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O ano de 2020 será marca-

do por eleições muni-

cipais, em que os brasileiros 

votam para escolher prefei-

tos e vereadores. Antes de ir 

para as urnas, é fundamental 

pesquisar bastante e escolher 

os candidatos com base nas 

propostas que eles trazem e 

seu histórico na vida como po-

líticos. E também faz parte da 

cidadania entender por que as 

eleições são tão importantes 

e saber que a política vai além 

de escolher nossos represen-

tantes no governo — ela está 

presente no nosso dia a dia. 

A segunda edição do Manual 

Joca das Eleições ajuda você a 

compreender tudo isso.

as eleições

as eleições no brasil 

em quem votamos?

quantos vereadores são eleitos? 

como escolher seu candidato? 

o que fazer depois das eleições? 

como você pode  
participar da vida política?   

a política no seu dia a dia 
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q ua l a o r i g e m?
As eleições se originaram na Grécia Antiga, por volta do século 5 a.C., 
quando os cidadãos se reuniam em uma praça para decidir vários as-
suntos públicos em um encontro chamado assembleia. Quando alguém 
discordava de alguma decisão, a divergência era resolvida pelo voto direto 
de cada um dos presentes. Eram considerados cidadãos gregos os pro-
prietários de terras — e praticamente apenas eles podiam votar. Comer-
ciantes, artesãos, mulheres, estrangeiros e escravos ficavam de fora. 

co m o s ão h oj e?
Atualmente, no Brasil e na maioria dos países democráticos, o voto é 
um direito de grande parte da população. Assim, seria impossível reunir 
todos os eleitores em uma praça e ouvir as justificativas para cada um 
dos votos. No lugar de usar o voto direto, hoje escolhemos representan-
tes que tomam decisões por nós — é a democracia indireta ou represen-
tativa. Apenas alguns países, como a Suíça, mantêm uma democracia 
semidireta, que reúne os dois tipos de sistema: direto e representativo.

Em países democráticos, 
os cidadãos têm liberdade 
para votar nos candidatos 

que quiserem e os resultados 
da eleição são respeitados. 

Durante a campanha eleitoral, 
as pessoas que se candidatam 

apresentam suas ideias e inten-
ções. Dessa forma, os eleitores 

escolhem quais propostas 
são mais parecidas com as 

que eles julgam importantes 
e decidem em quem votar. Os 

selecionados pela maioria dos 
votos recebem uma espécie de 
autorização para decidir e agir 

em nome dos demais cidadãos. 
Por isso, na hora de tomar 
uma decisão como essa, é 

fundamental pensar bem para 
escolher o candidato.

a i m p o rtâ n c i a a v i da s e m e l e i çõ e s
Os países onde não há eleições 
são considerados ditaduras. Um 
exemplo é a Coreia do Norte, em 
que os governantes fazem as leis 
e atuam conforme seus desejos. 
Nesses casos, geralmente, as 
pessoas não têm o direito de falar 
publicamente o que pensam 
(especialmente sobre o governo) 
e não podem se associar para 
fazer política, já a imprensa (TV, 
rádio, jornais, sites) é controlada e 
fiscalizada pelo governo. Também 
há lugares onde, mesmo com 
eleições, elas não são totalmente 
livres, pois nem todos podem 
participar. E ainda existem nações 
sem eleições, onde os governantes 
são reis, sultões ou emires (herdei-
ros de seus pais no poder), como o 
Estado do Catar.

cidadãos: 
no Brasil 

e no mun-
do, têm 

direitos e 
deveres na 
sociedade 

em que 
vivem. O 
cumpri-
mento e 
respeito 

a esses 
direitos e 

deveres é a 
prática da 
cidadania 
e permite 

a boa con-
vivência 

em grupo.

AS ELEIÇÕES AS ELEIÇÕES NO BRASIL

co m o f u n c i o n a m a s e l e i çõ e s n o b ra s i l? 
Nosso país vive em uma democracia, em que a decisão da maioria determina, por meio 
das eleições, quais candidatos serão os governantes do país. A forma de governo por aqui 
é a república, em que o chefe de Estado exerce a função durante determinado período. 
Dentro da nossa república, o sistema de governo é o presidencialismo: o presidente é o 
centro do Poder Executivo (saiba mais sobre os poderes nas páginas 6 e 7).

q ua n d o a s e l e i çõ e s 
s ão r e a l i z a da s?
• O intervalo entre as 
eleições é de quatro 
anos, tempo que 
dura o mandato de 
presidente, deputado 
federal, governador, 
deputado estadual, 
prefeito e vereador. 

