
Ensaio: como tornar nossas campanhas exemplos vivos de uma nova política? 
Virtudes, atitudes e competências que podem ajudar a sua campanha. 

(um documento em construção) 
 

Por Eduardo Rombauer – 4/07/2014 

Muito é dito sobre uma Nova Política, mas o que significa de fato esta ideia e como colocá-la em prática numa campanha? Este 
assunto é longo e complexo, mas muito concreto para Nós em Rede neste momento de pré-campanha eleitoral. Por solicitação de 
Comissão Organizadora da Rede Sustentabilidade, venho aqui compartilhar algumas ferramentas e aprendizagens, que surgem a 
partir de minha experiência de ativismo político e como Profissional de Desenvolvimento, na esperança que possam servir a quem 
busca liderar ou apoiar candidaturas que buscam fazer a diferença nas próximas eleições. 

A ideia de “nova política”, pelo excesso de uso, tem sido desgastada. Mais importante que a “nova” política, é a “boa” política: aquela 
que na prática consegue transformar os vícios da humanidade, revigorando nossas virtudes por meio de ações coletivas na esfera 
pública. Somos todos Seres Políticos (ou melhor: tornamo-nos, pois vivemos um contínuo vir-a-ser) e participamos de um amplo 
processo de transição de paradigma: em cada um de nós habitam os vícios e virtudes que precisamos transformar, no mundo e em 
nós, simultaneamente.  

Campanhas eleitorais são oportunidades fantásticas de realizar esta transformação. Para isso é preciso tornarmos nossas 
campanhas o mais autênticas possível, ou seja: que sejam expressões verdadeiras quem nós realmente somos. Terceirizar serviços 
de slogans e tecnologias e ferramentas é o tipo de solução "fácil" que muitas vezes tira autenticidade do processo: a colaboração 
especialistas é muito bem-vinda, desde que seus conhecimentos sejam aplicados de forma integrada com o processo social que 
sustenta uma candidatura. 

Isto requer que desenvolvamos a capacidade de compreender uma campanha como um todo, como um organismo vivo integrado: 
percebendo como as suas partes se inter-relacionam e formam um conjunto, maior do que a soma das mesmas. Uma campanha 
autêntica é aquela em que cada parte (cada ação empreendida pelo conjunto) é uma expressão visível de um todo coerente, 
consistente, virtuoso.  Vamos trabalhar nesta direção? 

Esta ferramenta foi elaborada para apoiar quem busca desenvolver suas campanhas numa abordagem integrativa. É um mapa 
mental que tem sido utilizado na preparação das campanhas que tenho acompanhado mais de perto. É ainda de uma versão beta, 
da qual você também pode tornar-se um co-criador se desejar. Convido você a dedicar alguns instantes para observar o mapa: 
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Tudo começa pelos galhos verdes à direita: o tripé de uma candidatura consiste em uma base social, um conjunto de temas e 
propostas, e uma identidade que confira legitimidade ao candidato. Nenhum destes três elementos pode faltar, todos estão em 
constante desenvolvimento e precisam ser objeto de constante aprimoramento para fundamentar o conjunto da campanha. 
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Ao trabalhar com a identidade, sugiro que a equipe comece com uma boa compreensão do perfil pessoal e profissional do candidato. 
Costumo começar solicitando ao candidato que elabore uma carta informal que conte sua história de vida pessoal, profissional e 
política, em primeira pessoa. Este se torna um material de uso exclusivamente interno que pode subsidiar muitas ações, que pode 
ser revisitado quando acharmos necessário. Dialogando com esta história pessoal, podemos seguir para outros dois elementos 
fundamentais. O primeiro é o propósito da candidatura, que muitas vezes não está suficientemente claro. Um propósito bem 
consistente ajuda a “ancorar” todo o restante do trabalho: decisões de rumo, de prioridades, de posicionamentos, etc. 

