioria da população. O caso mais grave foi o do 
novo Código Florestal. A distribuição de ministérios, de comissões e de 
inúmeros outros cargos obedece à preocupação de atender aos interesses 
dos partidos aliados: esta é a razão pela qual vários deles são entregues a 
pessoas que defendem interesses opostos aos da maioria da população.

1.2.8 O oligopólio da grande mídia

No Brasil, os grandes meios de comunicação são dominados por um 
pequeno grupo, um oligopólio, não mais do que 8 famílias. Eles defendem, 
em primeiro lugar, os interesses dos grandes grupos econômicos – bancos, 
empreiteiras, agronegócio, grandes empresas. Os serviços de comunicação 
(rádios, jornais, canais de TV) não são propriedade particular de ninguém: 
são concessões públicas – que podem ser administradas por proprietários 
particulares, mas com normas próprias (não são uma empresa qualquer). 
Eles teriam a obrigação de ser meios de informação e de debate de ideias 
para toda a população, mas são usados para defender somente os interesses 
daqueles grupos: deste modo, eles manipulam as notícias, divulgam as que 
podem ajudá-los e omitem as que podem prejudicá-los.

Há décadas, movimentos sociais e organizações da sociedade ci-
vil defendem uma legislação que garanta a democratização dos meios de 
comunicação, de modo que eles deixem de ser controlados por poucos e 
passem a ser partilhados com inúmeros outros setores e interesses da socie-
dade – o que já foi conseguido em alguns países da América Latina, como 
a Argentina e o Equador. Não sabemos por quê, até hoje, esta legislação 
não foi feita no Brasil.

1.2.9 A gravidade da situação ambiental

Estamos vivendo um momento crucial para a humanidade: o atual 
modelo de desenvolvimento está levando a um aumento sem precedentes 
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do aquecimento global, gerando mudanças climáticas cada vez mais sérias. 
Nosso país tem sido testemunha de vários eventos extremos: chuvas dilu-
vianas, inundações ou secas prolongadas, inclusive na Amazônia.

No mundo, e também no Brasil, o capitalismo está provocando uma 
crise ecológica que, se não reagirmos logo, levará à extinção da vida hu-
mana. Este tipo de desenvolvimento é predatório. Está esgotando os re-
cursos do Planeta porque se baseia na produção sem limites e no consumo 
incessante. Está acabando com nossas florestas, poluindo as nossas águas, 
intoxicando a terra, envenenando nossos alimentos, com o único objetivo 
de obter mais lucros. Somos o segundo maior consumidor de agrotóxicos 
do mundo e, desde o ano passado, mais da metade de nossa área plantada 
produz alimentos transgênicos, potencialmente prejudiciais para os seres 
humanos.

O modelo neodesenvolvimentista adotado no Brasil nos últimos 
anos se caracteriza pela realização de um conjunto de grandes obras de 
infraestrutura, que desconsidera os efeitos sobre o meio ambiente. Nossa 
matriz energética, além do petróleo e do gás, se apoia sobretudo em usinas 
hidrelétricas e termelétricas. Embora sejamos um país ensolarado e com 
muitos ventos, o investimento em energias renováveis, como a energia so-
lar e a energia eólica - que poderia evitar a construção de novas hidrelétri-
cas e o uso das termelétricas -, é muito baixo.

1.2.10 A problemática urbana

As cidades estão acumulando problemas. Hoje, 85% da população 
brasileira é urbana. Em termos de saneamento básico, metade dos municí-
pios do país não tem esgotamento sanitário e 60% não têm tratamento de 
esgoto. As grandes cidades estão com excesso de veículos nas ruas, ge-
rando engarrafamentos que só fazem aumentar. A população trabalhadora 
sofre diariamente para ir e voltar do trabalho, em razão da baixa qualidade 
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do transporte público e do preço das tarifas. A especulação imobiliária vem 
empurrando a população de baixa renda para periferias onde os serviços 
públicos são precários.

