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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(a), um material rico em conceitos fundamentais 
para a compreensão do processo eleitoral brasileiro, como  
democracia, voto e representatividade.

Você encontrará, também, dicas de atividades para que 
seus estudantes possam vivenciar esses conceitos de forma  
bem divertida.

Com esta cartilha, você e sua turma vão descobrir que criança não 
vota, mas já pode exercitar sua cidadania e tudo o que envolve a 
escolha de seus representantes.

Bom trabalho!

 

Abraços, 

Turma do Plenarinho
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PROJETO ELEITOR MIRIM 

Apresentação

A cada dois anos, 
brasileiros(as) 
de todos os 
estados vão às 
urnas para eleger 
candidatos(as) a 
diferentes cargos. 
É a oportunidade de 
escolher quem nos 
representará politicamente. 

Apesar de  só ser possível votar a 
partir dos 16 anos, nós do Plenarinho 
acreditamos que criança tem tudo a 
ver com eleição. Afinal, se queremos formar cidadãos e cidadãs 
que conheçam as suas responsabilidades, que se interessem em 
participar da vida política do País, que compreendam o valor do 
voto e do seu papel como eleitores, precisamos começar este 
trabalho muito cedo. 

Pensando nisso, criamos o programa Eleitor Mirim. A ideia 
é que o conteúdo “Eleições” seja levado para a sala de 
aula e os(as) estudantes sejam preparados(as) para esse  
momento fundamental. 
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O que é o Eleitor Mirim?

É um programa que simula o processo eleitoral. 

Funciona assim: a cada dois anos, cinco professores(as) são 
selecionados(as) para participar, com suas turmas, da nossa Eleição 
Mirim. Os(as) estudantes devem criar candidatos(as) fictícios(as) e 

suas plataformas políticas e, em outubro, participar 
do processo eleitoral do Plenarinho. 

A fim de apoiar o(a) professor(a) na 
preparação dos(as) alunos(as) para 
este projeto, desenvolvemos uma 
cartilha com textos e atividades.

Nossa sugestão é que o trabalho 
seja dividido entre o primeiro 

e o segundo semestres, 
sendo concluído ao final do 
período eleitoral no Brasil. 
Mas cada educador(a) 
pode e deve desenvolver o 
projeto de acordo com sua 

disponibilidade de tempo.

Qualquer informação, sugestão ou dúvida 
em relação à cartilha, basta escrever para 
plenarinho@camara.leg.br. 
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Como usar a cartilha

Esta cartilha é parte do Programa Eleitor Mirim. Ela foi organizada 
com o objetivo de oferecer um material rico em informações sobre 
conceitos fundamentais para a compreensão do processo eleitoral 
brasileiro. A ideia é que os textos sejam trabalhados em conjunto e 
que as atividades sirvam para um aprofundamento lúdico dos temas.

E se eu não for selecionado(a)? 

Quem tiver interesse em desenvolver o Programa Eleitor Mirim, mas 
não tiver sido selecionado(a) no concurso do Plenarinho, poderá 
promover um processo eleitoral nos mesmos moldes dentro de sua 
escola. Nesse caso, cada turma ou grupo de estudantes pode ter 
um(a) candidato(a) e construir uma campanha para elegê-lo(a). 

Antes do começo...

É interessante que seja aplicado, em sala de aula, um questionário 
sobre os conceitos que serão abordados. Não devem ser dadas 
orientações ou explicações prévias, uma vez que o objetivo é 
identificar quanto a turma já sabe sobre o assunto. 
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Após as Eleições Mirins, o questionário deve ser reaplicado, o 
que permitirá avaliar quanto cada estudante aprendeu com as 
atividades e discussões propostas nesta cartilha. Também é 
importante conversar com a turma, criando uma oportunidade 
para que avalie como foi participar do programa. 

A comparação entre o “antes” e o “depois” das eleições ajudará 
na identificação do alcance dos objetivos propostos. O resultado 
obtido poderá ser enviado para plenarinho@camara.leg.br para 
subsidiar melhorias ao programa. 

Primeiro semestre

Durante o primeiro semestre, as atividades terão como base os 
quatro textos que compõem a cartilha e tratam dos seguintes temas:

- Democracia;

- Os três poderes;

- Eleição;

- Representatividade.

Os textos deverão ser analisados pelo(a) professor(a), que 
escolherá a melhor forma de trabalhá-los. Eles poderão servir 
como referência para a elaboração de uma aula sobre o tema em 
questão; ser lidos conjuntamente em sala; ou, ainda, ser enviados 
como tarefas de casa para serem discutidos com os pais. 