Me concentrarei com mais atenção aqui no terceiro elemento da identidade: as virtudes - as qualidades fundamentais humanas que 
buscamos afirmar, na prática, em todos os aspectos de uma campanha. Uma virtude sempre é acompanhada de um conjunto de 
virtudes, mas sempre podemos identificar uma ou algumas que se destacam nestas circunstâncias. Neste ano a campanha Eduardo-
Marina afirma a Coragem, enquanto em 2010 entendo que a Ousadia e a Criatividade estiveram em maior evidência (mesmo que 
não ditas nestes termos).  Tenho estimulada as campanhas a buscarem  virtude principal: Cooperação, Abertura / Transparência, 
Justiça e Amizade, entre outras.  Importante lembrar que uma virtude não se inventa: não pode ser uma abstração, e sim uma 
qualidade autêntica que pode ser observada na prática do candidato, em suas atitudes, em sua história de vida. São estas virtudes 
que ressoam na base social e fazem com que as pessoas confiem em nós e se dediquem à nossas campanhas. A campanha é uma 
chance de potencializar e coletivizar esta(s) virtude(s). 

Outro elemento da tríade é a base social, sem a qual não faz sentido querer ser candidato. A expressão mais direta de sua base são 
os voluntários dedicados e com tempo, energia e capacidade para fazê-la acontecer. Se o candidato está quase sozinho - sem 
pessoas voluntariamente dedicadas a segurar as pontas - e não tiver recursos, talvez seja uma boa hora de reavaliar se vale a pena 
empreender agora esta iniciativa. Conheço um bom exemplo de uma jovem candidata que, em 2012, na hora H percebeu que não 
tinha preparo e base suficiente e optou por apoiar outro candidato, de outro partido e que sequer conhecia anteriormente. Ela teve 
humildade e confiança na palavra de seus aliados que recomendaram apoiá-lo, e sua atitude fez a diferença: juntos venceram as 
eleições, ela tornou-se parte do mandato e estão hoje realizando um excelente trabalho. Neste mandato ela consolidou uma base 
social muito forte e criou condições excepcionais para realizar a sua primeira campanha como candidata. Pensemos bem: a virtude 
da coragem e da ousadia combinam com as virtudes da humildade e da prudência. 

Agora vamos para os galhos azuis no mapa: a tríade fundamental (identidade – base social – propostas) alimenta um outro elemento 
vital: a narrativa, que trata da história que contamos para nós mesmos para construir um senso de realidade compartilhado sobre 
uma ação social. Muitas vezes a narrativa acontece de maneira pouco trabalhada, quase inconsciente, e a campanha pula direto 
para o “marketing”. Atenção: quando estamos formando nossa narrativa, ainda não estamos preocupados em como comunicar ao 
público. A narrativa consiste em lapidar a história que contamos para nós mesmos, lapidando-a estamos qualificando nossas 
próprias crenças e visão de mundo, construindo o fundamento de todo nosso discurso e ação. 

 



 

 

Uma boa narrativa dialoga com outros dois elementos: o primeiro é leitura de contexto histórico e de cenários, que qualifica nosso 
entendimento sobre a situação histórica, política e social em que estamos inseridos.  A leitura de contexto é uma atividade contínua 
que, quando feita corretamente, nos deixa bem situados de “onde viemos, onde estamos e para onde vamos” no cenário mais amplo 
da sociedade. Precisamos estar bem contextualizados para compreender onde nossa candidatura se encaixa, que lugar tem 
potencial de ocupar, a que necessidades reais procuraremos responder, em que impulsos de transformação podemos nos ancorar, 
etc. 
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A narrativa nos ajuda a traduzir esta leitura de contexto para qualificar o segundo elemento: a visão estratégica. Uma visão 
estratégica alinhada nos faz olhar a campanha “de fora para dentro e de dentro pra fora”, e ajuda a escolher caminhos e prioridades, 
em conexão com as tendências sociais e ideias que convergem com o propósito da campanha.  É um subsídio essencial para que 
equipe de campanha esteja bem afiada, consciente de seus limites e potenciais (internos e externos), consciente dos recursos e 
competências que faltam ao candidato e à equipe. Tanto a leitura de contexto como o alinhamento da visão estratégica são um 
exercício constante, que merece uma atenção específica durante os momentos decisórios da campanha. 

