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O Pacto pela Democracia é uma plataforma de ação conjunta, que reúne
organizações da sociedade civil, lideranças políticas com e sem mandato,
pesquisadores, pensadores e cidadãos e cidadãs no esforço de revigorar,
aprimorar e defender a construção democrática brasileira.

Ao longo de 2017 a coalizão Nova Democracia

Lançado em abril de 2018, a coalizão Pacto pela

atuou como coletivo de ação, reunindo e impulsio-

Democracia configurou-se como uma plataforma

nando grupos, organizações e movimentos diver-

de ação conjunta sobre os seguintes eixos:

sos na sociedade comprometidos com a inovação
da democracia e a renovação de suas práticas.

• Reafirmar o diálogo, a tolerância e o embate

Partindo do espaço de diálogo formado em 2016,

virtuoso de ideias no debate público, ao lado da

apresentamos em 2017 o manifesto de lançamen-

integridade, do pluralismo e do repúdio pleno à

to da iniciativa, e atuamos no debate e tramitação

discriminação e violência na ação política.

das novas regras eleitorais pelo Congresso Nacional, por meio da campanha ‘Reforma que Quere-

• Defender sobre esses marcos as instituições e

mos’, mobilizando esforços em favor da criação de

práticas democráticas e produzir eleições

condições para a renovação positiva do ambiente

limpas, diversas e com ampla participação em

político. Em paralelo, buscamos a presença no

outubro, capazes de efetivamente representar a

debate público, ajudando a visualizar e valorizar a

cidadania e devolver as bases de confiança e

formação de novas iniciativas na sociedade civil

legitimidade ao ambiente político.

voltadas à abertura de caminhos para a revitalização da vida pública.

• Assumir e impulsionar o compromisso com a
realização de uma ampla reforma política após

Em 2018, com o acirramento das tensões políticas

as eleições, voltada a aprofundar a democracia,

e a necessidade de fortalecer a rede de organiza-

enfrentando as raízes da erosão e degradação

ções, coletivos e movimentos dispostos a atuar

em curso e abrindo o caminho para sair da crise

em defesa da democracia, o Nova Democracia

melhores do que antes, no rumo reafirmado da

amplia sua membresia e passa a abrigar também

ética, da justiça e do desenvolvimento compar-

cidadãos, ativistas e atores políticos diversos e,

tilhados.

assim, dá à luz a coalizão Pacto pela Democracia.
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A partir desse novo horizonte de atuação, a rede do
Pacto desenvolveu dezenas de ações. Ao longo do
ano articulamos e estimulamos o surgimento e
produção de eventos (Dias Pela Democracia, Festivote), reuniões (Observatório das Eleições), campanhas (Eu Banco a Democracia, Ativismo Sim), plataformas (Eleições Melhores, Decida Seu Voto) e um
boletim semanal (Newsletter do Pacto - hoje com
mais de 100 mil inscritos) que serviram para dar
mais visibilidade e ajudaram a solidificar um
espaço de diálogo e articulação entre diversos
projetos e agendas do campo democrático.

A jornada de 2018 foi intensa e não foram poucos os

As ações promovidas ao curso do ano permitiram
ao Pacto ampliar sua membresia na sociedade
civil. Contamos hoje com mais de 90 organizações,
movimentos e coletivos da sociedade reunidos
pelo compromisso conjunto com a defesa do
campo democrático, suas práticas e seus valores.
O atributo central dessa rede reside na pluralidade
de atuações, visões e espectros ideológicos de
seus membros. Além das organizações, milhares
de cidadãos e cidadãs assumiram também seu
compromisso com a democracia e passaram a
integrar o boletim de notícias do Pacto. Chegamos ao final de dezembro com mais de 100 mil
pessoas inscritas em nossa newsletter.

comprometidos com a democracia e a inovação

Na interface com o universo político, o Pacto foi
capaz de estabelecer interlocução com diversos
candidatos à Presidência da República e conseguiu a adesão de mais de 268 candidatos (de 29
partidos), dos quais 33 foram eleitos, todos
expressando publicamente seu compromisso com
a construção democrática no país.

desafios. Testemunhamos ao longo do ano uma
série de atos e manifestações que apontam para
riscos gravíssimos aos fundamentos democráticos,
ataques a instituições, cerceamento de liberdades e
fomento à violência no nosso cotidiano político.
Concluímos o ano sem que as eleições tenham
cumprido seu maior papel de revitalizar o ambiente
democrático e a nossa arena política.
É preciso, no entanto, reconhecer as sementes
plantadas: o número significativo de parlamentares
eleitos nos níveis estadual e federal; as novas
ferramentas de combate à desinformação lançadas
e aprimoradas; muita informação para qualificar
os debates programáticos produzida, plataformas
eleitorais para aproximar eleitores de candidatos
lançadas; e metodologias para acompanhamento
e fiscalização do governo desenvolvidas.
E são esses avanços que nos fazem acreditar que
a trilha da construção democrática dependerá cada
vez mais da ação conjunta de todos e todas nós. Que
no ano de 2019 redobremos nosso compromisso e
nossa prontidão para trabalhar pela preservação,
pelo revigoramento e na busca por caminhos que
nos permitam avançar por dentro de nossa democracia, defendendo-a e aprimorando-a. É com esse
chamado e com essa disposição que trabalharemos.