Algumas sugestões da equipe do Plenarinho:

1. Fragmentar o texto para discuti-lo por partes, caso isso possa 
facilitar a compreensão do conteúdo. 

2. Pedir aos(às) estudantes que façam uma pesquisa sobre o as-
sunto antes da aula.

3. Sugerir que entrevistem pessoas sobre as situações e/ou con-
ceitos abordados nos textos.

4. Convidar algum(a) representante do poder público local para 
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um bate-papo sobre o trabalho que desenvolve. Nesse caso, 
o(a) professor(a) poderá auxiliar a turma a elaborar previamen-
te algumas perguntas.

As atividades propostas ao final de cada texto são o momento 
ideal para compartilhar ideias e para construir um diálogo crítico 
sobre os conceitos apresentados. 

Segundo semestre

A partir de agosto, o projeto será voltado para o desenvolvimento 
do perfil dos(as) candidatos(as) que concorrerão às Eleições Mirins 
em outubro. É importante destacar que são candidatos(as) a 
cargos do Poder Legislativo: um(a) vereador(a), em ano de eleições 
municipais, ou um(a) deputado(a) federal, nas eleições gerais. 

O(A) candidato(a) fictício(a) não poderá ser uma pessoa real. Deverá 
ser uma criação inédita de uma pessoa, animal, super-herói, 
planta ou qualquer outra entidade que 
a turma julgar pertinente. Também 
deverão ser criados um partido e 
um número fictícios, bem como 
um texto de apresentação da 
sua plataforma política.

Para ver um exemplo 
de como funciona a 
campanha, clique aqui. 
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A Campanha

A campanha será lançada pelo portal www.plenarinho.leg.br no 
dia 02 de outubro e ficará disponível até 30 de outubro, na mesma 
página onde está a urna eletrônica. Ali será possível conhecer os(as) 
candidatos(as): seus nomes, números, partidos e as plataformas 
políticas que defendem.

A votação

Entre o primeiro e segundo turno das eleições gerais (02 a 30 
de outubro), uma urna eletrônica estará disponível no portal  
www.plenarinho.leg.br para que os(as) estudantes possam votar.

Todos(as) os(as) visitantes do portal Plenarinho também podem 
votar na Eleição Mirim. 

Resultado

O resultado final das eleições será divulgado no portal  
www.plenarinho.leg.br no dia 31 de outubro. Uma discussão do 
resultado deverá ser promovida para que a turma se manifeste 
sobre o processo, sobre como se sentiu, sobre possíveis correções 
e sobre o que achou de participar do programa. 

Quem se eleger terá como responsabilidade manter as crianças 
bem informadas de tudo o que acontece na Câmara dos Deputados 
e que diz respeito à infância e adolescência.  
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TEXTO I 

DEMOCRACIA

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. Isso 
quer dizer que tem muita gente que fala, fala, mas não sabe 
muito bem o que é, nem o que ela garante ou como funciona. 
Então vamos lá! 

O que é democracia? 

A palavra vem do grego. Demos significa povo e cracia quer dizer 
poder. Juntas, querem dizer poder do povo, ou ainda, poder no povo. 

Lá na Grécia antiga, a democracia era exercida assim: os 
cidadãos se reuniam em uma praça pública, chamada de ágora, 
e discutiam a política e os assuntos de interesse da comunidade. 
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Como eles eram poucos, era fácil juntar todo mundo num lugar 
só! Mas eram poucos porque, naquela época, só os homens 
livres, nascidos na Grécia, que não precisavam trabalhar para 
sobreviver, eram considerados cidadãos e podiam participar 
das decisões. Ficavam de fora os homens trabalhadores, como 
comerciantes e artesãos, as mulheres, as pessoas escravizadas, 
os estrangeiros e as crianças.

Depois de muitos anos, o conceito de cidadania mudou e, com ele, 
também mudou a forma de colocar a democracia em prática. Na 
impossibilidade de ter tanta gente reunida numa mesma praça, 
os(as) cidadãos(as) passaram a escolher algumas pessoas para 
representá-los(as). E são essas as pessoas que “vão para a ágora”, 
isto é, que discutem e tomam as decisões em nome dos demais. 