E agora vamos para a parte marrom, nossos “fios terra”: todos os elementos de uma campanha são orquestrado por sua equipe 
executiva. Muitas vezes é aqui onde uma campanha mais tropeça: formar uma equipe e tirar o melhor de seu potencial não é tarefa 
simples ... especialmente quando somos voluntários, quando ainda não tivemos tempo de formar um grupo coeso e maduro, e 
quando buscando formas inovadoras de atuar. A verdade é que competências de trabalho em grupo são pouco desenvolvidas em 
nossa sociedade, e precisamos desaprender muito do que herdamos em nossa cultura política, tão cheia de vícios que atrapalham o 
aprofundamento de nossa democracia.  
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Não acredito em modelos prontos: cada equipe precisa encontrar o jeito mais adequado de trabalhar, de acordo com os recursos que 
dispõe. Ainda assim, deixo duas sugestões que podem ou não ser úteis em sua campanha. A primeira é algo básico: algumas funções 
fundamentais precisam ser garantidas: as coordenações política, de mobilização, de comunicação, logística e financeira – além, é claro, 
de uma coordenação executiva que olha o todo e acompanha de perto cada movimento do Candidato.  É fundamental que as 
responsabilidades de cada um sejam claras, que haja espaço constante para sua revisão, e que a dupla Candidato-Coordenação 
Executiva esteja muito alinhada.  

A segunda sugestão serve para não cairmos na armadilha dos planejamentos engessados que não incorporam os imprevistos da 
realidade: façam oficinas de planejamento, semanais ou no máximo quinzenais, organizadas em torno de metas claras e factíveis. Em 
cada oficina o cumprimento das metas definidas anteriormente é verificado, novas metas são definidas e a visão estratégica atualizada, 
sempre buscando avaliar a atuação da equipe e as mudanças de conjuntura. Se preciso, neste momento são feitos ajustes de 
responsabilidades. Por fim, o mais importante: e as conquistas do período são reconhecidas e celebradas. Isto ajuda a formar uma equipe 
cada vez mais coesa, organizada, eficiente e entusiasmada! 

O principal recurso de toda a campanha é o tempo do candidato e, por isso, é preciso organizar bem sua agenda: garantir espaço para as 
atividades internas, pensar no que fazer nas “janelas”, considerar mudanças repentinas e, principalmente, ter clareza de quais atividades 
são prioritárias na campanha. Alguns candidatos já possuem significativa inserção pública e uma série de oportunidades para falar em 
eventos ou nas mídias.  Há candidatos que se elegem apenas fazendo telefonemas, outros que despontam nas redes sociais, e ainda 
aqueles cuja base social requer muito olho-no-olho. É preciso achar a equação ideal para o uso do tempo do candidato, diversificando as 
atividades e ao mesmo tempo concentrando os esforços naquelas que podem gerar melhores resultados. 

Daí entram os outros elementos tradicionais de uma campanha: as ações de comunicação, mobilização, captação de recursos e 
articulação política. Para estes elementos não faltam materiais instrucionais e profissionais com bons conhecimentos para nos ajudar. A 
recomendação central que deixo é ter sempre em mente que a uma boa narrativa se torna base para todas estas ações: cada material e 
cada ato de campanha será na prática uma adaptação da mesma num contexto específico. E, complementarmente, observando como 
nossa história reverbera nos outros, podemos obter subsídios valiosos para aprimorar a narrativa: há muitas coisas positivas em nossas 
histórias que só se revelam à luz do olhar do outro. Observemos o exemplo de Marina Silva ao longo dos anos, como seu discurso foi 
mudando em cada contexto, mas sempre mantendo uma coerência na narrativa e absorvendo elementos dos diferentes grupos da 
sociedade com os quais interagiu. Assim, integrou várias visões em torno de uma narrativa abrangente e mobilizadora. 