Confira ao longo deste relatório
as ações #PelaDemocracia

TRAJETÓRIA DE AÇÕES
PELA DEMOCRACIA
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FEVEREIRO
Reunião Geral ALESP

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Reunião com representantes de organizações da sociedade civil
e lideranças políticas para estruturar o trilho de ação do Pacto

ABRIL
Dia Pela Democracia SP
Avenida Paulista
Evento na Paulista aberta, com palestras, painéis e
mostras das iniciativas políticas da sociedade civil

JUNHO
Dia Pela Democracia RJ
Aterro do Flamengo
Evento que reuniu diversas iniciativas de inovação
cidadã e democrática da cidade e do estado do Rio

JUNHO
Lançamento do
Pacto pela Democracia
Auditório da Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera
Evento que reuniu representantes de organizações sociais e lideranças políticas, em
um ato plural e diverso de compromisso com a democracia

JULHO
Observatório das Eleições
Civi-co
Lançamento da série de reuniões da rede do Pacto, que tinha como
objetivo compartilhar ações de qualificação do processo eleitoral
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DEZEMBRO
Oficina e Reunião Aberta
Em Frente Pela Democracia
Sala dos Estudantes da Faculdade de Direito da USP
Primeiro encontros da rede do Pacto para pensar e
validar os trilhos de ação para 2019

OUTUBRO
Política Passa Pela Praça
Praça Horácio Sabino, Praça do Forró e Praça do Campo Limpo
Encontros com painéis e oficinas em praças da cidade para gerar
debates e reflexões sobre política e democracia

SETEMBRO
Lançamento da Plataforma
Eleições Melhores
Plataforma online que reuniu de forma sistematizada e de fácil
acesso as várias iniciativas de qualificação do processo eleitoral

AGOSTO
Festivote - Sociedade Mobilizada por Eleições Melhores
Casa do Baixo Augusta
O Festival de Iniciativas por Eleições Melhores reuniu projetos
e ações focadas na qualificação do processo eleitoral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018
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O Pacto pela Democracia é uma das
articulações mais potentes na luta
pelo regime democrático pelo qual
gerações batalharam, inclusive dando
suas vidas. Ele reúne agentes de
relevo e organizações da sociedade
civil para garantir que os ganhos
desde a democratização não sejam
arrancados de nós e que nossa
constituição cidadã, que confere
materialidade a tais ganhos, seja
respeitada e celebrada.

MANOELA MIKLOS
COLUNISTA DO AGORA É QUE SÃO ELAS,
DA FOLHA DE S.PAULO

HENRIQUE SILVEIRA
COORDENADOR EXECUTIVO DA CASA FLUMINENSE

O Pacto pela Democracia cumpre um
papel-chave na mobilização e na
articulação de um campo plural de
atores na sociedade para a defesa do
aperfeiçoamento do sistema político
brasileiro. Em 2018 a voz coletiva do
Pacto denunciou o aumento da
violência política nas eleições.
Passado o pleito eleitoral a
responsabilidade do Pacto aumenta.
No cenário de permanente polarização,
sua atuação deve ser capaz de
monitorar e defender princípios
democráticos e os direitos garantidos
na constituição federal de 1988.

ATIVIDADES
REALIZADAS
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A seguir, contamos um pouco sobre como foram as ações e atividades
realizadas ao longo de 2018.
DIA PELA DEMOCRACIA SÃO PAULO
Junto a mais de 50 organizações e movimentos da sociedade civil, o Pacto promoveu no dia 22 de abril, em São
Paulo, o Dia pela Democracia. O evento levou à Avenida
Paulista mais de 20 atividades, entre reflexões, debates,
jogos e intervenções sobre a vida política e democrática
brasileira, mobilizando centenas de cidadãos e cidadãs
pela reafirmação de valores democráticos como o pluralismo, o diálogo e a tolerância. Momento chave para a
trajetória do Pacto e para trazer a construção democrática no Brasil ao centro da pauta novamente.