1.2.11 A violência

Percebemos que a violência vem crescendo: assaltos, roubos, assas-
sinatos – atingindo especialmente jovens negros –, a violência contra mu-
lheres, a homofobia, a violência contra indígenas, os casos de linchamento, 
as milícias, a repressão policial. Em 2011, mais da metade das vítimas de 
homicídio no Brasil foram jovens (53%) e mais de 70% destes jovens eram 
negros. A solução geralmente proposta para a violência é o aumento da re-
pressão, a multiplicação de prisões, o reforço do aparato policial – medidas 
que reforçam a violência sem atacar as suas causas.

Perguntas para discutir em grupo:

1. Que outros desafios você acrescentaria aos apontados acima?
2. De que maneira estes desafios se  fazem presentes em nossa 

vida cotidiana?
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2 

“Não a uma economia da exclusão 
e da desigualdade social”

2.1 Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium” 
(A Alegria do Evangelho)

O Papa Francisco publicou recentemente esta Exortação, onde faz 
uma análise crítica da realidade do mundo atual. Ele fala claramente so-
bre a economia dominante nos dias de hoje: “Assim como o mandamento 
‘não matar’ põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, 
assim também hoje devemos dizer ‘não a uma economia da exclusão e 
da desigualdade social’. Esta economia mata” (EG n. 53). Ele vê sinais 
de precariedade na vida de bilhões de pessoas, o aumento no número de 
doenças, o medo e o desespero que tomam conta de muitos - isso elimina 
as  possibilidades  de  vida  digna. Afinal,  não  se  pode  dizer  que  a  vida  é 
digna se “a desigualdade social torna-se cada vez mais patente. É preciso 
lutar para viver, e muitas vezes viver com pouca dignidade” (n. 52). Esta 
economia baseia-se na competitividade e na lei do mais forte, na qual “o 
poderoso engole o mais fraco” (n. 53).

No Brasil, os detentores do poder econômico, os banqueiros e a 
grande mídia divulgam a visão de que o Estado tem que, primeiro, atender 
a seus interesses, isto é, o pagamento da dívida e de seus juros. Frente a 
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este sistema que dá prioridade à dívida pública, o documento afirma: “Não 
a um dinheiro que governa em vez de servir”.

A violência tem uma raiz:

“Hoje, em muitas partes, reclama-se maior segurança. Mas, enquanto não 
se eliminar a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade e entre os vá-
rios povos será impossível desarraigar a violência. Acusam-se da violência 
os pobres e as populações mais pobres, mas, sem igualdade de oportuni-
dades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno 
fértil que, mais cedo ou mais tarde, há de provocar a explosão. Quando a 
sociedade – local, nacional ou mundial – abandona na periferia uma parte 
de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou servi-
ços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Isto não 
acontece apenas porque a desigualdade social provoca a reação violenta 
de quantos são excluídos do sistema, mas porque o sistema social e econô-
mico é injusto na sua raiz. Assim como o bem tende a difundir-se, assim 
também o mal consentido, que é a injustiça, tende a expandir a sua força 
nociva e a minar, silenciosamente, as bases de qualquer sistema político e 
social, por mais sólido que pareça”. (n. 59)

Ultimamente, tem se tornado comum o uso de “políticas compensa-
tórias”. O documento adverte:

“Os planos de assistência, que acorrem a determinadas emergências, deve-
riam considerar-se apenas como respostas provisórias. Enquanto não forem 
radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à auto-
nomia  absoluta dos mercados  e da  especulação financeira  e  atacando as 
causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas 
do mundo e, em definitivo, problema algum. A desigualdade é a raiz dos 
males sociais” (n. 202).
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2.2 Declaração Pública “Compromisso coletivo pela 
democracia – Brasil: ditadura nunca mais”

O CONIC (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs), a CESE (Coorde-
nadoria Ecumênica de Serviço), a CLAI (Conferência Latino-americana de 
Igrejas) e o INESC (Instituto de Estudos Socioeconômicos) lançaram esta 
Declaração Pública em 27 de março de 2014, na qual afirmam: “Nossas 
Igrejas e organismos ecumênicos têm um compromisso histórico com a 
democracia (...). Por isso, nos sentimos desafiados a nos pronunciar sobre 
o atual momento pelo qual passa nosso país”.

