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Com a incorporação do Partido Republicano 
Progressista – PRP ao PATRIOTA muitas coi-
sas precisaram ser readequadas. Um exem-
plo foram as fundações. O PRP tinha a Fun-
dação Dirceu Gonçalves Resende – FDGR 
enquanto o PATRIOTA tinha a Fundação Eco-
lógica Nacional – FEN. A lei não permite duas 
fundações mantidas pelo mesmo partido. 
Diante disso, optou-se pela manutenção da 
FEN incorporando a ela a experiência educa-
cional que a FDGR exercitou nos últimos dez 
anos, realizando mais de 200 cursos presen-
ciais em todo o Brasil e cerca de 20 cursos no 

formato EAD (Educação à Distância).

Podemos dizer que existe uma nova FEN cuja 
proposta é revolucionar as bases do PATRIO-
TA por meio da educação partidária, levando 
conhecimento doutrinário e fortalecendo 
nossos alicerces formados pelo nosso maior 
patrimônio: nossos filiados. A FEN está sen-
do reestruturada para fornecer aos nossos fi-
liados, parlamentares e executivos um novo 
modelo de comunicação e educação.

No campo da educação, a FEN promoverá nos 
próximos anos cursos presenciais e à distân-
cia, incentivará a realização de oficinas de de-

bates sobre questões pontuais nas esferas 
políticas: nacional, estadual e municipal, 

assim como apoiará iniciativas edu-
cacionais promovidas por institui-

ções sérias e comprometidas com 
a democracia brasileira.

Assim iniciamos nesta primei-
ra semana de dezembro a im-
plantação do NEPE, Núcleo de 
Estudos Políticos e Eleitorais 
que objetiva capacitar pré-
-candidatos, lideranças e convi-
dados a se inspirarem no cená-

rio político e prepararem-se para 
uma eleição com bases profissio-

nais fazendo com que o trabalho 
ganhe transparência e motivação no 

trato com a população de cada cidades 
onde no ano que vem teremos as eleições 

para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Este e-book é o primeiro de uma coleção com 
periodicidade mensal que propõe modernos 
métodos de ensinamentos para os três eixos 
relevantes: política, comunicação e mobilização

Acreditamos que, com o esforço e a colaboração 
de todos, a FEN será o grande diferencial entre 
os partidos políticos nacionais ao oferecer às ba-
ses estruturais do PATRIOTA condições para que 
nossos filiados e dirigentes possam evoluir cada 
dia mais política e partidariamente.

A NOVA FEN AVANÇA
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A PERCEPÇÃO
POLÍTICA

Quem não gosta
de política, pelos
políticos serão
dirigidos”

“
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• Política é a gestão 
da coisa pública
• Política é eleição. 

Embora muitas pessoas têm 
diversas sugestões para de-
finir o que é política, há no 
senso comum, duas defini-
ções aceitas pela maioria:

E destes dois tópicos fa-
miliares à maioria das pes-
soas, conduz a vida, imaginando 
que a política acontece apenas na Câ-
mara Municipal da cidade, na Prefeitura, 
e nas instituições como Assembleia Legislati-
va, Governo de Estado, Congresso Federal, que 
engloba a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal até no executivo maior pela Presidên-
cia da República. 
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Neste exemplo, aborda-
mos dois poderes ape-
nas, o Legislativo e o 
Executivo.  Faz parte da 
Constituição Federal da 
República do Brasil o Po-
der Judiciário. 

Desta forma a organiza-
ção social brasileira está 
assim formada:

Poder Executivo: 
Prefeitos, Governadores 
e o Presidente da Repú-
blica

Poder Legislativo: 
Câmaras Municipais, As-
sembleias Legislativas e 
o Congresso Nacional

Poder Judiciário:  
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), tribu-
nais regionais federais e 
juízes federais, tribunais 
e juízes militares, e tribu-
nais e juízes dos estados, 
do distrito federal e dos 
territórios
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A mais completa definição sobre 
política que sugerimos é:

“Denomina-se política, a arte ou 
ciência da organização, direção 
e administração de nações, 
estados e cidades en-
cadeadas por ci-
dadãos que se ocu-
pam de assuntos 
públicos, levados ao 
cargo pelo voto, em 
regimes democráticos”.