LANÇAMENTO DO
PACTO PELA DEMOCRACIA
Realizado no dia 13 de junho, no Auditório do
Pavilhão da Bienal, o lançamento oficial do Pacto
pela Democracia reuniu cerca de 250 pessoas,
entre líderes políticos dos mais diversos partidos e
espectros ideológicos, candidatos e candidatas às
eleições de 2018, integrantes de vários movimentos de renovação política, representantes da sociedade civil organizada, ativistas, além de cidadãs e
cidadãos que, conjuntamente, celebraram e pactuaram publicamente seus compromissos com a
defesa e o aprimoramento da democracia no Brasil.

ATIVIDADES
REALIZADAS
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DIA PELA DEMOCRACIA RIO DE JANEIRO
A edição carioca do Dia pela Democracia ocorreu
no dia 10 de junho, no Parque do Aterro do Flamengo. Durante o evento, que compôs a programação
da Virada Sustentável Rio de Janeiro, foram realizados diversos painéis temáticos nos quais 22
organizações da sociedade civil tiveram oportunidade de contar sobre seus projetos mais recentes,
compartilhar dados relevantes de suas pesquisas,
realizar jogos sobre política, apresentar suas plataformas de promoção de engajamento e participação social e debater novas tecnologias de combate
à desinformação nas redes.
FESTIVOTE - SOCIEDADE MOBILIZADA
POR ELEIÇÕES MELHORES
Mais de 300 pessoas participaram deste evento que
aconteceu no dia 19 de agosto, na Casa do Baixo Augusta, em São Paulo. Diante do dominante sentimento de
descrédito com a política ao redor do país, o Festivote
teve por objetivo apresentar a multiplicidade de iniciativas que vinham sendo desenvolvidas pela sociedade
civil brasileira para qualificar o processo eleitoral de
2018. Ao todo, 35 iniciativas foram apresentadas por
meio de painéis, palestras, vivências e oficinas. O
festival abordou uma ampla gama de temas e reuniu
iniciativas extremamente diversas: havia aquelas que
ajudavam os cidadãos a encontrar candidatos mais
alinhados a seus valores e suas visões de mundo (plataformas de matching eleitoral), passando por iniciativas
sobre a ampliação da representatividade por meio do
voto, pela importância dos cidadãos no monitoramento
do legislativo, pelo desenvolvimento de estratégias para
demandar compromisso dos candidatos, assim como
foram pauta o combate às fake news (ou desinformação) e a reforma política nas redes.

ENCONTROS COM PRESIDENCIÁVEIS
Durante o primeiro turno da campanha eleitoral, entramos em contato com os candidatos e candidata à Presidência
da República para apresentar a atuação e os compromissos propostos pelo Pacto, com o intuito de buscar o comprometimento com princípios e práticas fundamentais à democracia. Reunimo-nos com Fernando Haddad, Guilherme
Boulos e Marina Silva e com as equipes de Ciro Gomes e Geraldo Alckimin.

ATIVIDADES
REALIZADAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

MAPA DE INICIATIVAS POR ELEIÇÕES MELHORES
Nos meses que antecederam as eleições, por muitos considerada a mais importante desde a redemocratização
do país, realizamos um extenso mapeamento de iniciativas da sociedade civil que contribuíram para qualificar o
processo eleitoral e fazer com que as eleições fossem mais participativas, íntegras e plurais. O resultado desse
trabalho deu origem a uma plataforma inédita (eleicoesmelhores.org.br) que reuniu mais de 100 iniciativas
focadas nos mais diversos temas e propósitos: encontrar candidatos, identificar fake news, aprofundar o debate
político, aumentar a participação, promover a diversidade, participar de debates, fiscalizar campanhas e partidos,
acompanhar as eleições, monitorar mandatos, entre outros.

OBSERVATÓRIO DAS ELEIÇÕES
Entre os meses de julho e outubro, realizamos
quinzenalmente o Observatório das Eleições, um
espaço de encontro da rede do Pacto destinado à
reflexões sobre o contexto eleitoral, ao compartilhamento de experiências e informações sobre os
projetos em andamento e ao desenvolvimento de
ações para a qualificação do período eleitoral. No
total, foram oito edições do Observatório, que
deram origem a importantes iniciativas da rede,
como o Mapa de Iniciativas por Eleições Melhores
e o Política Passa pela Praça.
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ANNA KARLA PEREIRA

Falar da democracia para nós é colocar no
centro do debate a luta antirracista e o
protagonismo periférico em todas as instâncias.
A construção do Pacto pela Democracia
fortaleceu a possibilidade de diálogos e
atividades com dezenas de grupos sociais com
intensa troca de saberes e vivências
democratizando o olhar sobre diversos mundos
em que os sujeitos estão inseridos

FRENTE FAVELA BRASIL

O Pacto pela Democracia tem sido um
importante espaço de encontro, trocas e
ações conjuntas de diversas organizações,
movimentos e pessoas que compõem a
arena democrática. Cada vez mais
necessária esta iniciativa.