Aristocracia x Democracia

Esses são dois conceitos importantes para entender o 
funcionamento político de um país. Diferentemente do que 
acontece na democracia, numa aristocracia, o governo está na 
mão de quem detém privilégios econômicos, sociais ou, ainda, de 
quem herda esse poder. Essas pessoas permanecem no comando 
por imposição ou pelo uso da força. E, se o povo se opuser ao que 
elas decidem, além de não poder fazer nada para mudar as coisas, 
ainda corre o risco de sofrer punições por discordar. 

Uma pista para descobrir se uma determinada situação é 
democrática ou autocrática é fazer a pergunta “De que forma as 
decisões são tomadas?”. 

Vamos dar um exemplo que ajudará a entender o motivo da 
pergunta acima: se, na sua sala de aula, a decisão sobre a festa 
de encerramento do semestre for discutida com a participação de 
todos(as) os(as) colegas ou entre representantes escolhidos(as) 
pela turma, estamos falando de uma democracia. Mas, se um(a) 
dos(as) alunos(as) é filho(a) de um(a) empresário(a) importante ou 
do(a) prefeito(a) da cidade e, por isso, escolhe por todos(as), sem 
consultar a turma, aí estamos falando de uma aristocracia.
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O caminho da democracia

Numa democracia, o conflito de interesses é comum porque 
todos são considerados iguais e a importância 
de cada um na hora de tomar uma decisão é a 
mesma. É por isso que pode demorar um bocado 
para se chegar a um acordo. As decisões mais 
maduras, que beneficiam de forma mais ampla 
o povo e que resultam em um bem coletivo 

para a sociedade precisam ser 
muito bem discutidas, o que 
leva tempo.

ATIVIDADE I

Dividir a turma em grupos. Pedir que façam uma pesquisa e 
identifiquem países que não sejam uma democracia. Cada grupo 
deve escolher um país e apresentá-lo ao restante da turma - o que 
eles são? Como os representantes são escolhidos? Como se dá a 
alternância de pessoas no comando?

Ao final, pedir que os(as) estudantes comentem as diferenças 
entre o que vivemos no Brasil e os exemplos que trouxeram. 
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TEXTO II

Os três Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário

Foi Montesquieu, filósofo francês, quem tratou pela primeira vez 
da divisão dos poderes. Depois de estudar o assunto, ele concluiu 
que nada iria funcionar direito se uma pessoa só ou um mesmo 
grupo cuidasse de tudo - fazer as leis, executar as resoluções 
públicas e julgar crimes ou desavenças dos particulares. Daí a 
importância de se separarem os três Poderes.

No Brasil, os três Poderes são: o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. Eles são independentes e harmônicos entre si, ou seja, 
nenhum tem mais importância do que o outro, e os três devem 
trabalhar de forma harmônica e coordenada.  

O Poder Executivo

É responsável por executar as leis 
e administrar o funcionamento 
do município, estado ou país. É 
exercido pelo(a) presidente, no nível 
nacional, pelo(a) governador(a), no 
nível estadual e pelo(a) prefeito(a) 
no nível municipal.

O Poder Judiciário

É encarregado de fazer com que as 
leis sejam cumpridas, garantindo 
os direitos da sociedade. Seu órgão 
máximo é o Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ministros e ministras do STF são 
nomeados(as) pelo(a) presidente da 
República. No nível estadual, o poder 
judiciário é exercido pelos tribunais de justiça. Municípios não têm 
poder judiciário próprio, mas podem se juntar em comarcas, que são 
extensões territoriais de atuação do poder judiciário.
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O Poder Legislativo

É responsável por fazer as leis e 
fiscalizar as ações do Executivo. É 
exercido pelo Congresso Nacional 
- senadores(as) e deputados(as) 
federais; Assembleias Legislativas 
- deputados(as) estaduais; Câmara 
Legislativa - deputados(as) distritais; e 
Câmaras Municipais - vereadores(as). 

Curiosidade: o Poder Legislativo é bicameral (ou seja, tem duas 
casas) somente no nível federal (com o Senado Federal e a Câmara 
dos Deputados).

• Câmara dos Deputados - É formada por 513 deputados(as). O 
número de deputados(as), isto é, a representatividade de um 
estado tem a ver com o número de habitantes. 

• Senado Federal - É formado por 81 senadores(as), 
representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. São três 
representantes por cada Unidade da Federação. 

Em quais cargos votamos?

Em nosso país, a população vota para escolher membros do 
Poder Legislativo e do Executivo. A cada quatro anos, nas eleições 
gerais, são escolhidos presidente e  vice-presidente da República, 
governadores(as) e vice-governadores(a), senadores(as), 
deputados(as) federais, centenas de deputados(as) estaduais e 
deputados(as) distritais. 