“(...) A Reforma Agrária não foi realizada de forma plena e efetiva, o fosso 
entre ricos e pobres é uma realidade em ascensão, assistimos a vertigino-
so enfraquecimento e criminalização dos movimentos sociais. Apesar de 
políticas públicas importantes, como a garantia de saúde e educação para 
todos, das políticas de cotas e das compensatórias, entre outras, todavia 
percebe-se um hiato grande quando estão colocadas na pauta questões para 
a melhoria do bem comum e as de interesse de grandes grupos econômicos. 
Os interesses populares são relativizados quando os interesses de grandes 
grupos econômicos entram em cena.
(...) Os limites e esgotamento do atual modelo de democracia representati-
va se revelam na privatização das decisões do Congresso com a crescente 
subordinação do interesse público aos interesses privados das empresas e 
organizações do poder econômico. O afastamento dos representantes elei-
tos das demandas da sociedade é resultado da natureza do sistema político, 
cujo processo eleitoral depende dos recursos financeiros privados e do lo-
bby do poder econômico.
(...) Diante deste contexto, como Igrejas e organizações que acreditam que 
a democracia significa uma sociedade que garanta direitos e oportunidade 
a todas as pessoas, afirmamos nosso compromisso com:
Uma Reforma do sistema político, com vistas a garantir que os processos 
decisórios não se deem apenas pela via eleitoral, pois o exercício do po-
der deve estar alicerçado na soberania popular como prática cotidiana de 
tomada de decisões. Não aceitamos que o poder econômico defina os resul-
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tados das eleições. Repudiamos a sub-representação de vários grupos nos 
espaços de poder. Motivo pelo qual nos somamos às estratégias construídas 
pela sociedade civil organizada, a exemplo da Coalizão pela Reforma Po-
lítica Democrática e Eleições Limpas e do Plebiscito Popular pela convo-
cação de uma Constituinte exclusiva e soberana do sistema político. (...)”.
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3 

Sinais de resistência e criatividade

Vivemos um momento histórico significativo: em várias partes do 
mundo, cidadãos e cidadãs têm se levantado contra o sistema neoliberal, 
em favor de políticas mais justas, que atendam às necessidades de todos, 
especialmente dos mais pobres, pela ética na política, por mais democra-
cia – em prol da participação da sociedade civil na definição daquilo que é 
melhor para o conjunto dos cidadãos e cidadãs.

Os estudantes no Chile, os “indignados” na Espanha, os “ocupem 
Wall Street” nos Estados Unidos, a maioria da população da Islândia con-
tra os grandes bancos, os que protestaram contra a privatização da praça 
pública na Turquia, as mobilizações que derrubaram ditaduras no norte da 
África – onde os jovens tiveram uma participação decisiva -, os indígenas 
em vários países da América Latina, as grandes manifestações de junho de 
2013 no Brasil e tantos outros. Eles rejeitam um sistema político em que 
uma pequena elite decide os destinos do conjunto da sociedade em favor 
dos privilégios de poucos: querem democracia – uma democracia em que 
o povo seja sujeito do processo político e participe das grandes decisões.

Em outubro deste ano teremos eleições. Será uma oportunidade para 
que elejamos pessoas comprometidas com a justiça social, com a defesa do 
meio ambiente, com os direitos humanos – civis, políticos, econômicos, 
sociais, culturais e ambientais. O voto consciente é um dos meios para 
obter mudanças na sociedade.
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Mas as mudanças não vêm somente através de eleições. Elas são 
conseguidas também por outras formas, como as mobilizações que citamos 
acima. No Brasil, foi a ação coletiva da sociedade que alcançou, em 1999, 
a aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular n. 9840, que permitiu 
afastar das eleições os candidatos que tentam “comprar” votos. Assim tam-
bém, a Lei da “Ficha Limpa”, em 2010, que barra a candidatura de pessoas 
condenadas pela justiça. Se dependesse apenas da maioria do Congresso, 
estas leis não teriam sido aprovadas: foi a pressão social que obteve este 
resultado.