Para concluir, algumas aprendizagens de fundo: 

Primeiro: não nos esquecermos que a pessoa do candidato é nosso principal meio de comunicação, mobilização, articulação ... enfim, de 
ação política. Podemos ser avessos ao personalismo e favoráveis às formas horizontais e colaborativas de atuação coletiva. Porem, na 
prática nosso propósito precisa se evidenciar na persona (expressão social do indivíduo) do candidato. No entanto, “não basta parecer, é 
preciso ser”: deve-se cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Pouco adianta um candidato falar em sustentabilidade, se não dorme nem 
come direito, pois assim ele próprio deixa de ser sustentável. Fica esquisito alguém falar de horizontalidade e nova política, mas não 



conseguir escutar (de verdade!) os seus próximos. Fica contraditório alguém querer demonstrar ser capaz de assumir tamanha 
responsabilidade, sem conseguir liderar a equipe; muito menos querer ser um porta-voz das causas atuais, sem conseguir comunicá-las 
adequadamente.  

Em outras palavras, o candidato precisa estar preparado para sua atuação pública, e cuidar-se. Para tanto, no seu tempo privado, precisa 
descansar e se alimentar bem, cuidar de sua capacidade pessoal de elaborar e comunicar os conteúdos mais relevantes da campanha, e 
criar espaço para refletir cotidianamente. Aqui o ditado popular de que “menos é mais” pode ser de grande valia: quanto mais investimento 
“para dentro” de nós, maior a qualidade do que fazemos “para fora”.  

Em segundo lugar, mas igualmente importante, reforçar algo simples e óbvio: a equipe de um candidato faz toda a diferença. Nossa 
capacidade de construir relações de cooperação e confiança entre os próprios pares é uma chave para transformar a política. Lembra-se 
das virtudes fundamentais do início deste texto? No âmbito da equipe, é o discurso que resolve os desafios que juntos uma equipe 
enfrenta, mas as atitudes cotidianas.  

As escolhas que fazemos na vida, em cada atitude, expressam nossos vícios e/ou virtudes. E como qualquer um de nós pode facilmente 
verificar, a política e suas dinâmicas de poder são cheias de armadilhas, que nos capturam em nossos pontos fracos. Os poderes 
enaltecem nossos vícios, traz tentações que muitas vezes nos levam de roldão, sem sequer nos damos conta. Quem melhor que os 
nossos pares para nos ajudar a reconhecer e sair de uma armadilha? Perceber e reconhecer quando erramos às vezes é difícil. Porém, 
criando espaço interno para permitir que a sinceridade e confiança com nossos pares prevaleça, o grupo se fortalece exponencialmente. 
Do contrário, quando nossas atitudes não reforçam os vínculos com os próximos e para que ofereçam o seu melhor, acabamos por 
afastá-los, silenciosamente. 

O que recomendo como principais virtudes e atitudes para um bom trabalho em equipe na política: a abertura, a sinceridade e o 
autoconhecimento. Costumo costumo dizer que o “chão de fábrica” da transformação da política são as nossas próprias relações com 
nossas equipes, nossos grupos e aliados. Não temos outra saída: precisamos uns dos outros para colocar em prática nossos sonhos. A 
estrada é longa, e é preciso aprendermos e desaprendermos muitas coisas até que uma boa e nova política exista integralmente em 
nossa prática. Neste sentido, defendo que toda campanha política encare seriamente sua dimensão pedagógica: assumamos que o 
processo de aprendizagem é tão (ou mais!) importante que obter votos. Quando encararmos a campanha como uma experiência na qual 
os erros e acertos de todos são nossa matéria de aprendizagem coletiva, ganhamos leveza, criatividade e capacidade de regeneração. 
Nos colocando todos juntos, num mesmo patamar de  aprendizes, fica fácil para cada um tirar as armaduras e receber de peito aberto o 
que precisamos para realizar nossos sonhos. 

(Caso este material tenha sido útil e você desejar continuar neste processo de ação/aprendizagem - ou tiver sugestões de aprimoramento, 
por favor me escreva: eduardo.rombauer@gmail.com) 