O melhor entendimento que 
se pode levar aos eleitores em 
visitas, reuniões e debates por 
parte dos pré-candidatos, é que 
durante nosso dia a dia, estamos 
em contato direto com decisões 
políticas que foram tomadas, 

visando o controle e apoio à co-
munidade. A escola que levamos 
os filhos, foi uma decisão política, 
o terminal de ônibus e definição 
dos itinerários, foi uma decisão 

política, a estrada que nos 
leva a visitar um parente 

ou trabalhar em locais 
distantes, foi uma de-
cisão política, o hospi-
tal, o campo de futebol, 

a academia a céu aber-
to, as praças, eventos cul-

turais e festividades, os cuidados 
com a infraestrutura da cidade, o 
saneamento básico entre outras, 
foram decisões políticas. Por isso 
afirma-se: “Quem não gosta de 
política, pelos políticos serão di-
rigidos”.

“QUEM 
NÃO GOSTA 

DE POLÍTICA, 
PELOS 

POLÍTICOS 
SERÃO 

DIRIGIDOS”

POLÍTICA
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DÁ PRA 
CHEGAR LÁ!

Escolhemos 
sempre as 
alternativas de 
maior valor”

“
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Os cargos eletivos no Brasil 
e em muitos países onde 
a democracia é praticada, 
mesmo por diferentes leis 
regras e determinações 
constitucionais, conduzem 
pessoas ao cargo por inter-
médio de uma eleição, que 
aqui vamos definir como 
“escolha” - a essência de 
uma eleição. 

E escolha é uma ação indi-
vidual ou coletiva, proposta 
em diferentes períodos ob-
jetivando diferentes cargos. 
Ao escolhermos um candi-
dato em um período elei-
toral, da ação individual de 
cada eleitor, ao coletivo da 
sociedade, define-se assim 
quem serão os represen-
tantes legais dos poderes 
Legislativo e Executivo.

Toda escolha é feita 
com base na atribui-
ção de valores. Esco-
lhemos sempre a al-
ternativa que possui 
maior valor. 
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Dentre os candidatos a um deter-
minado cargo, serão escolhidos 
sempre aqueles que agregaram 
mais valores como alternativa. 

Imagine durante uma noite 
onde pessoas se prepa-
ram para um novo en-
contro. A mulher atribui 
valores a si como ma-
quiagem, roupas, cabe-
lo em diferentes estilos, 
acessórios e etc. O ho-
mem da mesma forma, 
barba aparada, 
cabelos, roupas 
e acessórios. 
Ambos procu-
rarão atribuir, a 
cada qual, um 
valor maior que 
as demais pes-
soas (alternati-
vas) presentes 
naquele am-
biente onde se 
tornarão as alter-
nativas de maior 
valor. 

Outros homens e outras mulhe-
res, que não chamarem tanta 
atenção como nossos primeiros 
atores neste exemplo, poderão 
ser escolhidos num segundo 
momento. 

Sabendo-se que o eleitor 
definirá seu representan-
te por uma escolha, que 
passará pela ponderação 

dos valores atribuídos a 
ele que passará a ser uma 

alternativa para ser elei-
to. Cabe ao can-
didato atribuir-
-se valores e se 
tornar a alter-
nativa de maior 
valor. 

Somente desta 
forma o candi-
dato se destaca, 

ganha visibilidade 
e agrega cada vez 

mais seguidores na 
construção de uma 
candidatura. 
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Você não precisa 
ser o melhor de 
todos, basta ser 
melhor que seu 
adversário” 

“

VALORES 
A SEREM 
ATRIBUÍDOS
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O cenário eleitoral que você enfrentará, 
deve ser entendido como um organis-
mo vivo, mutável e de diferentes condi-
ções de envolvimento do eleitor, a cada 
pleito. São necessidades que se alteram, 
discursos que se completam, e a comu-
nicação que a cada dia pulveriza mais 
e mais informações no smartphone de 
cada eleitor. E para o assunto comunica-
ção, vai ter um momento de tratarmos 
o tema de forma mais detalhada. O que 
objetivamos agora é saber quais atri-
butos devem ser atribuídos a quem vai 
disputar uma eleição iniciando 2020 de 
forma profissional e impactante.
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“CONTO
COM VOCÊ, 

HEIN AMIGO?”