Várias políticas públicas existentes hoje são fruto da iniciativa da 
sociedade civil que, durante décadas, lutou para que estes temas se trans-
formassem em políticas. Podemos citar as políticas relativas às mulheres, 
à igualdade racial, aos jovens. Foi a luta das mulheres, dos jovens, dos 
negros e negras, com a solidariedade de outros setores, que conseguiu este 
objetivo.

Muitas soluções existentes atualmente para problemas sociais foram 
criadas por grupos, movimentos, articulações, organizações da sociedade 
civil, redes. É o caso da população que vive no semiárido, onde está se di-
fundindo a construção e a utilização de “cisternas de placa” para conservar 
a água da chuva o ano inteiro, além de outras tecnologias sociais.

Uma alternativa que vem se desenvolvendo em todo o país é a eco-
nomia solidária, em suas variadas formas. Pessoas produzem em coopera-
ção com outras, sem hierarquia e sem distinções e, desta forma, conseguem 
sustentar suas famílias.

É o caso da agroecologia, com a qual pequenos agricultores têm 
desenvolvido a produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, em re-
gime policultivo.

No âmbito da comunicação, as tecnologias mais recentes tornaram 
possível uma inovação: a circulação da informação fora do controle da 
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grande mídia. É a primeira vez que não se depende apenas dos veículos 
tradicionais para receber e transmitir outras informações, outras versões, 
outras ideias. Do mesmo modo, as redes sociais têm sido um instrumento 
utilizado para desencadear ações coletivas, passando por cima do bloqueio 
dos grandes meios de comunicação.

Finalmente, é preciso dizer que, apesar de a grande mídia tentar 
desqualificar todo o Legislativo, temos políticos responsáveis, éticos, que 
não se submetem às negociatas, comprometidos com a defesa dos direitos 
humanos e que, mesmo sendo minoria, têm sido um sinal de esperança 
para todos os que acreditam e lutam por uma outra política. É entre estes 
que tem crescido, por exemplo, a experiência dos mandatos participativos 
– nos quais a atuação do político é acompanhada e debatida de forma sis-
temática por grupos de eleitores.
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4 
O Brasil que queremos

Estas são as grandes opções que devem estar presentes na constru-
ção do Brasil que queremos.

4.1 Promover uma Reforma do Sistema Político

Uma reforma que acabe com o financiamento de campanhas elei-
torais e partidos políticos por empresas privadas e estabeleça o financia-
mento público. Uma reforma que possibilite a participação dos cidadãos e 
cidadãs no processo de tomada de decisões:

•  sobre a política econômica;

•  sobre todo e qualquer projeto que tenha forte impacto social e 
ambiental;

•  sobre a privatização de empresas estatais e de serviços públicos.

Uma reforma que contemple também a democratização do Poder Ju-
diciário, pois ele é, hoje, o menos controlado dos três poderes (ver Anexo).

Só assim poderemos dizer que caminhamos para uma democracia 
que signifique governo do povo, pelo povo, para o povo.
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4.2 Rever o modelo econômico

Superar a concepção neoliberal, centrada no capital financeiro (ban-
cos,  investidores  financeiros),  assim  como  a  concepção  neodesenvolvi-
mentista, que financia com recursos públicos grandes empresas privadas. 
Interromper o processo de privatização de serviços públicos e de nossas 
riquezas naturais (entre as quais o petróleo). Construir um modelo econô-
mico centrado nas pessoas, na realização de seus direitos e numa relação 
harmoniosa com a natureza, no “bem viver” – como condição para enfren-
tar a grave crise ecológica na qual estamos imersos. Que ele esteja a servi-
ço da vida e que seja debatido por toda a nação e não formulado somente 
por tecnocratas.

