
Vinte anos depois do fim da ditadura 
militar, ainda estamos construindo um estado 
democrático. O Brasil vem descobrindo e crian-
do suas novas formas de democracia. Muitos 
brasileiros dedicaram suas vidas para um país 
livre e, graças a eles, hoje podemos sonhar 
com uma outra forma de política, de governo 
e de organização social. Se hoje discutimos as 
novas possibilidades da democracia, é pela 
honra e memória das conquistas, das lutas e 
das pessoas que construíram essa história.

Em perspectiva histórica, tivemos avan-
ços econômicos e sociais desde o fim da dita-
dura, mas nesses mesmos vinte anos, vivemos 
uma perigosa instituicionalização da política 
brasileira. A política, que antes permeava a 
vida cotidiana das pessoas, no teatro, na re-
ligião, no cinema, nas escolas e universidades, 
foi sequestrada para dentro dos partidos políti-
cos e para as organizações do Estado. Surgiu 
uma barreira. Ergueu-se o muro que separa a 
sociedade da política.

Esse muro reforça um lado de lá, onde 
estão os políticos, e um lado de cá, onde está 
a sociedade. Mandatos tornam-se fins em si 
mesmos, a serviço de quem ocupa o cargo e 
não de quem deveriam representar. Como re-
sultado, a sociedade se afasta da política por 
aceitá-la na forma em que está. Este parece ser 
um círculo vicioso que se impregna e se per-
petua na cultura política do país a cada nova 
eleição

Acreditamos que, para desmontar este 
muro, é preciso que a sociedade #Ocu-
peaPolítica em sua vida cotidiana, no trabalho, 
nas suas ações em sociedade e também a 
política institucional.  Ocupar a política passa 
pelo aprendizado de cada um de nós, a iniciar 
pelo fato de que não é só o Estado que faz 
política.

Na política institucional nós queremos 
fazer uma campanha e ocupar uma cadeira no 
congresso nacional para ajudar a traduzir a bu-
rocracia e buscar, colaborativamente, soluções. 
É preciso abrir o código para todos saberem 
como funcionam os processos. Queremos fazer 
parte de um movimento  que extrapola a um 
candidato e vamos fazer isso por meio de uma 
candidatura inovadora, mobilizadora e colabo-
rativa.

Temos boas ideias e nos alinhamos às 
reivindicações e conquistas dos movimentos 
que procuraram transformar em leis e políticas 
públicas as necessidades mais latentes da so-
ciedade. Os trabalhadores e trabalhadoras do 
campo e da cidade, os direitos civis e políticos 
reconquistados na época da luta contra a di-
tadura, as crianças e adolescentes, o desen-

volvimento sustentável, os povos da floresta, 
as comunidades indígenas e quilombolas, as 
populações negras, as mulheres, a pluralidade 
religiosa, as bandeiras lgbtt’s. Não apenas 
como bandeiras, mas como verdadeiras frestas 
nesse muro, que têm conseguido reaproximar 
a política da sociedade.

Reconhecemos que, junto com a infraes-
trutura e a bagagem cultural que hoje forma o 
Estado Brasileiro, veio um modelo de desen-
volvimento que institucionalizou a destruição 
do meio ambiente, a desigualdade social, o 
extermínio dos povos indígenas, a marginali-
zação da população negra e tantas outras ma-
zelas.

Temos sistematicamente escolhido nos-
sos representantes pelas suas ideias.No entan-
to, Por que as boas ideias não avançam? Por 
que o que é obviamente bom para a população 
demora anos para acontecer ou simplesmente 
não acontece? Quais são os mecanismos que 
fazem as ideias avançar ou emperrar? Atual-
mente, temos centenas de projetos de lei so-
bre as mais importantes questões para o país: 
reforma tributária, reforma agrária, desmili-
tarização da polícia, política de drogas, entre 
tantas outras fundamentais temáticas, e, ape-
sar de claro apoio social, estão tramitando há 
anos na câmara e não avançam. Está na hora 
de percebermos que não faltam boas ideias. 
O que está faltando é que elas sejam hones-
tamente abordadas, estudadas, respeitadas e 
aprovadas.

Queremos ajudar a derrubar o muro que 
separa a sociedade e a política. Queremos en-
tender e mostrar como as instituições políticas 
(não) funcionam e porque as boas propostas 
não avançam. Queremos buscar referências 
e projetos de lei (que já existem aos montes) 
que representam essas boas ideias. Queremos, 
coletivamente, avaliar essas propostas. Que-
remos fazer tudo em código aberto e de fácil 
entendimento. Queremos, através das novas 
tecnologias, fazer um resgate da função origi-
nal de um deputado - a representação.

O Ocupe a Política é um chamado às 
pessoas para assumirem seu papel como faze-
doras de política, estejam onde estiverem. O 
resultado desse aprendizado tem um objetivo: 
ajudar a redescobrir a política. A candidatura 
do Zé Gustavo a deputado federal é uma tenta-
tiva de abrir uma brecha neste muro de dentro 
do congresso nacional. Acreditamos que esse é 
um objetivo possível e necessário.

E acreditamos que a única forma de fazê-
lo é, juntos, Ocupando a Política.

 
Saiba mais em zegustavo.com.br. CN
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