Também a cada quatro anos, mas de forma alternada com as 
eleições gerais, são escolhidos(as) prefeitos(as), vice-prefeitos(as) 
e os vereadores(as). Moradores(as) do Distrito Federal não 
participam desse processo eleitoral porque lá não há municípios. 

Para candidatos(as) ao Poder Executivo, a eleição pode ser realizada 
em dois turnos. Isso ocorre quando quem foi mais votado não 
alcança mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, isto 
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é, no primeiro dia de votação (o primeiro domingo de outubro). 
Se houver segundo turno, ele ocorrerá no último domingo de 
outubro. Vale destacar que o segundo turno para prefeito(a) só 
ocorre em municípios com mais de 200 mil eleitores(as).

O(a) chefe(a) do Poder Executivo pode ser eleito(a) para um 
primeiro mandato ou ser reconduzido(a) ao cargo para um segundo 
mandato, no caso de reeleição. Já para o Poder Legislativo, não há 
limitação do número de mandatos.

ATIVIDADE II

Dividir a turma em grupo e pedir que leia o texto. Em seguida, pedir 
que abram o jogo A Palavra é... Três Poderes em seus celulares ou 
no computador da escola. 

Caso não tenha acesso à internet, é possível fazer um quiz a partir 
das perguntas a seguir. Para jogar, dividir a turma em dois grupos. 
A cada pergunta, quem levantar a mão mais rápido tem a chance 
de responder primeiro. Se errar, a vez passa para o outro grupo. 
Ganha quem fizer mais pontos. 

1- Os deputados e senadores são responsáveis pela elaboração 
das: LEIS

2- O poder de que fazem parte a Câmara e o Senado é o:  
LEGISLATIVO

3- O poder ao qual pertence o Presidente da República é o:  
EXECUTIVO 

4- A Câmara dos Deputados e o Senado Federal formam, juntos, o 
CONGRESSO NACIONAL 

5- A lei maior de um país é a CONSTITUIÇÃO 

6- Os Três Poderes da União são o Legislativo, Executivo e o 
JUDICIÁRIO 

7- O filósofo francês que teorizou sobre os três poderes foi 
MONTESQUIEU   
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8- No Brasil, a forma de governo é República PRESIDENCIALISTA

9- Quando o povo pode eleger seus representantes, vive-se 
numa: DEMOCRACIA

10- A eleição para o poder EXECUTIVO pode ser realizada em 
dois  turnos

TEXTO III

Eleição

Segundo o dicionário Aurélio, eleição significa “ato 
de eleger; escolha, opção; escolha, por meio 
de votos, de pessoa para ocupar um 
cargo ou desempenhar certas funções 
(...)”. Isso significa que, numa eleição, 
o povo precisa de várias opções. 
Cada candidato(a) apresenta as 
suas propostas para resolver 
os problemas do País, 
do estado ou do 
município. E os(as) 
eleitores(as) optam, 
então, pelos(as) 
candidatos(as) que 
consideram melhores. 

As eleições são realizadas periodicamente, com datas marcadas. 
Elas servem não só para escolher novos(as) representantes, 
mas para manter no cargo pessoas já eleitas, se o povo quiser 
continuar com elas (nesse caso, ocorre a reeleição).

O período em que os(as) candidatos(as) divulgam suas ideias 
é chamado de campanha e serve para que a sociedade os(as) 
conheça melhor. Atenção: o bom candidato e a boa candidata 
usam a campanha para mostrar o que pensam, não para 
xingamentos ou insultos. 
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História das eleições no Brasil 

No Brasil, o livre exercício do voto surgiu junto com os primeiros 
povoados, logo depois da chegada dos colonizadores. A primeira 

eleição de que se tem notícia aconteceu em 1532, 
para eleger o Conselho Municipal da Vila de São 

Vicente/SP. Mas foi somente em 
1821 que as pessoas puderam 
eleger seus representantes na 
Corte portuguesa. Os eleitores 

não eram muitos: só podiam 
votar os homens alfabetizados e 

livres (pessoas escravizadas e mulheres 
ficavam de fora). Um ano depois, 
em 1822, o Brasil tornou-se 
independente de Portugal e 
ganhou sua primeira legislação 

eleitoral. Mas, ainda naquela 
época, só podia votar quem tinha 
muito dinheiro ou terras.  