ROBERTO ANDRÉS
PROFESSOR DA UFMG E
COFUNDADOR D’AS MUITXS

ODED GRAJEW

CONSELHEIRO DA OXFAM BRASIL
E COFUNDADOR DA REDE NOSSA
SÃO PAULO E DO INSTITUTO ETHOS

Vimos no ano eleitoral de 2018 a atuação e
surgimento de vários movimentos visando a
renovação qualitativa na representação política,
todos empenhados na consolidação e
aprofundamento da nossa democracia. O Pacto
pela Democracia teve o mérito de oferecer um
espaço onde estes movimentos puderam se
encontrar, se articular, estabelecer parcerias e
laços de confiança. A consolidação deste
espaço, desta plataforma, será de grande valia
para fortalecer as açôes de todos que trabalham
por um Brasil mais justo.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

ATIVIDADES
REALIZADAS
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POLÍTICA PASSA PELA PRAÇA
Com o objetivo de levar o debate político de volta às praças públicas, realizamos encontros em três praças da
cidade de São Paulo entre agosto e outubro de 2018. Os eventos - que contaram com palestras, rodas de conversa,
aplicação de jogos e encontros com candidatos e candidatas políticas - propuseram debates a respeito da vida
política e democrática no Brasil e pautaram temas centrais ligados ao processo eleitoral. As edições do Política
Passa Pela Praça foram as seguintes:
PRAÇA HORÁCIO SABINO
A primeira edição do evento aconteceu no dia 25 de agosto, na
Praça Horácio Sabino, localizada no bairro de Pinheiros, Zona
Oeste da cidade. Realizado em parceria com o Fórum do
Amanhã e a Associação Praça Horácio Sabino (PHROSA), o
evento trouxe reflexões entre candidatos e candidatas ao
Legislativo de diversos movimentos e partidos políticos,
contou ainda com debates a respeito de plataformas de match
eleitoral e recebeu também o Jogo da Política, que promoveu
o jogo voltado à vivência do trabalho legislativo no Brasil.
PRAÇA DO FORRÓ
A Zona Leste de São Paulo foi a segunda anfitriã do Política
Passa Pela Praça. Em parceria com a Fundação Tide Setubal,
levamos à Praça do Forró, em São Miguel Paulista, um debate
a respeito dos desafios da democracia no Brasil - encabeçado
pela equipe do Politize! - e realizamos também uma grande
roda de conversa entre lideranças comunitárias locais e candidatos e candidatas ao Legislativo oriundos de diversos
partidos políticos e ligados a vários movimentos de renovação
política membros da rede do Pacto.

PRAÇA DO CAMPO LIMPO
Em parceria com Historiorama, Cantinho de Integração de
Todas as Artes (CITA) e o coletivo Desenrola e Não Me Enrola,
aconteceu em 3 de outubro a terceira e última edição do
encontro. Dessa vez, fomos recebidos na Praça do Campo
Limpo, na Zona Sul da capital paulista, onde realizamos duas
atividades: a aplicação do Jogo dos Privilégios, com o coletivo Fast Food da Política, e, em seguida, promovemos uma
roda de conversa sobre o sistema político brasileiro junto aos
jovens moradores da região que participaram do evento.

ATIVIDADES
REALIZADAS
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EU BANCO A DEMOCRACIA
Diante da concentração de recursos de campanha provocada pela legislação eleitoral aprovada em 2017, lançamos junto a organizações e lideranças políticas parceiras a campanha Eu Banco a Democracia. Seu objetivo
principal era conscientizar a sociedade a respeito da importância do financiamento cidadão a campanhas eleitorais para a construção democrática. A ação representou ainda um importante convite para que cidadãos e cidadãs
se envolvessem e apoiassem - das mais diversas maneiras - candidaturas que estivessem alinhadas a seus
valores e anseios, inclusive por meio do financiamento coletivo, que pela primeira vez compôs as modalidades de
arrecadação de campanhas eleitorais no país. Bancar a democracia para defendê-la e aperfeiçoá-la em suas
múltiplas dimensões.
OFICINA DE PLANEJAMENTO:
EM FRENTE PELA DEMOCRACIA
Após um ano de atividades intensas, os membros
do Pacto pela Democracia se reuniram em 4 de
dezembro, na Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, para construir de forma coletiva os
horizontes de atuação da rede a partir de 2019.
Com participantes oriundos de São Paulo, Curitiba,
Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, o
encontro reuniu cerca de 50 representantes de
diversas organizações da sociedade civil brasileira
e permitiu que o grupo refletisse a respeito do novo
REUNIÃO ABERTA:

cenário político pós-eleitoral, compartilhasse

EM FRENTE PELA DEMOCRACIA

expectativas, planos e desafios, e, sobretudo,

O último encontro da rede do Pacto em 2018 culmi-

desenvolvesse estratégias para que individual e

nou em um momento significativo: uma reunião

coletivamente todos seguissem atuando de forma

aberta à sociedade que contou com a presença de

contundente pela defesa e pelo revigoramento da

uma centena de cidadãos e cidadãs interessados

democracia no Brasil ao longo de 2019.