Por exemplo: as 
últimas eleições para 
prefeitos e vereadores 
foram em 2016 e vão se 
repetir agora, em 2020.

• A exceção está no 
mandato dos sena-
dores, que dura oito 
anos, embora eles 
também sejam eleitos 
a cada quatro anos. 

Por exemplo: os 
senadores eleitos em 
2014 têm mandato 
até 2022; os que foram 
eleitos em 2018 têm 
mandato até 2026.

e m t u r n o s 
O primeiro turno ocorre sem-
pre no primeiro domingo de 
outubro do ano da eleição. Se 
houver segundo turno (reali-
zado apenas para presidente, 

governador e prefeito), a data 
costuma ser o último domin-
go do mesmo mês. Quando 
as eleições são para prefeito, 
o segundo turno pode ser 
realizado em municípios com 

mais de 200 mil eleitores. Ele 
ocorre se houver mais de dois 
candidatos no primeiro turno 
e nenhum deles atingir maio-
ria absoluta de votos — ou 
seja, 50% dos votos mais um.

q u e m p o d e  
vota r? 
Todos os brasileiros que te-
nham entre 18 anos e 70 anos 
são obrigados a votar — quem 
não vota pode ter problemas, 
como não conseguir tirar 
passaporte. O voto é opcional 
a partir dos 16 anos e para 
maiores de 70 anos. Em di-
versos países da Europa e nos 
Estados Unidos, por exemplo, 
o voto é opcional para todas as 
pessoas.

Para as eleições de 2020, a Justiça Eleitoral espera atingir o número de 117 
milhões de eleitores cadastrados com biometria. A conclusão da coleta de 
impressões digitais está prevista para ocorrer até 2022. Para consultar se 
sua cidade terá biometria obrigatória nas próximas eleições, acesse o site do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do seu estado.

n a s u r n a s 
Durante as eleições, são 
considerados válidos os votos 
nos candidatos e nas legen-
das dos partidos (quando 
você escolhe votar em um 

partido e não em um candi-
dato a deputado, senador ou 
vereador, por acreditar que 
qualquer candidato desse 
partido é uma boa opção). 
Votos brancos e nulos são 

descartados. Desde 1996, 
o Brasil usa a urna eletrôni-
ca. Aos poucos, o país está 
implantando a biometria, que 
identifica o eleitor por meio 
da impressão digital.  
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EM QUEM VOTAMOS?

Em 2020, as eleições serão munici-
pais, ou seja, para escolher prefeitos e 
vereadores. Serão quase 147 milhões 
de eleitores indo às urnas para o 
primeiro turno, em 4 de outubro; o se-

gundo turno está marcado para o dia 
25 de outubro. A seguir, saiba o que faz 
cada um dos cargos no governo — do 
presidente da República ao vereador 
do seu município.

g ov e r n a d o r 
Comanda um estado e tem algumas 
funções parecidas com as do presiden-
te, mas nos limites do estado. Ele apro-
va e veta leis estaduais, além de ser 
responsável pela infraestrutura, como 
o transporte, e gestão dos recursos 
naturais da região, como a água. Com 
seus secretários, o governador contri-
bui para a educação (administrando 
escolas públicas estaduais), segurança 
(comandando a polícia civil e a militar), 
saúde (fundando hospitais e centros 
de pesquisa), entre outras áreas. Para 
que esses serviços sejam oferecidos, 
os governadores devem distribuir para 
as cidades o dinheiro arrecadado por 
meio de impostos estaduais e buscar 
financiamento federal para a realiza-
ção de obras. 

p r e s i d e n t e 
É o cargo mais importante da política 

nacional. Ele é o chefe do Poder 
Executivo, ou seja, administra todo o 
país. Assim, pode aprovar ou vetar as 
leis que já passaram pelo Congresso, 
além de criar novas propostas de lei. 
É de responsabilidade do presidente 

nomear ministros (que cuidam de 
áreas como economia, saúde, trans-

porte e educação) e decidir sobre a 
infraestrutura do Brasil, escolhendo 

entre diferentes fontes de energia 
(eólica, hidrelétrica e nuclear, por 

exemplo) e alternativas de transporte 
(rodovias, ferrovias etc.). O presiden-
te é também chefe de Estado: repre-

senta o país no exterior, cuidando 
das relações com outras nações e da 

defesa nacional.