Em 1889, foi proclamada a República. O chefe de Estado brasileiro, 
que antes era o imperador, passou a ser o Presidente da República. 
Foi a primeira vez que o nosso povo foi às urnas para escolher 
seus governantes. E o primeiro presidente eleito foi Prudente de 
Morais, para o período de 1894 a 1898. 

Os primeiros anos da República ainda foram marcados por eleições 
ilegítimas, recheadas de fraudes. Da Proclamação da República 
até a Revolução de 1930, uma prática bastante comum era o 
voto de cabresto: o eleitor era obrigado a votar em um candidato 
determinado por um chefe político. Como o voto não era secreto, 
era possível conferir se a pessoa “certa” tinha sido escolhida. E 
ai de quem errasse… Ainda por cima, havia uma Comissão de 
Verificação de Poderes do Congresso que podia simplesmente 
“degolar” nomes que tinham sido eleitos. Só ganhava mesmo 
quem os poderosos queriam! 

Houve um tempo em que se podia votar até por procuração: 
o eleitor nomeava alguém para escolher um candidato em seu 
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lugar. Não havia título de eleitor, e a identificação 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 
não conseguiu impedir muitas falcatruas, devido à dificuldade de 
identificação dos eleitores.

Só em 1932 o voto foi estendido às mulheres. Também passou 
a ser secreto, permitindo aos(às) eleitores(as) escolher seus 
representantes com mais liberdade. Começaram a ser utilizadas 
as cédulas eleitorais, fichas de papel com os nomes dos candidatos 
ou dos partidos. Na apuração, elas eram contadas uma a uma, 
manualmente. Um trabalhão! E demorado – os candidatos tinham 
que esperar até um mês para saber o resultado da eleição. 

Em 1996, o Brasil se tornou o primeiro país a usar urnas eletrônicas. 
Com elas, a apuração das eleições 
ficou muito mais rápida e confiável 
- o resultado pode sair até no 
mesmo dia da votação! Além 
disso, as urnas têm teclas 
com símbolos em braille, que 
permitem que as pessoas 
cegas também votem. Não 
à toa, nossas urnas seguem 
chamando a atenção de outros países. 

Hoje, no Brasil, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 
70 anos. Para pessoas entre 16 e 18 anos, ou com mais de 70, ou 
analfabetas, o voto é facultativo, isto é, vota quem quiser. 

ATIVIDADE III

Dividir a turma em grupos. Pedir que cada grupo discuta e defina 
o problema mais sério que o Brasil enfrenta. O problema deve 
ser anotado em um papel, assim como os motivos pelos quais 
foi escolhido. Em seguida, cada grupo deve eleger um(a) colega 
que vai apresentar o resultado do seu trabalho para o restante 
da turma. Por fim, deve-se votar para escolher o problema que 
entendem ser o mais importante e que deve ser tratado primeiro. 



18

Uma vez terminada a votação, discutir com a turma os motivos 
que a levaram a fazer uma determinada escolha. Perguntar se 
os(as) estudantes foram capazes de prestar atenção nas demais 
propostas ou se só pensavam em defender a própria ideia. Pedir 
que expliquem como se sentiram ao perceber que sua ideia não 
tinha sido a escolhida. Articular esta conversa com aquilo que foi 
lido no texto sobre democracia.

TEXTO IV

Representatividade

A palavra representar vem do 
latim e significa estar no lugar 
de outra pessoa. Como já foi 
dito anteriormente, uma vez 
que vivemos numa democracia 
representativa, de tempos em 
tempos precisamos ir às urnas 
para escolher quem vai 
nos representar durante 
um período determinado, 
chamado de mandato. 
Quando votamos em alguém, 
estamos carimbando a seguinte 
autorização: - Permito que você, 
se for eleito(a), exerça o poder 
em meu nome durante todo o seu 
mandato. Por isso, é tão importante 
ter cuidado na hora de votar. 

Mas, para fazer boas escolhas, é preciso analisar as propostas e a 
história de cada candidato(a) com atenção. Além disso, o voto não 
deve ser vendido em troca de algum favor! 

O cuidado, porém, não pode acabar depois das eleições. O 
trabalho de quem se elegeu deve ser acompanhado bem de perto, 
mesmo que aquela pessoa não tenha sido a sua escolha. Porque, 
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se o(a) cidadão(ã) não estiver satisfeito(a) com o trabalho de quem 
escolheu, terá sempre a oportunidade de mudar de opção nas 
eleições a seguir. Hoje, com a ajuda da internet, ficou bem mais 
fácil acompanhar o que fazem nossos(as) representantes.