em refletir, debater e somar esforços para seguir
em frente pela democracia em 2019. A Faculdade
de Direito da USP - palco de tantos momentos históricos da vida política e democrática do país recebeu também este evento dedicado à reafirmação de práticas e princípios democráticos, à escuta
e partilha de expectativas e desafios frente ao
contexto político brasileiro, bem como de apresentação dos caminhos em construção dentro da rede
do Pacto para dar prosseguimento aos esforços
voltados ao aprimoramento da vida democrática ao
redor do Brasil.
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FGV
Palestra realizada para os alunos de graduação de
diversos cursos da Fundação Getúlio Vargas que
participam do núcleo Estudos de Políticas em
Pauta (EPEP) no dia 22 de outubro, em São Paulo.
ATADOS
Palestra ministrada para a rede de jovens que
participam dos projetos sociais do Atados - Juntando Gente Boa, em 25 de setembro, em São Paulo.
CLEARSALE
Palestra ministrada no dia 12 de setembro para os
funcionários da ClearSale no programa de educação interna desta empresa que trabalha com
segurança digital.
CONFERÊNCIA ETHOS
Palestra realizada na conferência que celebrou os
20 anos deste Instituto de Empresas e Responsabilidade Social, em 26 de setembro.
VIRADA POLÍTICA
Participação na mesa sobre Juventude na Política, no dia 30 de setembro, para 60 pessoas.
BASE PAPO
Palestra ministrada no dia 18 de abril na Base Colaborativa para cerca de 50 empreendedores sociais.
UNIVERSIDADE MACKENZIE
Palestra ministrada no dia 28 de março, para
cerca de 100 alunos de graduação em jornalismo.
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Os projetos descritos a seguir foram idealizados por pessoas e organizações
que encontraram no Pacto pela Democracia um espaço de articulação de ações
conjuntas e um apoio para de disseminação dessas iniciativas.

DECIDA SEU VOTO

CAMPANHA

Diante do contexto de intensa polarização e baixa capacidade

#ATIVISMOSIM

de diálogo que marcou o processo eleitoral de 2018, a Funda-

Assim como o #DemocraciaSim, uma

ção Cidadania Inteligente se reuniu a pesquisadores e cientis-

rede de cidadãos encontrou no Pacto um

tas políticos membros da rede e desenvolveu o “Decida Seu

espaço de articulação deste Manifesto,

Voto”. Trata-se de uma plataforma de match eleitoral destina-

que se contrapôs à fala do candidato

da a estimular o eleitor a voltar sua atenção ao que havia de

Bolsonaro, que ameaçou acabar com

concreto nas propostas das duas candidaturas concorrentes

qualquer tipo de ativismo no Brasil. Mais

no segundo turno da corrida presidencial. Onze perguntas

de 8.300 pessoas o assinaram.

rápidas e diretas sobre temas determinantes para os rumos do
Brasil indicavam ao usuário o candidato cujas propostas se
aproximavam mais de seus valores e aspirações para o futuro
do país. O site teve mais de 20 mil acessos únicos em uma
semana no ar.

NÃO VALE A PENA VER DE NOVO
Aconteceu entre os dias 22 e 28 de outubro um festival de filmes e debates sobre períodos autoritários no Brasil
e no mundo. Organizado por cidadãos e cidadãs de diversas organizações que compõe o Pacto (Atados, Engajamundo, Virada Política, Instituto Não Aceito Corrupção e Politize), o site naovaleapenaverdenovo.org reuniu
cinedebates, exposições e uma curadoria de filmes da 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No dia
22, na Unibes Cultural houve um cine debate sobre a situação política na Turquia e o papel das mídias sociais
nestes novos contextos eleitorais. No dia 25, na sede do Atados, houve uma sessão com o filme Zuzu Angel e
debate com imigrantes de regimes autoritários e educadores sociais.
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TABATA AMARAL

É com mais democracia que teremos
um país mais economicamente
desenvolvido, ético e inclusivo. Por
esse motivo eu apoio e admiro o
trabalho do Pacto, que luta pelos
valores democráticos. Contem
comigo e vamos juntos reafirmar
nosso compromisso com a defesa da
construção democrática no Brasil!