4.3 Realizar uma auditoria da dívida pública

Conforme exigência de nossa Constituição (Constituição Federal, 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 26, 1988):

Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da Constituição, 
o Congresso Nacional promoverá, através de comissão mista, exame 
analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo 
brasileiro.
§ 1º A comissão terá a força legal de comissão parlamentar de inquérito 
para os fins de requisição e convocação, e atuará com o auxílio do Tri-
bunal de Contas da União.
§ 2º Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder 
Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o processo 
ao Ministério Público Federal, que formalizará, no prazo de sessenta 
dias, a ação cabível.
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Precisamos saber a quem deve e quanto deve realmente o Brasil, e 
de que forma foi feita esta dívida. A única auditoria que o Brasil fez, em 
1931, constatou que 60% da dívida era irregular, legalmente inexistente. 
Em 2000, tivemos um Plebiscito Popular sobre a Dívida Externa, do qual 
participaram 6 milhões de pessoas e 95% votaram pela realização da au-
ditoria da dívida. O Equador realizou uma auditoria da dívida pública em 
2009, e descobriu que 70% da dívida era irregular; a partir de então passou 
a pagar apenas 30%, o restante foi investido em saúde e educação.

4.4 Interromper os megaprojetos

Megaprojetos estão destruindo o habitat dos povos indígenas, qui-
lombolas, das populações ribeirinhas e o meio ambiente. É necessário 
investir nas energias renováveis, especialmente na energia solar – visto 
que somos um dos países mais ensolarados do mundo. Estabelecer uma 
estratégia para o gradual fim da utilização de fontes de energia prejudiciais 
ao meio ambiente e perigosas para a vida, como a energia nuclear e as 
termelétricas.

4.5 Realizar a Reforma Agrária

É um escândalo que esta reivindicação dos trabalhadores rurais que 
data da primeira metade do século XX e que foi um dos motivos para o 
golpe militar de 1964 até hoje não tenha sido realizada. A ditadura impediu 
a reforma agrária, mas os governos posteriores também não a realizaram. 
É uma reforma estrutural necessária para acabar com a concentração da 
propriedade da terra - onde 1% dos proprietários detêm quase metade da 
terra -, para democratizar o seu acesso, fazendo com que a terra se destine 
a quem nela queira trabalhar e produzir alimentos para a população. E ga-
rantir condições favoráveis para as pessoas poderem se manter no campo.
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4.6 Promover a Reforma Urbana

Para democratizar o direito à cidade. Que as cidades sejam feitas 
para as pessoas e não para os automóveis; investir no transporte público 
de qualidade, priorizar o uso dos trilhos (metrô, trens), reduzir o tempo de 
deslocamento entre casa e trabalho. No que diz respeito à habitação, conter 
a especulação imobiliária e garantir que todos tenham condições de morar 
dignamente, com pleno acesso aos serviços públicos.

4.7 Reforma Tributária

Reformar o nosso sistema tributário para que ele seja progressivo, 
isto é, para que pague mais quem ganha mais e pague menos (ou nada) 
quem ganha menos, o que implica que o imposto sobre a renda tenha mais 
peso que o imposto sobre o consumo. Introduzir o imposto sobre as gran-
des fortunas, de modo a reduzir a enorme desigualdade social que caracte-
riza nosso país. Aumentar o imposto sobre a propriedade territorial rural, 
para acabar com o privilégio dos latifundiários. Introduzir a taxação sobre 
o capital financeiro (bancos e investimentos): “taxa sobre transações finan-
ceiras” (a famosa Taxa Tobin). Esta reforma é fundamental para reverter o 
atual sistema tributário, gerador de desigualdade.

4.8 Democratizar os meios de comunicação.

É necessária uma legislação que torne a liberdade de informação e 
de expressão uma realidade para todos os brasileiros (e não apenas para a 
elite que controla a grande mídia) e que abra o espectro da comunicação, 
quebrando o atual oligopólio - que favorece unicamente a um pequeno gru-
po de grandes proprietários, em detrimento dos direitos da maioria.
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4.9 Universalizar os direitos humanos

Direitos políticos, civis, econômicos, sociais, culturais e ambientais, 
com respeito à diversidade. Garantir um sistema de saúde pública de quali-
dade, assim como de educação, transporte, saneamento básico; que a segu-
rança pública seja exercida para proteger os direitos dos cidadãos.

4.10 Valorizar o trabalhador

Garantir trabalho para todos/as. Trabalho digno e não precarizado. 
Redução imediata da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem re-
dução dos salários, como repartição dos abusivos ganhos de produtividade 
do capital. Reaparelhamento do aparato fiscalizador do Ministério do Tra-
balho. Combate à terceirização.