Democracia direta

Aqui no Brasil, além das eleições, há três principais formas 
de participação popular direta: o referendo, o plebiscito e a  
iniciativa popular.

Referendo

Referendo é uma consulta que o governo faz à população a respeito 
de uma decisão já tomada - uma lei já em vigor, por exemplo. 

Em 2005, houve um referendo relacionado à Lei Nº 10.826/2003, 
conhecida como Estatuto do Desarmamento. O objetivo era 
conhecer a opinião das pessoas sobre o artigo 35, que proibia 
o comércio de armas de fogo e munição em todo o território 
nacional. Brasileiras e brasileiros foram às urnas e a maioria foi 
contra a proibição. O artigo foi excluído da Lei. 

Plebiscito

Muita gente confunde plebiscito com referendo, mas eles têm 
uma diferença básica. O plebiscito é feito antes de o governo 
tomar uma decisão.

Em 1993, os(as) brasileiros(as) foram convocados(as) para 
decidir sobre a forma e o sistema de governo que gostariam de 
ter. Os(as) eleitores(as) puderam fazer duas escolhas, cada uma 
apresentando duas alternativas: a primeira, 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. A população optou por manter o País como 
uma república presidencialista.
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Projeto de Lei de Iniciativa Popular

Não é só parlamentar que pode 
formular leis. A sociedade 
também pode propor, 
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(as) 
eleitores(as) do País, 
distribuídos por, pelo 
menos, cinco estados do Brasil 
ou no Distrito Federal. Depois de recebidas no Congresso, essas 
propostas são analisadas como qualquer outro projeto de lei.

Por exemplo: a Câmara recebeu, em 2009, o projeto de iniciativa 
popular conhecido como “ficha limpa”, que 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.

Manifestações populares - a participação política nas ruas

Outra forma de o povo influenciar as decisões políticas do País é 
realizar manifestações nas ruas.

Um dos maiores movimentos populares da História do Brasil tem 
o nome de “Diretas Já”. Aconteceu em 1983, quando milhares 
de pessoas foram às ruas exigir a volta das eleições diretas para 
Presidente da República, após anos de regime militar.

Participaram do “Diretas Já” inúmeros partidos políticos, lideranças 
sindicais, organizações civis, estudantes, jornalistas, artistas e 
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setores da Igreja Católica e de outras religiões. Era muita gente 
reunida em praças de todo o Brasil, pedindo eleições diretas. 
Nessa luta pela redemocratização do País, destacaram-se algumas 
personalidades, como os políticos Ulysses Guimarães (que ficou 
nacionalmente conhecido como o “Senhor Diretas Já”), Tancredo 
Neves, Leonel Brizola, entre outros. Na época, o País estava 
enfrentando uma grave crise econômica, que atingiu o bolso e 
as condições de vida dos brasileiros. Cresceram os partidos de 
oposição e fortaleceram-se os sindicatos e movimentos estudantis.

O deputado Dante de Oliveira apresentou uma Proposta de Emenda 
Constitucional (alteração na Constituição) que reivindicava a volta 
das eleições diretas para Presidente da República. No dia 16 de 
abril de 1983 – poucos dias antes da votação dessa proposta –, foi 
realizado o último comício em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. 
Ele recebeu uma multidão estimada em mais de 1 milhão e 500 
mil pessoas! Mas, mesmo com a intensa pressão popular a favor 
da Campanha das “Diretas Já”, a proposta não foi aceita pelo 
Congresso Nacional.

Apesar da rejeição inicial, os movimentos da época apontavam 
para um desejo do povo de redemocratização. Em 1985, Tancredo 
Neves foi eleito Presidente ainda pelo voto indireto, mas faleceu 
em seguida, deixando a Presidência para o seu vice, José Sarney. 
Foi o primeiro governo civil após 21 anos de governo militar. 
Finalmente, em 1989, os brasileiros puderam escolher o seu 
presidente por meio do voto direto.
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Outro momento importante na história da participação popular 
foi o movimento dos Caras Pintadas, que marcou o ano de 1992. 
Estudantes de todo o Brasil pintaram o rosto de verde-amarelo, 
vestiram-se de preto e tomaram as ruas para exigir o impeachment 
(retirada do governo) do presidente Fernando Collor de Mello.

No mesmo ano, Collor foi acusado de corrupção, o que gerou 
investigações lideradas pela imprensa e, posteriormente, pelo 
Congresso Nacional. Neste período, a população começou a sair 
às ruas e gritar “Fora Collor”.