A matéria prima de 2020 sem 
medo de errar é a “atenção”. O 
déficit de atenção que somos 
imbuídos no relacionamento 
do dia-a-dia, seja com amigos, 
colegas de trabalho e até mes-
mo no seio familiar é grande 
e sinaliza o primeiro atributo 
onde o candidato poderá trei-
nar à internaliza-lo nas visitas 
presenciais.

Ao dar atenção ao eleitor, ele 
perceberá que você tem a 
preocupação direta e volta-
da às colocações que ele fará. 
Normalmente o eleitor não 
terá essa oportunidade com 
os demais candi-
datos que, em 
sua maioria, 
irão aborda-lo 

dizendo quase que de forma 
automatizada seus planos e 
projetos, o que pretende fazer, 
ajudar, melhorar, e sairão para 
a próxima casa finalizando 
com a famigerada frase: “con-
to com você hein amigo?”.

Você se diferenciará ao dar 
um tempinho a mais de 
atenção.  Mas, se eu in-
vestir esse tempo a mais 
em cada visita, não vou 
visitar menos pessoas? 

Sim, você visitará menos, 
porém, com mais qualida-

de, não há necessidade de vi-
sitar muitos, com menos qua-
lidade. Lembre-se: “você não 
precisa ser o melhor de todos, 
basta ser melhor que seu ad-
versário”.

ATENÇÃO
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A maioria das campanhas eleitorais é realizada pelas téc-
nicas ultrapassadas de visitações às residências dos elei-
tores. Se faz com a apresentação de propostas, platafor-
mas e projetos voltadas a determinada cidade ou setores 
específicos dela. Pesquisas de opinião pública detectam 
as necessidades de uma cidade e de localidades pontu-
ais, até mesmo bairros, assentamentos, sub-

distritos, povoados e etc., dando 
uma lista das principais de-

mandas. É uma importan-
te ferramenta sim.  

Os candidatos por sua 
vez, com a percepção 
de demonstrarem 
que estão plugados 
nas necessidades 
da cidade montam 
uma série de itens 
a serem apresen-

tados aos eleitores e 
nas visitas “despejam” 

o arsenal de propostas, 
balizado nas pesquisas, na 

tentativa de dizer que tem 
muito a fazer e, de forma automá-

tica, saem para a próxima casa onde o processo se repete 
e assim nos demais domicílios. Dos 15 ou 20 itens apre-
sentados pelo candidato, investiu-se um tempo grande 
na visita e não se identificou exatamente qual a dor da-
quela persona. 

IDENTIFICAÇÃO
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Nas eleições de 2020, se-
rão mais bem avaliados 
os candidatos que utiliza-
rem a estratégia de iniciar 
a visita com uma abor-
dagem simples, e uma 
pergunta direta, sobre o 
maior anseio daquela fa-
mília. Uma vez com a res-
posta identificada, basta 
puxar do arsenal de pro-
jetos, os que se referem 
única e exclusivamente 
ao problema identificado. 
Se for “remédio de alto 
custo” vai ser abordado 
primeiramente as pro-
postas sobre saúde e 
as variações específicas 
como:

• Atendimento qualifica-
do em UPAs;
•  Ampliação do quadro 
de médicos especialistas
• Renovação da frota de 

ambulâncias;
• Aquisição de UTIs mó-
veis;
• Instalação da clínica da 
mulher;
• Acompanhamento do 
estoque de remédios de 
alto custo.