4.11 O controle social da gestão pública

Para garantir um serviço público voltado para os interesses dos ci-
dadãos, é fundamental que estes possam exercer o controle da atividade 
parlamentar assim como o controle dos governos (municipais, estaduais, 
federal). Criar Observatórios de Controle Social (OCS) em todos os muni-
cípios brasileiros, formados por representantes da sociedade civil.

4.12 A ética na política

O comportamento ético é essencial para a vida do cidadão e, espe-
cialmente, para aquele/a que pretende se dedicar ao serviço da sociedade, 
do bem comum, ao serviço público. Nenhuma política baseada na corrup-
ção levará a uma sociedade justa, democrática, solidária e equitativa. Uma 
outra política é possível.
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Perguntas para discutir em grupo:

1. Que outras opções você acrescentaria às apontadas acima?
2. Como podemos contribuir – na nossa região, no nosso grupo 

de reflexão, na nossa comunidade - para construir o Brasil que 
queremos?
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5 

Ampliando o horizonte

As eleições deste ano de 2014 são importantes não só porque têm 
uma incidência muito grande em nossas vidas, mas porque está em jogo 
também o projeto político, social e econômico para o Brasil.

Que Brasil queremos? Este projeto de país é que deve orientar o 
nosso posicionamento nestas eleições - e para além das eleições.

Desta forma, temos que pensar o que queremos mudar, preparando-
nos para as eleições de modo crítico; discutir em grupo, em comunidade, 
refletir sobre como contribuir para as mudanças; debater com os candida-
tos, questioná-los; conhecer as propostas que estão em disputa.

O nosso horizonte vai além do processo eleitoral: é a construção de 
uma sociedade igualitária, de respeito às diversidades, que produza para a 
vida e não para o aumento do consumo, que tenha a natureza como parceira 
da vida, e de um Estado que seja o promotor deste horizonte.

5.1 Uma ação que seja coletiva

Só podemos conseguir as necessárias transformações se a nossa 
ação acontecer de forma organizada, em conjunto com outros homens e 
mulheres que, sentindo as mesmas angústias frente à situação presente, 
anseiam pela construção de uma sociedade justa, de uma verdadeira de-
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mocracia, de um país onde a política seja efetivamente um serviço ao bem 
comum. Por isso, a nossa ação deve ser sempre coletiva, onde se possa, 
pedagogicamente, formar uma consciência cidadã e se constituir como su-
jeito do processo político.

A  reflexão  deve  ter  como  objetivo  a  análise  crítica  da  realidade 
e  a definição dos passos  a  serem dados concretamente para promover a 
mudança.

Uma forma de conscientizar para o voto cidadão, em nossas comu-
nidades, está na realização de mesas-redondas, palestras, seminários, onde 
haja a possibilidade de amplo debate de ideias.

5.2 Construir meios de participação e de controle social

Em alguns municípios, grupos organizados têm promovido, nos mo-
mentos eleitorais, debates ou apresentações com grupos de candidatos. Es-
paços são abertos à apresentação de suas propostas, e, a partir daí, podem 
ser analisadas as suas reais condições de ocupar o cargo, se entende ou não 
sobre o que vão fazer, se conhecem os limites e as exigências do mesmo. 
Nestes momentos, entre outros itens, deve-se levar em consideração:

1. Suas propostas.
2.  O que já fizeram em sua vida para levar à frente estas propostas.
3. O que pensam das questões sociais - a desigualdade social, o 

desemprego, a exclusão. O que pensam fazer a respeito.
4. O seu compromisso com a questão ecológica.

Em alguns lugares, os participantes aproveitam tais momentos 
para  exigir  que  os  candidatos  firmem  compromissos  com  as  propostas 
apresentadas.
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Devemos discutir a necessidade de se constituírem (ou se aperfeiço-
arem) instrumentos de participação democrática no município, no estado 
e no país. A participação deve ser continuada e não apenas na época das 
eleições.