Pressionados pela participação popular, os deputados votaram pela 
abertura do processo de impeachment do presidente. Enquanto 
o processo corria no Senado Federal, Collor renunciou ao cargo, 
em 29 de dezembro de 1992. O ex-presidente teve, então, seus 
direitos políticos cassados por oito anos, até 2000. Quem assumiu 
a Presidência da República foi Itamar Franco, o vice de Collor.

Em 2016, foi a vez de Dilma Rousseff ser afastada do cargo de 
Presidente após intensa pressão popular. As acusações foram de 
desrespeito à lei orçamentária. Quem completou o restante do 
mandato foi o vice-presidente, Michel Temer.

ATIVIDADE IV

Com base na atividade anterior, 
conversar com a turma sobre como foi 
escolhido o(a) colega que ia falar em 
nome do grupo. Por que ele(a)? Que 
qualidades foram consideradas? 
Perguntar se realmente se sentiram 
representados(as), se teriam 
comentado as mesmas coisas. 
Chamar a atenção para o fato de 
que é isso que acontece quando 
votamos em um(a) representante. 
Estamos transferindo nosso 
direito de fala e de decisão para 
alguém em quem confiamos. 
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Em seguida, pedir que pesquisem o nome de algum(a) político(a) 
que conheçam ou admirem e anotem o que fez de importante 
para sua cidade, seu estado e País. 

Para casa, sugerir que os(as) estudantes conversem com os(as) 
responsáveis e perguntem em quem eles(as) votaram e por que 
escolheram um(a) determinado(a) candidato(a) e não outro(a). 
Quais qualidades identificavam em quem votou? Conversar com 
a turma na aula seguinte: o(a) candidato(a) foi eleito(a)? Se sim, 
os(as) responsáveis estão satisfeitos com o que ele(a) tem feito? 

Essa discussão pode ser retomada no segundo semestre, ao se 
abordar o Programa Eleitoral Gratuito e as redes sociais para a 
elaboração do(a) candidato(a) da turma.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Esta atividade foi idealizada para permitir uma articulação do 
Eleitor Mirim com o programa Câmara Mirim, também realizado 
pelo Plenarinho, sempre em outubro. 

O Câmara Mirim é um concurso de projetos de lei escritos por 
estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Todos os 
anos, ao longo do primeiro semestre, fica disponível no portal 
Plenarinho um formulário para envio das propostas de lei. Em 
julho, uma equipe de consultores(as) escolhe as três melhores 
ideias e seus(suas) autores(as) vivem a experiência de ser 
deputados(as) mirins e defendem seus projetos em reuniões de 
comissões e também em uma sessão plenária. 
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A sugestão é que os(as) alunos(as) sejam convidados(as) a viver 
o trabalho parlamentar na prática, complementando a vivência 
eleitoral. A sugestão é que os(as) alunos(as) sejam convidados(as) 
a viver o trabalho parlamentar na prática, complementando a 
experiência eleitoral.

A sugestão é que os(as) alunos(as) sejam convidados(as) a 
viver o trabalho parlamentar na prática, complementando a 
experiência eleitoral.

Desde o exercício de pensar um(uma) candidato(a) e sua 
plataforma até o de transformar sua ideia em uma lei que pode 
melhorar o Brasil. 

Caso a atividade seja realizada, é importante que o regulamento 
do programa seja lido e discutido com os(as) estudantes. No portal 
www.plenarinho.leg.br, estão todas as informações sobre como 
escrever um projeto de lei, além do formulário de inscrição, que 
pode ser impresso ou preenchido online.

SEGUNDO SEMESTRE

As atividades do segundo semestre serão dedicadas à criação 
do(a) candidato(a), ao planejamento da campanha eleitoral e à 
discussão sobre fake news nas eleições.

ATIVIDADE I

Criando o(a) candidato(a) 
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Esta atividade deverá ser um exercício de democracia. A turma 
será dividida em grupos e cada um criará um(a) candidato(a). Deve 
ser uma criação inédita, seja de uma pessoa, animal, super-herói, 
planta ou qualquer outra entidade que a turma julgar pertinente. 
Também deverão ser criados um partido e um número fictícios, 
bem como um texto de apresentação da plataforma política (com 
no máximo 25 linhas, em fonte Arial 12). 