q ua l é a d i f e r e n ç a? 
p o d e r l e g i s lat i vo • É formado por deputados, senadores e 
vereadores. Juntos, a Câmara dos Deputados e o Senado formam o 
Congresso Nacional. Nos estados, os representantes desse poder são 
os deputados estaduais e, nos municípios, os vereadores. A função do 
Poder Legislativo é representar os cidadãos na criação e alteração de 
leis e fiscalizar os governantes do Poder Executivo. A decisão final na 
aprovação de leis é do Poder Legislativo. 

d e p u ta d o f e d e ra l 
É responsável por criar, debater e 
aprovar leis federais (que valem para 
todo o país). Cada estado tem um 
número específico de deputados 
federais na Câmara, proporcional 
à sua população. Ele também tem 
o papel de fiscalizar o presidente, o 
vice-presidente e os ministros. Além 
disso, é responsável por aprovar o 
Orçamento da União, que define os 
gastos anuais do governo federal.
 

s e n a d o r
Fiscaliza cargos superiores, como 
presidente, vice-presidente e mi-

nistros, e tem voz ativa na criação e 
aprovação de leis. O senador pode 

debater e aprovar leis que já passa-
ram pela Câmara dos Deputados e, 

além de aprovar o Orçamento da 
União, pode ajudar no seu desenvol-
vimento, decidindo o melhor jeito de 
aplicar o dinheiro em seu estado (ou 
seja, o estado que o elegeu por meio 

do voto da população).

d e p u ta d o e sta d ua l
É o representante dos cidadãos de 

um estado na Assembleia Legislativa, 
onde são feitas as leis. Ele cria, de-

bate e vota leis estaduais. Também 
ajuda a criar impostos e taxas e 

decidir como o dinheiro arrecadado 
é usado. Outra função é fiscalizar as 
ações do governador. O número de 

deputados estaduais varia de estado 
para estado, sendo proporcional ao 

número de habitantes.

p o d e r e x e cu t i vo • É formado pelo presidente da República, por 
seu gabinete (ministros), governadores, prefeitos e seus secretários. A 
principal função do Poder Executivo é colocar leis em ação e verificar 
se elas estão funcionando. Os membros também administram planos e 
políticas públicas e cuidam de bens comuns, como escolas e hospitais. 
Além disso, são responsáveis por serviços como saúde, segurança e 
educação e representam o país nas relações internacionais.
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O resultado dessa conta gera um  
novo cálculo.   
exemplo: a conta do Partido A resultou 
em 2; então, a quantidade de votos 
recebida pelo Partido A é dividida por 
2. Isso é feito com todos os partidos:

Partido A: 10 mil votos ÷ 2 = 5 mil 
Partido B: 30 mil votos ÷ 4 = 7,5 mil  
Partido C: 10 mil votos ÷ 2 = 5 mil 
Partido D: 23 mil votos ÷ 3 = 7,6 mil 
Partido E: 27 mil votos ÷ 3 = 9 mil

Neste caso, o partido E ficaria com  
a vaga restante.

EM QUEM VOTAMOS?

p r e f e i to
É quem governa um município.  

A principal responsabilidade do cargo 
é administrar o dinheiro público que 
vem dos impostos municipais, deci-

dindo em que setor aplicá-lo. Com os 
secretários de cada área, define, por 

exemplo, quanto vai para a construção 
de escolas e manutenção de infraestru-

tura (como pavimentação de ruas). 

v e r e a d o r
Representa os cidadãos de um 
município na Câmara Municipal. Ele 
elabora, debate e vota leis munici-
pais e ajuda na definição dos gastos 
da verba do município. 

algumas das principais funções 
do prefeito:

• Garantir que o transporte cole-
tivo municipal (como os ônibus) 

funcione;

• Definir o que vai ser construído 
nos espaços da cidade (como 

escolas, moradias etc.);

• Criar e garantir que creches, 
pré-escolas, escolas de ensino 

fundamental e postos de saúde 
estejam funcionando;

• Certificar que as ruas sejam 
pavimentadas, ou seja, que tenham 
uma cobertura (como asfalto) para 
assegurar a passagem de veículos;

• Garantir a manutenção de pra-
ças, iluminação pública (das ruas 

e avenidas) e jardins, além  
da limpeza urbana (como coleta 

do lixo);