A certeza de que estas 
abordagens interessarão 
muito mais do que você 
dizer que se construirá 
um centro comunitário 
ou revitalização da praça, 
causará muito mais im-
pacto e a visita será muito 
mais qualificada. 

No domicílio vizinho, uti-
liza-se a mesma técnica, 
porém, há a possibilidade 
de a demanda ser o sis-
tema habitacional, onde 
aquela família alimenta o 
sonho da casa própria. 
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O ELEITOR
DESEJA O
BÁSICO

Ganhar na 
loteria é uma 
coisa, ser feliz é 
outra” 

“
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Propostas macros com 
muitos detalhes a serem 
avaliados, obras faraôni-
cas com profundo teor 
comparativo e dificulda-
de de referenciar-se com 
o que o eleitor convive 
e conhece, tende a ser 
muito difícil de entendi-
mento e basicamente ter 
um baixo impacto para 
convencimento. 

Os dados de muitas pes-
quisas qualitativas so-
bre o que mais contribui 
para a felicidade dos par-
ticipantes entrevistados, 
são três estas percepções 
aferidas:

• Viver bem com a família
• Fazer mais amigos
• Ter um emprego me-
lhor

 

Nota-se que “ter mais di-
nheiro” é uma alternativa 
implícita em “ter um em-
prego melhor” o que nos 
aponta para a diferença 
de que dinheiro e felici-
dade não caminham na 
mesma direção, contra-
dizendo o dito popular. 
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Na cidade, as demandas que os 
eleitores mais desejam e esperam 
do político, são as mais básicas pos-
síveis. Não esquecendo por exem-
plo, que acesso grátis a internet se 
tornou básico, ônibus climatizado 
já é básico, atendimento com hora 
marcada em postos de saúde, já 
faz parte do protocolo de muitas 
cidades, mas ninguém espera a 
construção de um aeroporto de 
carga para o início de um porto 
multimodal ou um outro teatro 
para abrigar orquestras sinfônicas 
internacionais. 

As pessoas necessitam do básico 
para poder viver em uma comu-
nidade onde as prioridades são 
família, amigos e trabalho. Porém, 
estas questões só vêm aflorarem 
após o cidadão ter a sensação de 
cidadania, segurança e respeito 
na saúde, na educação e na ges-
tão da coisa pública.
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O eleitor reage a cada neces-
sidade de forma pontual e 
específica. 

As pessoas vão conquistan-
do passo a passo as necessi-
dades e vislumbrando outras 
em uma sequência de vida 
mas seguindo uma ordem. 
Quem mostra isso é a Pirâ-
mide de Maslow que define 
a ordem destas necessida-
des do cidadão, observan-
do a dispensa de conquistar 
algo maior se ainda não resol-
veu a situações do degrau de 
baixo. Ou seja. Você não que-
rerá um emprego melhor se 
você não sanou sua necessi-

NÍVEL DE NECESSIDADES

dade de sono, por exemplo. A 
necessidade de dormir neste 
momento, é mais importan-
te que um emprego melhor. 
É prioridade absoluta você 
comer para depois de sanar 
a fome poder pensar em se-
gurança, pois de que lhe ser-
virá a segurança se possivel-
mente morrerá de fome nos 
próximos dias. Veja e acom-
panhe a pirâmide e suas es-
calas de necessidade.  

O candidato moderno tem 
essa percepção e saberá 
pinçar de forma cirúrgica, 
argumentos para um novo 
discurso. 
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Esqueça o 
‘valeu amigão, 
estamos juntos’” 

“

JÁ VOU
ME DECLARAR
PRÉ-CANDIDATO
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A declaração de pré-candi-
datura de forma precoce, ou 
sem um mínimo de capaci-
tação, promove especulação 
em alta escala. 

ELEITORES
PROFISSIONAIS

Saber de uma pré-candidatura 
é o que os “eleitores profissio-
nais” mais desejam. E eleitores 
profissionais são os que apa-
recem primeiro no afã de se 
dizerem parceiros, lideranças, 
multiplicadores e que já que-
rem engajarem sua campa-
nha, mas, imediatamente, pre-
cisam de um pequeno favor.