Quando todos os grupos já tiverem seu(sua) candidato(a), 
deverão apresentá-lo(a) e defendê-lo(a) de modo a convencer 
a turma a elegê-lo(a). Depois das apresentações, procede-se 
à votação. Quem obtiver o maior número de votos deverá ser 
o(a) candidato(a) a ser enviado ao Plenarinho. Caso a turma não 
consiga chegar a um consenso, a eleição poderá ser estendida a 
outras turmas da escola. 

Durante o processo de votação, é importante conversar sobre 
o fato de que o(a) escolhido(a) irá representar toda a escola e 
concorrerá com candidatos(as) de outras instituições de ensino 
nas eleições do Plenarinho. 

O(a) professor(a) será o(a) responsável por enviar a proposta de 
sua turma para o e-mail plenarinho@camara.leg.br dentro do 
prazo indicado no regulamento.

ATIVIDADE II

O objetivo desta atividade é refletir sobre como são organizadas 
as campanhas eleitorais e a partir daí traçar uma estratégia 
de mobilização para conquistar votos para o(a) candidato(a) 
proposto(a) para a eleição mirim. 

A turma deve ser orientada a acompanhar a movimentação dos(as) 
candidatos(as) eleições gerais nas redes sociais e na televisão, por 
meio do Programa Eleitoral Gratuito, que começará a ser veiculado 
em setembro. 

É Interessante, no caso da TV, combinar um dia e um horário para 
que assistam ao programa ao mesmo tempo. Isso permitirá uma 
análise mais aprofundada dos elementos que compõem uma 
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campanha. Essa atividade pode ser feita na companhia da família, 
para que ela também possa estar envolvida nesta reflexão sobre 
o período eleitoral.

Os(as) estudantes devem ser orientados a escolher um(a) 
candidato(a) e anotar o seu partido, número e plataforma política 
(aquilo que ele(a) defende). Devem também ser solicitados(as) a 
identificar que tipo de comunicação o(a) candidato(a) faz via redes 
sociais. A orientação deve ser a de observar o que é veiculado. 
O resultado dessas observações deve ser anotado para que seja 
compartilhado posteriormente. 

Em sala, os(as) estudantes devem ser divididos(as) em grupos. A 
sugestão é a de que comentem as anotações feitas em casa. O 
que lhes chamou a atenção nos discursos dos(as) candidatos(as)? 
Quais canais usariam para fazer uma campanha eleitoral? A que 
público se dirigiriam? Que peças criariam para chamar a atenção 
de um número maior de eleitores(as)? 

ATIVIDADE III 

As observações sobre as campanhas dos(as) diferentes 
candidatos(as) cria uma oportunidade para se conversar sobre 
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a necessidade de se estar sempre atento(a) ao que prometem 
durante a campanha. Os que foram escolhidos(as) anteriormente 
fizeram o que disseram? Houve algum tipo de acompanhamento 
do trabalho realizado?  

O(a) educador(a) pode aproveitar este momento para falar sobre 
reeleição e a possibilidade de se retirar legalmente do cargo quem 
não corresponder ao esperado.  

ATIVIDADE IV 

Campanha eleitoral e fake news

Com base no que já observou, a turma deve ser convidada a refletir 
sobre o uso das redes sociais durante as eleições. As informações 
falsas, distorcidas ou fora de contexto têm tido grande impacto nas 
eleições e é fundamental que sejam abordadas. Os(as) alunos(as) 
devem avaliar se há coerência entre o que o(a) candidato(a) e seu 
partido defendem e o que aparece como notícia. 

Neste momento, apresentar dicas para identificar fake 
news e aproveitar para conversar sobre a importância de 
parar e refletir antes de compartilhar qualquer informação.  
Afinal, quem criou a mensagem tem um objetivo.  
Qual seria? O que ela quer que se pense ou faça? E por quê? 

Se tiver interesse em 
aprofundar essa 
discussão sobre fake 
news, acessar o portal  
faketofora.org.br  



28

É o fim?

Esperamos que seja apenas um começo. Educar é um exercício 
constante, por isso contamos com esta parceria para continuar 
estimulando os estudantes a refletirem sobre política e cidadania.
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Questionário para início e fim das atividades 

 
1 – Defina democracia: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2 – Por que escolhemos um(a) representante? O que devemos 
levar em conta nessa escolha? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3 – Sabe o nome de algum(a) político(a)? A que poder ele(a) 
pertence?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4 – Escreva aqui se conhece alguma coisa feita por um(a) 
político(a) que tenha sido positiva para sua cidade ou seu País.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



5 - Como você evita cair em fake news?   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Os questionários poderão ser enviados para o e-mail  
plenarinho@camara.leg.br.
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