• Aprovar ou não propostas de leis 
elaboradas pelos vereadores e 
criar novas propostas quando for 

necessário;

• Melhorar as condições de  
moradia e saneamento.

algumas das principais funções 
do vereador:
• Propor e votar leis do município;

• Fiscalizar os outros vereadores, 
podendo denunciar práticas ina-
dequadas; fiscalizar o mandato do 
prefeito, vice-prefeito e secretários;

• Acompanhar como o dinheiro do 
município está sendo utilizado;

• Criar ou acabar com impostos 
municipais.

g lo ss á r i o
Impostos: são taxas que os gover-
nos (municipal, estadual e federal) 
cobram da população. O dinheiro 
arrecadado é utilizado em áreas 
como educação e saúde. Alguns dos 
principais impostos dos municípios 
são o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), cobrado das pessoas 
que têm algum imóvel na cidade 
(casa, apartamento, loja etc.), e o 
Imposto Sobre Serviços (ISS), em que 
empresas e trabalhadores pagam 
para o município uma parte do que 
recebem.

Saneamento: é um conjunto de me-
didas que têm como objetivo evitar 
doenças e garantir a saúde da popu-
lação. Alguns exemplos são acesso 
à água potável (apropriada para ser 
consumida) e às redes de esgoto. 

QUANTOS VEREADORES SÃO ELEITOS? 
A cada eleição municipal, um prefeito é eleito por cidade. Mas e os vereadores? No Brasil, 
existem cerca de 60 mil cargos de vereadores. A quantidade por município varia conforme 
o número de habitantes.

co m o f u n c i o n a m a s e l e i çõ e s pa ra v e r e a d o r e s?  
Diferentemente do que acontece na eleição do prefeito, na hora de escolher 
os vereadores nem sempre os candidatos mais votados são os que assumem 
os cargos. Isso acontece porque os cargos são distribuídos proporcionalmente 
entre os partidos de acordo com a quantidade de votos que tiveram — e, den-
tro dos partidos, são escolhidos os candidatos que foram mais votados. Essa 
conta é chamada de “quociente eleitoral”. 

Fonte: Rodney da Silva Amador, historiador, graduando 
em ciências sociais pela Universidade de São Paulo 
(USP) e pesquisador da história eleitoral. 

exemplo de quociente eleitoral

Imagine uma cidade com 10 vagas para 
vereadores onde 100 mil pessoas vo-
taram, com os votos assim distribuídos:

Partido A - 10 mil votos 
Partido B - 30 mil votos 
Partido C - 10 mil votos 
Partido D - 23 mil votos 
Partido E - 27 mil votos

Deste modo, o partido A terá direito a 1 
vereador, o partido B a 3 e o parti-
do C a 1. No caso dos partidos D e E, 
como os dois conseguiram mais de 20 
mil votos, eles garantiram 2 vereadores 
eleitos cada um. Então temos:

1 + 3 + 1 + 2 + 2 = 9

Ou seja, ainda existe uma vaga das 10 
iniciais em aberto. Para saber qual parti-
do terá direito a ela, é feita uma conta: 

vaga(s) conquistadas(s) pelo partido + 
quantidade de vaga(s) em aberto. 

Essa é a “regra das sobras”. 

exemplo: o partido A conquistou 1 
vaga de vereador. A essa vaga é soma-
da a quantidade de vagas em aberto. 
No caso do nosso exemplo: 1 + 1 = 2.

Isso é feito com todos os partidos: 
Partido A:  
1 vereador eleito + 1 vaga em aberto = 2

Partido B:  
3 vereadores eleitos + 1 vaga em aberto = 4

Partido C:  
1 vereador eleito + 1 vaga em aberto = 2

Partido D:  
2 vereadores eleitos + 1 vaga em aberto = 3

Partido E:  
2 vereadores eleitos + 1 vaga em aberto = 3
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q ua i s  
c a n d i d ato s 
t ê m m a i s 
a v e r co m 
vo c ê? 
Há candidatos de 
todos os tipos. Para 
alguns, investir na 
preservação do meio 
ambiente é prioridade. 
Outros acreditam que 
o mais importante é 
combater a violência. 
Por isso, o eleitor deve 
estudar as propostas 
e escolher aquele que 
está mais de acordo 
com seus pensamen-
tos. Acompanhe as 
propagandas eleitorais 
no rádio e na televisão 
e faça uma lista com os 
nomes que desperta-
ram o seu interesse. 