DEPUTADA FEDERAL ELEITA EM 2018

MARINA HELOU
DEPUTADA ESTADUAL DE SÃO PAULO,

O Pacto pela Democracia foi um oásis
de pluralidade, respeito e racionalidade
em 2018. Consolidou-se como um
espaço legítimo na defesa do nosso
maior ativo político: nossa
democracia. Me sinto muito feliz em
fazer parte e poder, neste espaço, me
conectar com tantas pessoas
incríveis. Em tempos de tanto ódio e
falta de diálogo esta trincheira
conjunta é de suma importância.

ELEITA EM 2018

OSCAR VILHENA VIEIRA

PROFESSOR DE DIREITO DA FGV,
FUNDADOR DA CONECTAS DIREITOS
HUMANOS E CONSELHEIRO DO INSTITUTO
PRO BONO E DA OPEN SOCIETY
FOUNDATION (OSF)

O Pacto pela Democracia, além de ter condições
para contribuir para uma maior articulação e
eficácia do rico tecido da sociedade civil
brasileira, também ambiciona, desde de sua
origem, em propor e apoiar reformas que
aumentem a qualidade da vida democrática
brasileira. Não se trata, desta forma, de apenas
resistir a pressões regressivas, mas também de
estabelecer uma agenda que permita, ainda que
num futuro mediato, um fortalecimento de
nossa vida democrática.

MEMBROS
DO PACTO
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Ao longo do ano, uma rede comprometida com a democracia se formou. Ampla e
plural, abarcou organizações da sociedade civil dedicadas às mais diversas pautas e
lideranças políticas com ou sem mandato, oriundas de inúmeros partidos políticos,
movimentos cívicos, da academia e de organizações sociais.
COALIZÃO DE ORGANIZAÇÕES

LIDERANÇAS POLÍTICAS

#PELADEMOCRACIA

#PELADEMOCRACIA

A sociedade civil organizada é um ator fundamen-

Durante o período eleitoral, fizemos um amplo

tal no tecido democrático brasileiro. Acumulam

chamado para que políticos ao redor de todo o

experiência, conhecimento e capacidade de mobi-

país aderissem aos compromissos e princípios

lização nas mais diferentes pautas de interesse

democráticos propostos pelo Pacto. No total,

público. Por isso, o Pacto pela Democracia conso-

recebemos 531 solicitações de adesão, das quais

lidou-se como um espaço de encontro e articula-

268 concluíram o processo de assinatura, incluin-

ção entre as 87 organizações, movimentos e

do 33 candidaturas eleitas ao Legislativo: 7 ao

coletivos que aderiram ao Pacto.

Senado, 20 à Câmara de Deputados Federais e
seis a Assembléias Legislativas Estaduais. Recebemos adesões de 29 diferentes partidos políticos de 25 estados brasileiros.
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ORGANIZAÇÕES DA REDE DO PACTO

87

ORGANIZAÇÕES
NÃO GOVERNAMENTAIS
COLETIVOS
MOVIMENTOS

LIDERANÇAS POLÍTICAS

268

531

SIGNATÁRIOS

PEDIDOS DE ADESÃO

33

7

SENADORES(AS)

20

29

6

25

REPRESENTANTES
ELEITOS

PARTIDOS
POLÍTICOS

DEPUTADOS(AS)
ESTADUAIS

DEPUTADOS(AS)
FEDERAIS

ESTADOS
BRASILEIROS

O PACTO
EM NÚMEROS
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ENGAJAMENTO

Semanalmente o Pacto dissemina através de sua
Newsletter vídeos, artigos, notícias, eventos e
novidades da rede sobre o tema Democracia, para

100.000
PESSOAS

Para receber basta acessar

http://mailchi.mp/pactopelademocracia/news

7.231

SEGUIDORES NO INSTAGRAM

3.546
CURTIDAS NO FACEBOOK

PÚBLICO EM NOSSOS EVENTOS

1.800
PESSOAS

147
ORGANIZAÇÕES

45
CANDIDATOS

NOTAS PÚBLICAS
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Ao longo de 2018, o Pacto pela Democracia realizou alguns posicionamentos
públicos frente a acontecimentos relevantes à democracia durante o processo
eleitoral. Foram elas:
EM DEFESA DA DEMOCRACIA
À véspera do segundo turno das eleições, transmitimos de forma pública uma mensagem de
reafirmação do compromisso da rede com a defesa e o aprimoramento da democracia brasileira
após o pleito. A nota frisou que, independentemente do resultado das urnas, seguiríamos trabalhando de forma contundente para garantir a normalidade institucional e o respeito absoluto à
Constituição Federal.