• Vou trabalhar em sua cam-
panha, mas preciso regulari-
zar o documento do carro. 
• Preciso dar um celular novo 
para minha esposa já que fi-
carei muito fora de casa na 
sua campanha.
• Se eu não regularizar mi-
nhas contas de água, nem 

poderei me motivar em bus-
car votos para você. É que na 
semana que vem vão cortar 
minha água.

Enfim, o que mais o candidato 
ouvirá são propostas para re-
solver os problemas de outrem, 
por suposto apoio ou trabalho 
“voluntário” na pseudo busca 
de votos.

Escapar dessas pessoas é tare-
fa muito fácil. Pode claramente 
dizer “não”. É que esses “eleito-
res” não são e não seriam seus 
eleitores, pois no primeiro viés 
da campanha, serão os primei-
ros a abandonar o barco. Volú-
veis, vulneráveis e infiéis. 
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ELEITOR COMUM

A pré-candidatura quando voltada ao eleitor co-
mum, é sem sobra de dúvidas um trabalho cons-
trutivo e de forte apelo para concretizar este novo 
caminho que lhe levará ao período eleitoral.

Os eleitores esperam:

• Atenção personalizada
• Propostas simples e resolutivas
• Transparência
• Dinamismo 
• Autoridade

Estas atribuições que você deve 
ajustar em seu comportamento, 
farão a diferença na percepção 
do candidato padrão e do candi-
dato plugado aos novos tempos. 
Esqueça atitudes bajuladoras e 
artificiais como:

• Valeu amigão.
• Estou contando com você!
• Olha, estamos juntos hein?
• Esse é o cara!
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É interessante entender que 
você está construindo uma 
candidatura e por mais ínti-
mo que você seja dos seus 
“amigos eleitores” eles tam-
bém são alvos de outros 
“amigos do amigo eleitor” 
que por sua vez tem ainda 
outro “amigo, dos amigos, 
do amigo eleitor”, que num 
comparativo direto, por uma 
infelicidade de uma abor-
dagem menos séria ou pela 
demonstração grande de 
intimidade, você poderá ser 
substituído por outro amigo.

Aliás, amigo é o que não falta-
rá em uma disputa para estas 
próximas eleições, são ami-
gos do bairro, da escola, do 
time, da igreja, do trabalho e 
outros mais. Aí se formos ana-
lisar de forma mais pontual, 
verá que em cada grupo so-
cial a qual você está mirando, 
já existe também outro can-
didato a vereador que é mui-
to amigo, inclusive seu. Por 
isso, a hora de construir sua 
candidatura é hora de serie-
dade, de compreensão com 
as dores das personas e de-
monstração de entendimen-
to das necessidades de cada 
um. É uma oportunidade de 
ouro que você não pode dei-
xar escapar.
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MILITANTES

Essa classificação de eleitores é atribuída aos 
amigos mais próximos e pessoas que, com o 
passar do tempo, se inspiram no candidato e a 
empatia provida entre ambos os tornam com-
placente de um projeto onde a atividade em 
busca de novos votos cria a teia perfeita para 
este  trabalho.

No livro “A eleição disruptiva” de Mauricio Mou-
ra e Juliano Corbellini, os autores dizem que: 
“A arte de uma campanha está em contagiar 
e armar o eleitor de seu candidato com os ar-
gumentos para conquistar outros eleitores 
nesses ambientes”. 

E com essa versão a cerca dos mais apaixona-
dos, podemos denomina-los de militantes. 

Se você os contrata para trabalharem em sua 
campanha 
eles deixam 
de ser mili-
tantes, para 
serem apenas 
prestadores de 
serviços. O mili-
tante tem acima 
de qualquer argu-
mento a ideologia que 
o conectou a você e o tor-
nou uma pessoa que passa-
rá a defende-lo deste instante 
em diante. Se houver negociação, 
deixou de ser militância de campanha.
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NETWORK 
AMPLIADA

Hora das 
primeiras 
estratégias”  

“
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A calma, a ansiedade e o jogo estratégico 
do silêncio, fará a diferença aos que dese-
jam disputar as próximas eleições.