Você sabia que...

...em 2020, o horário político gratuito no rádio e na televisão vai de 28 de agosto 
a 2 de outubro? Ele é chamado de gratuito porque os partidos não pagam às 
emissoras pelo tempo usado. No entanto, os canais deduzem de impostos parte 
do valor que receberiam se a propaganda fosse paga. Os candidatos também 
podem, entre 16 de agosto e 2 de outubro, fazer campanha nas ruas. Além disso, 
acontecem debates entre eles na televisão, no rádio e em sites.

COMO ESCOLHER SEU CANDIDATO? O QUE FAZER DEPOIS DAS ELEIÇÕES?

É normal ter dúvidas 
sobre quem é a pes-
soa mais adequada 
para cada cargo em 
uma eleição. Para 
esclarecer esta e 
outras questões, veja 
as dicas a seguir:

É importante saber 
mais sobre a carreira 
e o histórico dos no-
mes da sua lista — e 
dos candidatos a vice 
(se acontecer algum 
problema com o 
prefeito, por exemplo, 
quem assume a fun-
ção é o vice). Confira 
ideias para fazer 
essa pesquisa:

• Acesse o site ofi-
cial do candidato: 
procure pelo site na 
internet. Ali geralmen-
te estão a história e as 
principais propostas 
da pessoa.

• Procure notícias sobre o can-
didato: busque textos em fontes 
confiáveis, como grandes veículos 
de imprensa. Você saberá o que o 
candidato fez no passado e o que 
faz hoje e poderá descobrir se há 
casos de corrupção (como desvio 
de dinheiro) no histórico dele. 

• Cuidado com as fake news: 
confie apenas em veículos com 
credibilidade, como grandes jor-
nais e portais de notícias. | Acesse 
sites que checam se uma notícia é 
falsa ou verdadeira, como Agência 
Lupa e Aos Fatos. | Desconfie do 
que lê. Pergunte a si mesmo se 
aquilo faz sentido. Se ainda estiver 
em dúvida, pesquise mais. 

• Confira o site do 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE): 
perto do período 
eleitoral, o site com-
partilha informações 
sobre os candidatos. 
É possível ver, por 
exemplo, de onde 
veio o dinheiro que 
determinado político 
usou para fazer a 
campanha eleitoral.

• Acesse o site da Câmara 
Municipal: são divulgadas infor-
mações sobre os políticos que já 
exerceram algum cargo no muni-
cípio. Exemplos de sites: Câmara 
Municipal de Salvador ou Câmara 
Municipal de São Paulo.

Para saber mais sobre corrup-
ção, acesse a primeira edição 
do Manual Joca das Eleições: 
bit.ly/manual-eleicoes-1

faça pesquisas sobre os candidatos

p r e f e i t u ra 
Oferece duas formas de participação:

• Ouvidoria: pela internet ou pesso-
almente, o cidadão pode enviar su-
gestões, críticas, reclamações, elogios 
e denúncias, que são analisadas e 
respondidas.

• e-SIC: o Sistema de Informação ao 
Cidadão é um canal on-line e presen-
cial pelo qual as pessoas podem pedir 
documentos, dados e informações 
públicas.

e s co la d o l e g i s lat i vo
Presentes nas câmaras, as escolas do 
Legislativo oferecem cursos e livros 
sobre política. Com mais informações, 
você descobre qual área ou setor da 
administração pública é responsável 
por uma questão que atrapalha a sua 
escola ou bairro e aprende a fazer um 
pedido ou uma denúncia.

Com prefeitos e vereadores eleitos, 
é hora de cobrar deles melhorias ou 
soluções de problemas na sua cidade. 
Primeiro, preste atenção ao seu redor. 
Que problemas existem na sua escola? 
E no seu bairro? Busque conversar 

sobre essas questões com outras 
crianças e jovens, além de adultos. 
Encontrou mais gente que gostaria 
de buscar melhorias? Juntem-se para 
usar os meios a seguir e cobrar solu-
ções dos políticos eleitos.

c â m a ra d e v e r e a d o r e s
As câmaras municipais são públicas, 
ou seja, qualquer pessoa pode 
entrar. Que tal propor um passeio 
por lá à sua família ou escola? É uma 
oportunidade de aprender como a 
política funciona por dentro.