CONTESTAR AS ELEIÇÕES É BOICOTAR A DEMOCRACIA
Posicionamento divulgado em reação a declarações feitas pelo então candidato à Presidência da
República, Jair Bolsonaro, e seu vice, General Hamilton Mourão, que colocavam as urnas eleitorais
em suspeição e insinuavam rupturas constitucionais. Assinada por 45 organizações da sociedade
civil e 90 cidadãos, a nota reiterou o compromisso firmado pela rede “em defender as instituições e
práticas democráticas e produzir eleições limpas, diversas e com ampla participação em outubro,
capazes de efetivamente representar a cidadania e fortalecer as bases de confiança e legitimidade
no ambiente político”.

REPUDIAMOS A DISCRIMINAÇÃO E A VIOLÊNCIA NA POLÍTICA
Expressão de repúdio aos atos de violência associados ao processo eleitoral e reafirmação da
premência da promoção do diálogo e da tolerância ao redor do país. Subscrito por todos os movimentos, coletivos e organizações signatários do Pacto pela Democracia, o posicionamento ainda
convocou atores da sociedade e da esfera política a ecoarem esta mensagem.

NOTA PÓS ATENTADO
Diante do atentado a faca sofrido pelo então candidato Jair Bolsonaro, a rede do Pacto manifestou
publicamente pleno repúdio a todas as formas de violência na ação política e preconizou a necessidade de recuperação do diálogo, da tolerância e do respeito mútuo na disputa legítima de ideias e de
projetos coletivos para a garantia da construção democrática no Brasil.
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O maior valor que o Pacto está entregando à
sociedade brasileira é um espaço seguro
para intercâmbio estratégico de
posicionamentos e colaboração cívicos,
como suporte à transição para uma cultura
de paz e consideração da diversidade na
co-construção requerida pela democracia.

GLAUCIA BARROS

DIRETORA PROGRAMÁTICA DA FUNDACIÓN
AVINA NO BRASIL E MEMBRO DA REDE
DE ADVOCACY COLABORATIVO

MARCELO ISSA

COFUNDADOR DO MOVIMENTO
TRANSPARÊNCIA PARTIDÁRIA

O Pacto pela Democracia busca preservar e
fortalecer os valores políticos eleitos pela
sociedade brasileira como os mais adequados
para seu o desenvolvimento. Em 2018, a
iniciativa contribuiu decisivamente para
identificar e conectar cidadãos, organizações e
candidatos, consolidando-se com uma
plataforma plural de reunião e articulação para
o fortalecimento e o aprofundamento da
democracia no Brasil

DESTAQUES DO
PACTO NA MÍDIA
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‘Dia pela Democracia’
19 de abril de 2018
http://bit.ly/br18_diapelademocracia

As propostas dos grupos que se uniram por um
‘pacto pela democracia’
20 de abril de 2018
http://bit.ly/nexo_propostaspelademocracia

'Dia da democracia' tenta resgatar unidade política
em atual cenário polarizado
21 de abril de 2018
http://bit.ly/cbn_diapelademocracia

Movimentos de renovação se unem em ato pela democracia
22 de abril de 2018
http://bit.ly/exame_atopelademocracia

Cobertura do Dia pela Democracia em São Paulo
23 de abril de 2018
http://bit.ly/cultura_pelademocracia

Entrevista para programa Bastidores do Poder
13 de junho de 2018
http://bit.ly/bandeirantes_pelademocracia

Evento em São Paulo estimula a participação na política
19 de agosto de 2018
http://bit.ly/globonews_festivote

"Tem muita coisa politicamente avançando no Brasil",
diz secretário-executivo do Pacto pela Democracia
24 de agosto de 2018
http://bit.ly/radioglobo_pelademocracia

ARTIGOS

Pela Democracia
11 de agosto de 2018
http://bit.ly/nexo_ensaiopelademocracia

Sociedade, democracia e desenvolvimento
19 de agosto de 2018
http://bit.ly/folha_sociedadedemocracia
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O trilho de defesa e revigoramento da democracia no Brasil proposto pelo Pacto
no início de 2018 continha, além do chamado à expressão conjunta do compromisso com práticas e valores democráticos, a busca pela produção de eleições
melhores, mais íntegras, participativas e diversas que pudessem devolver o
mínimo de normalidade e credibilidade ao ambiente político.
Apesar dos intensos esforços empreendidos pela sociedade civil e por cidadãos e atores políticos variados
imbuídos desse mesmo espírito, o processo eleitoral nos legou uma arena política talvez ainda mais degradada, violenta e intolerante. A realização de uma reforma política, fase última do trilho desenhado em 2018, capaz
de promover uma democracia mais plural e participativa, atualizando as regras político-institucionais a partir
das experiência acumuladas e reafirmando a ética, a justiça e o desenvolvimento compartilhado como diretrizes de desenvolvimento segue no horizonte futuro do Pacto. No entanto, diante de um cenário em que a institucionalidade democrática e os princípios, liberdades e direitos fundamentais expressos na Constituição Federal
passam a se ver francamente em xeque, a coalizão de organizações do Pacto reajustou a rota e os objetivos
fundamentais da plataforma.
Após a realização de oficinas, plenárias e reflexões conjuntas, consolidamos os três objetivos de ação da
plataforma do Pacto em 2019:

PROMOVER a cultura democrática, dialógica, tolerante e

plural, que amplie liberdades e estimule a participação cidadã

DEFENDER e REVIGORAR a institucionalidade

democrática e os direitos fundamentais expressos na Constituição

FORTALECER a articulação de redes na sociedade civil
e no mundo político em defesa da construção democrática
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Para buscar cumprir estes objetivos, foram traçados quatro temas de atuação,
divididos em dois eixos. Em um eixo, olhamos para a democracia em uma perspectiva social e cultural, de forma mais ampla. No outro eixo, o foco está na institucionalidade democrática.

ESFERA
PÚBLICA

DEFESA

APRIMORAMENTO

Institucionalidade

CULTURA
DEMOCRÁTICA

Sociedade
CULTURA DEMOCRÁTICA
Fortalecer uma cultura política de maior diálogo, tolerância e valorização da pluralidade, com o repúdio de
todas as formas de violência na arena pública, fortalecendo vínculos de confiança na sociedade - fundamentos básicos para termos uma democracia mais forte.
DEFESA DA DEMOCRACIA
Trabalhar pela defesa e proteção das conquistas cidadãs adquiridas a partir da Constituição de 88, através
da preservação da institucionalidade democrática e dos direitos adquiridos, com observância constante aos
mecanismos de controle do poder público e político, como uma sociedade civil organizada autônoma,
liberdade de imprensa e a divisão entre os poderes.
APRIMOVAMENTO DA DEMOCRACIA
Desenvolver conjuntamente ações que promovam a formação de novos atores e lideranças públicas, inovação em modelos de participação, transparência e controle social e que impulsionem reformas e o aperfeiçoamento do sistema político e instituições democráticas.
ESFERA PÚBLICA
Trabalhar para conter o processo de desinformação que assola as redes, através do aprimoramento e regulação de canais de debate público, da promoção de novos modelos de produção, checagem e difusão de
conteúdos e da promoção de novos modelos de ação e comunicação de causas e agendas na sociedade.
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SECRETARIA EXECUTIVA
RICARDO BORGES MARTINS
COORDENADOR EXECUTIVO

Cientista Social formado pela USP, com mestrado em Influência Social pela Université d'Aix-Marseille, e pós-graduado no MBA de Relações Governamentais pela FGV-SP. Foi Diretor Executivo do Bom Senso Futebol Clube e
é um dos idealizadores da Virada Política, do Advocacy Hub e do Movimento Transparência Partidária. Foi Coordenador de Mobilizações da Minha Sampa e do Movimento Eu Voto Distrital. Também atua como professor no
curso “Advocacy e Políticas Públicas” da FGV-SP.

FLÁVIA PELLEGRINO

COORDENADORA DE RELAÇÕES
Jornalista de formação (PUC-SP) e mestre em Ciências Políticas (Université Sorbonne Nouvelle). Foi coordenadora de advocacy e relações institucionais da Agenda Pública, onde teve oportunidade de coordenar a secretaria executiva da coalizão Estratégia ODS. Trabalhou como jornalista no Brasil e na França, foi coordenadora de
projetos na Abril Educação e professora de política e sociologia no Cursinho Livre da Lapa.

PEDRO KELSON

COORDENADOR DE ENGAJAMENTO
Bacharel em Administração (ESPM), com mestrado em Cultura Política e Governança Democrática (PUC-SP).
Especializado em Ética e Cultura de Paz pela Palas Athena, onde atuou por seis anos como coordenador de
programas socioeducativos. Desde 2015 integra a equipe da Virada Política. Professor e facilitador em cursos
de Ética e Comunicação Não Violenta em organizações como Google Brasil e Fundação CASA. É Fellow do
programa Jovens Talentos da Fundação Arymax.

AMANDA LETÍCIA

ASSISTENTE EXECUTIVA
Cursa Direito na Universidade São Judas Tadeu. Tem curso livre pela Escola de Notícias - Escola Comunitária de
Comunicação. Curso livre também em fotografia e audiovisual. Atuou como co-desenvolvedora de comunicação
do projeto GloboLab: Minissérie Malhação - Viva as Diferenças. Foi integrante da Equipe de comunicação e mobilização do Em Movimento e também integrante da equipe de produção, mobilização e comunicação do Festival
Percurso pela organização C de Cultura.
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