Formar (ou participar de) Grupos de Acompanhamento do Legisla-
tivo ou do Executivo, para exercer o controle social sobre a ação política 
dos eleitos. (A designação destes grupos varia conforme o local: alguns 
chamam de Comissão de Acompanhamento, outros de Observatórios de 
Controle Social).

Aqueles eleitos comprometidos com a luta por direitos devem ser 
apoiados e acompanhados por grupos nos diferentes locais onde for possí-
vel, de modo que seu mandato seja não uma responsabilidade individual, 
mas um mandato participativo, coletivo. Isto dá segurança para o represen-
tante eleito na sua atuação política e reforça o vínculo com os representa-
dos, com os cidadãos e cidadãs.

Perguntas para discutir em grupo:

1.  Na sua comunidade ou grupo de reflexão vocês já pensaram 
como se preparar para as eleições? Explique.

2. Vocês executam alguma ação permanente no campo sócio-po-
lítico? Qual?

3. Que meios vocês utilizam para a formação da consciência crí-
tica em sua área de atuação?
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Anexo

Reforma Política urgente

Para construirmos o país que queremos é necessária e urgente uma 
Reforma do Sistema Político. Não se trata simplesmente uma reforma elei-
toral: implica em mudanças na maneira de exercer a democracia - tanto 
a democracia representativa quanto a democracia direta e a democracia 
participativa.

A  causa  fundamental  da  corrupção  em  nosso  país  está  no  finan-
ciamento das campanhas eleitorais e dos partidos políticos por empresas 
privadas: bancos, empreiteiras, grandes empresas. Pois os eleitos – seja 
governos seja parlamentares – tendem a levar à frente as políticas que os 
financiadores querem e não aquelas que são reivindicadas pelos eleitores. 
O financiamento empresarial privado corrompe governos e parlamentares, 
que se tornam servidores dos interesses destas empresas.

A providência mais urgente para acabar com a corrupção no país é, 
portanto, a proibição do financiamento por empresas privadas e o estabe-
lecimento do financiamento público. O primeiro  resultado desta medida 
será uma redução significativa dos gastos nas campanhas eleitorais e um 
equilíbrio entre as campanhas dos diferentes candidatos. Com isso, se dará 
um passo importante para afastar o peso determinante do poder econômico 
sobre as eleições. O segundo resultado será interromper o desvio de recur-
sos públicos para atender a interesses de empresas.
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1. A coalizão pela reforma política democrática e 
eleições limpas

A coalizão promovida por vários movimentos sociais e entidades 
da sociedade civil (mais de 90 entidades, entre as quais a OAB, a CNBB) 
apresentou, em 2013, um Projeto de Lei de Iniciativa Popular para o qual 
estão sendo coletadas assinaturas. O Projeto contempla os seguintes itens:

1.  A proibição de financiamento de campanhas eleitorais por par-
te de  empresas privadas  e o  estabelecimento do financiamento 
público;

2. Uma nova regulamentação do art. 14º da Constituição Federal 
que trata do plebiscito, referendo e iniciativa popular, para facili-
tar o uso destes instrumentos de democracia direta;

3. A exigência da participação direta do povo no processo de deci-
são sobre determinados temas, tais como a privatização de servi-
ços públicos: eles só poderão ser decididos através de plebiscito 
ou referendo;

4. Eleição de parlamentares em dois turnos. Propõe-se a votação 
em lista pré-ordenada com alternância de sexo (para garantir a 
representação das mulheres) e critérios de inclusão de segmentos 
sub-representados (população negra e indígena, juventude, popu-
lação homoafetiva, etc.).

2. Plebiscito popular

Outra iniciativa foi tomada: vários movimentos sociais e entidades 
da sociedade civil se articularam para organizar um Plebiscito Popular 
(semelhante a outros que já ocorreram, sobre a Dívida Externa, sobre a 
ALCA, sobre a Vale), tendo como tema a aprovação de uma Assembleia 
Constituinte Exclusiva para elaborar a Reforma Política. O Plebiscito vai 
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ser realizado em setembro de 2014 e, até lá, se farão debates e aprofunda-
mentos por toda parte sobre o que deve ser mudado no Sistema Político do 
país, sobre qual deveria ser o conteúdo da Reforma Política.
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