i n d i c aç ão
A ferramenta “indicação” é um documen-
to oficial da Câmara pelo qual vereadores 
adultos e vereadores mirins (saiba mais 
em “Como você pode participar da vida 
política?”) podem fazer solicitações 
para a prefeitura. “Em 2019, foram feitas 
mais de 50 indicações pelos vereadores 
mirins, a maioria contendo demandas da 
escola em que estudam e do bairro onde 
moram”, diz Juliana Filippe, coordena-
dora da Escola do Legislativo da Câmara 
de Joinville, em Santa Catarina. Entre os 
pedidos feitos pelos vereadores mirins da 
cidade e atendidos pelo prefeito estão:

Conserto do elevador de uma escola;  |  
Contratação de pediatras (médicos es-
pecialistas em crianças) para um Pronto 
Atendimento (PA) 24 horas;  |  Instalação 
de novas traves e redes no campo de 
futebol de uma escola.

Algumas solicitações só podem ser 
feitas por maiores de 18 anos. Peça 
sempre a ajuda de um adulto.

a p ps
Em aplicativos como “Colab” (www.colab.
re) e “Fala, Cidadão” (www.falacida-
daoapp.com.br) é possível apontar um 
problema (como um buraco na rua), que 
é enviado aos órgãos públicos responsá-
veis por resolvê-lo. 
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COMO VOCÊ PODE  
PARTICIPAR DA VIDA POLÍTICA?

Apesar de o direito ao voto se iniciar aos 16 anos, 
crianças e jovens podem ser ativos na política bem 
antes disso, em programas que vão além das urnas. 
Um exemplo são as Câmaras Mirins, existentes em 
algumas câmaras de vereadores. O projeto dispõe de 
programas voltados especialmente para o público 
infantojuvenil. Confira os casos de duas cidades onde 
isso ocorre:

belo horizonte (minas gerais)

Na Câmara Municipal, 45 estudan-
tes da rede pública de educação 
se tornam vereadores mirins por 
um ano. Em encontros mensais, 
eles aprendem o que é um projeto 
de lei, acompanham e realizam 
plenárias — reuniões em que 
os projetos são discutidos — e 
debatem soluções para sua escola 
e cidade. Algumas das sugestões 
dos vereadores mirins podem ser 
votadas pelos vereadores adultos.

“Comecei a perceber que política 
é ir atrás dos nossos direitos e não 
é só para adultos, e sim para toda 
a população, inclusive crianças e 
jovens. A Câmara Mirim é prova 
de que temos ideias geniais que 
podem ajudar não só o nosso 
município, como o estado, o país e 
até o mundo. Este ano, sugerimos 
a implantação de mais bibliotecas 
e centros culturais na cidade, por 
exemplo”, Ester S., 14 anos, vereadora 

mirim de Belo Horizonte em 2019

joinville (santa catarina)

Todo ano, 19 estudantes do 8o ano 
do ensino fundamental da cidade 
são escolhidos para participar 
da Câmara Mirim. Depois de um 
curso de oratória (que ensina a 
falar em público) e da cerimônia 
de posse, eles se reúnem a cada 15 
dias para discutir projetos de lei 
para sua escola e bairro. Os jovens 
vereadores também têm a oportu-
nidade de se reunir com o prefeito 
da cidade.

“Mostrar a realidade da política 
para crianças e jovens não vai ape-
nas melhorar o status da política, 
como também as crianças e os 
jovens no futuro. Precisamos de ci-
dadãos melhores e, para isso, eles 
devem ser bem informados sobre 
política. Gostei muito da proposta 
de uma vereadora mirim de criar 
uma piscina de competição na cida-
de, espero que se torne realidade”, 
Thiago R., 14 anos, vereador mirim de 
Joinville em 2019

Se existe uma Câmara  
Mirim na sua cidade, bus-

que participar dela!  
Se não, sugira a criação de 
uma: você pode se reunir 

com outras crianças, 
jovens e adultos para 
escrever um pedido e 

enviá-lo aos vereadores, 
por exemplo.