A primeira medida a ser tomada está na 
ampliação das networks em grupos so-
ciais, esportivos, educacionais, religiosos, 

de minorias, LGBTQIAP+ , grupos de 
amigos pessoais, no seu trabalho, 

na sua família e especificar por 
abordagens e apresenta-

ções, a vocação de se tor-
nar um representante 

legítimo, daquele seg-
mento, pelas seguin-
tes características:

• Interesse em resol-
ver questões da co-
munidade
• Demonstrar que 
sabe os caminhos 

para atender as de-
mandas

• Clareza nas exposições 
de ideias

• Ter argumento para deba-
ter os principais assuntos de 

interesse coletivo
• Não desafiar, provocar ou afrontar 

pessoas com propos6tgtas e ideias dife-
rentes
• Promover uma união e participação 
ativa dos principais membros daquele 
segmento
• Se aproximar de micros influenciado-
res digitais
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E quando lhe dirigirem a per-
gunta: “Está fazendo tudo isso 
porque vai ser candidato, não 
é?” 

A sua resposta até o presente 
momento, não deve ser afir-
mativa e de forma categórica. A 
prudência em anunciar sua pré-
-candidatura lhe dará músculos 
para chegar forte em futuros 
embates. A sugestão de reposta 
é:

“Muitos me perguntam isso e 
até me motivam a ser pré-can-
didato. Tenho planos futuros 
de continuar ajudando minha 
cidade com uma participação 
mais efetiva junto aos poderes. 
Não sou pré-candidato. Mas, se 
eu fosse, poderia contar com 
seu apoio?”

Essa resposta lhe colocará em 
posição invertida ao eleitor que 
poderá simplesmente escapar 
com argumentos genéricos, 
declinar a resposta e silenciar 
ou responder categoricamen-
te: “Claro será muito bom tê-lo 
como candidato”.

Neste momento você acaba de 
identificar um possível multipli-
cador por causas nativas e não 
em busca de um favor direto.  

Não sou 
pré-candidato. 
Mas, se eu fosse, 
poderia contar 
com seu apoio?”

“
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Tudo, menos
pedir votos” 
“

PRÉ-CAMPANHA
LEGAL
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O período de pré-campanha nasceu com a criação 
da Lei 13.165 de 2015 definindo também o tempo de 
45 dias para o período eleitoral. Assim ficou estipula-
do um novo período que se permitiu fazer menções 
a futuras candidaturas com uma série de ações de 
propagação, sem o pedido explícito de voto. Gran-
de parte das plenas possibilidades de se anunciar a 
pré-candidatura, sem prejuízo ao projeto eleitoral, é 
baseado no o artigo 36-A da Lei de nº 13.165 de 2015:

“Não configura propaganda eleitoral antecipada, 
desde que não envolva pedido explícito de voto, a 
menção à pretensa candidatura…”. 

Ou seja, pode-se fazer diversas ações propositivas, 
menções a candidatura, propostas, reuniões com ob-
jetivo de colher sugestões, se apresentar com histó-
rico social de realizações a comunidade, curriculum 
profissional mas não pedir voto.

OBSERVAÇÃO:  Existem sentenças já proferidas por 
tribunais eleitorais com entendimentos que “con-
to com seu apoio”, “vamos caminhar juntos”, “farei o 
possível para um futuro melhor” e outras frases, po-
dem ser um pedido de voto de forma subliminar. Fi-
que atento.
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DECLARAR-SE 
PRÉ-CANDIDATO
 
É permitido deixar claro sua pré-candi-
datura em encontros, reuniões, palestras 
entrevistas e inclusive mencionando seus 
projetos e desejos como plataforma para 
legislar, ou metas de administração em 
redes sociais em cards com seu nome e a 
menção pré-candidato.

Como já abordado, melhor aguardar o 
momento certo.
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ELEIÇÕES PROFISSIONAIS COM 
ESTRATÉGIAS VENCEDORAS