A POLÍTICA NO SEU DIA A DIA

Prefeitos, vereadores, governadores... Eles não os únicos a fazer política. A 
prática também acontece no nosso dia a dia, como nas escolas, por meio dos 
grêmios estudantis. Confira exemplos de como eles funcionam.

g r ê m i o s e st u d a n t i s 
Nas escolas, a política está muito presente 
nos grêmios estudantis, grupos de alunos 
que propõem ações para melhorar o am-
biente escolar. Para realizar esse trabalho, a 
chapa (equipe) que está “no poder” ouve os 
pedidos dos alunos e funcionários e conver-

sa com as autoridades escolares para saber 
se determinada medida pode ser realizada.  
Na prática, os grêmios têm muitas seme-
lhanças com os partidos políticos. Nos dois 
casos, os representantes precisam pensar 
em propostas de melhorias para o local e 
ser eleitos por maioria para “governar”.  

O processo para participar de um grêmio na escola:

Alunos se reúnem e 
formam uma chapa. 
Depois, definem as 
propostas de melhorias 
que têm para a escola 
— colocar espelho no 
banheiro, fazer um show 
de talentos, entre outros.

As chapas come-
çam a fazer cam-
panha: os grupos 
compartilham 
suas propostas 
com os demais 
alunos. 

Os alunos votam na chapa 
que acreditam ser a melhor 
para a escola. 

A chapa que recebe mais  
votos vence e assume o 
grêmio. 

Não se esqueça de cobrar

Se a chapa eleita na sua escola não estiver cumprindo as promessas 
feitas durante a campanha, você deve cobrar os representantes.
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Grêmios no dia a dia

A POLÍTICA NO SEU DIA A DIA

Escola Estadual Alcides da Costa 
Vidigal (São Paulo – SP) 
• chapa: Geração Consciente. 
• ações promovidas na escola: 
a chapa espalhou cartazes de 
conscientização pela escola falando 
sobre bullying, racismo, importância 
da higiene no banheiro, entre outros 
assuntos. 
 
o que os participantes  
têm a dizer?  
“Acho que é importante os alunos do 
grêmio terem tempo para organizar 
as coisas, pensar em propostas para 
a escola. Temos que ver se aquilo 
que está sendo proposto realmente é 
necessário, se é preciso melhorar ou 
mudar alguma coisa”, Vitória F., 11 anos  

 
“Além de propostas que sejam feitas 
para brincar, como show de talentos 
ou gincana, acho que é importante 
os alunos do grêmio fazerem coisas 
que ajudam na educação, como 
Olimpíada de Matemática. Afinal, 
você está em uma escola”, Mayumi C., 

11 anos  

 
o que diz a escola? 
“O grêmio ensina como o mundo 
político, lá fora, funciona. Os 
estudantes têm que ir até as salas 
fazer a campanha. Os alunos, por 
sua vez, podem ouvir as propostas 
e pensar: ‘Será que essa pessoa 
vai conseguir cumprir o que está 
prometendo?’. Com essas ações, 
vamos orientando os alunos para 
coisas que acontecem na vida, 
como um político prometer e não 
cumprir”, Isabel Nascimento, vice-diretora, 

responsável pelo grêmio.

Escola Comendador Bernardo 
Martins Catharino – Sesi 
(Salvador – BA) 
• chapa: Roda-Viva  
• ações promovidas na escola: 
intervalo lúdico (estudantes 
participam de brincadeiras antigas), 
campeonato de educação física 
(competição de futsal), festa de fim 
de ano, entre outros.  
 
o que os participantes  
têm a dizer? 
“Quando eu me propus a participar do 
grêmio da escola, sabia que seria um 
desafio. Aqui, nós temos mais ou menos 
1.300 alunos. Liderar todos eles é uma 
responsabilidade grande e importante. 
O grêmio funciona como a voz dos 
estudantes para [as autoridades da] 
instituição. Eu indico para todas as 
escolas”, Ian Victor R., 15 anos 
 
“O que eu mais gostei foi de apresentar 
os projetos para os alunos, conversar 
com os estudantes, tirar dúvidas, saber 
o que eles querem que a gente faça... 
Tem sido interessante”, Marjorie J., 13 anos

 
o que diz a escola?  
“A escola só existe quando os 
estudantes são ativos. As pessoas 
podem pensar que fazer um grêmio 
vai ser desgastante ou que os jovens 
não vão se interessar, mas isso 
cai por terra quando você começa 
a conversar e dar espaço para 
eles. Eles mesmos se organizam, 
pensam e trazem soluções para 
problemas que, às vezes, os 
adultos não conseguem solucionar 
rapidamente”, Iracema Guimarães, 

professora de história e responsável pelo grêmio.
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