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Justiça Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás

APRESENTAÇÃO

Esta Cartilha, elaborada pela Comissão Executiva do Programa Eleitor do Futuro do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Goiás objetiva informar aos jovens com idade entre 10 e 15 anos sobre os seus 
direitos e deveres a fim de neles despertar o interesse pelas questões relativas ao livre exercício da 
cidadania.
 
A Justiça Eleitoral, movida pelo ideal de efetiva participação na conscientização do cidadão em 
formação e ciente de seu papel constitucional de defender a Democracia e o Estado de Direito, lança em 
Goiás o presente programa, idealizado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira enquanto Corregedor 
Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, que tem como grande desafio, fazer a inclusão social e 
política dos jovens visando uma participação mais efetiva, livre e consciente no processo eleitoral 
brasileiro.

Acreditamos que não basta que a legislação brasileira crie direitos e obrigações relativos ao pleno 
exercício da cidadania. É necessário que o cidadão, ainda bem cedo, tenha amplo conhecimento desses 
valores e saiba como torná-los efetivos. 

É com grande entusiasmo que a Escola Judiciária Eleitoral de Goiás, por meio da Comissão Executiva do 
Programa, espera contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e democrática 
propiciando aos futuros eleitores o acesso ao conhecimento das questões que envolvem o exercício da 
cidadania, especialmente o direito de votar e de escolher seus representantes.

Presidente da Comissão Executiva do Programa Eleitor do Futuro

Dr. Eládio Augusto Amorim Mesquita



“Fica autorizada a reprodução desta Cartilha da Cidadania, com expressa referência à autoria e
à Comissão Executiva do Programa Eleitor do Futuro do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, 
e com obrigatória fidelidade ao texto, à criação e à arte”.
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Beto: Quem é você?

Mestre-x: Pode me chamar de “Mestre-x”. Seja bem vindo à nave da cidadania!

Beto: Você sabe o que é cidadania?
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Mestre-x: Claro! E o exercício da cidadania plena tem muito 

                           a ver com as escolhas que fazemos...

Beto: Escolhas?

Mestre-x: Exatamente! As pessoas começam a fazer escolhas desde crianças. 

Você e todas as crianças e adolescentes têm muitas escolhas pela frente...

Beto: O que isso tem a ver com cidadania?



11

Mestre-x: Tudo! Inicialmente você pode escolher em que 

                  time quer jogar, por exemplo...

Beto: Como assim? 

Mestre-x: Você primeiro terá que escolher entre conhecer seus direitos e 

exercer a cidadania plena ou ficar alienado e não se importar com o que está acontecendo 

em seu país! Como eu disse, é uma questão de escolha: você quer fazer parte do time dos 

cidadãos conscientes ou do time dos alienados?
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Beto: Eu quero ser um cidadão consciente!
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Mestre-x: Então vamos lá! Prepare-se para uma grande viagem! 

Cidadania, Beto, é o direito de ter direitos, direito de conhecer e usufruir dos 

seus direitos, e construir a cada dia novos direitos...

Beto: E quais são esses direitos?

Mestre-x: Está tudo na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente: 

as crianças e adolescentes têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária... 
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Beto: Mas tem tanta criança nas ruas, sem casa, sem família, sem comida...

Mestre-x: É por isso que a participação de todos é importante! Não adianta ter direitos 

garantidos sem exercitá-los! Cidadania é o exercício desses direitos! É poder lutar para que 

todas as pessoas vivam com dignidade!
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Beto:Então essas crianças na escola estão exercendo o seu direito à educação?

Mestre-x: Sim, e é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar esses direitos! 

E todos temos que ser vigilantes e cobrar, principalmente do poder público, ações para a 

garantia desses direitos. 
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Beto: Cobrar como? Nós não somos autoridade, não temos poder!

Mestre-x: Está enganado, Beto, vivemos numa democracia e isto quer dizer que o povo é 

soberano! O povo é a autoridade suprema! 

Beto: O povo?... O povo é a autoridade suprema? Não estou entendendo nada! 

Mestre-x: Venha! Vou lhe mostrar!



17

Mestre-x: Observe aquela mulher...

Beto: Isso é uma votação, não é? Uma eleição!

Mestre-x: Sim, Beto, o maior poder do país é exercido 

                   através do voto!
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Beto: Ah! Grande coisa! Todo mundo vota e não melhora nada! Os políticos só vão no meu 

bairro na época da eleição e para pedir votos...

Mestre-x: E quem elege os políticos? 

Beto: Ah... O povo...
Mestre-x: Exatamente! É através do voto que o povo escolhe seus representantes! 

Assim, o que os políticos fizerem quando forem eleitos estarão fazendo em nome do povo! 

Já pensou o que pode acontecer se você votar num político desonesto e ele for eleito?!?
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Beto: Ih! É o que mais acontece! Na televisão vive aparecendo 

denúncia de propina, desvio de dinheiro, compra de votos, caixa dois...

Mestre-x: Pois é... É por isso que o voto é tão importante. Tudo é uma questão 

de “escolha”: escolher um candidato honesto e ético na hora de votar! 
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Beto:

Mestre-x:

Beto:

Mestre-x:

Beto:

Mestre-x:

Beto:

 Mas como vamos saber se um candidato é desonesto, se está 

mentindo?

 Ora, é fácil! Candidato que oferece, promete ou entrega ao 

eleitor, dinheiro, tijolos, dentaduras, consulta médica, gás e tantos outros 

“presentes”, está comprando o voto do eleitor! Isso é crime! Imagine o 

que ele poderá fazer de errado se for eleito?

 Eu já vi muito disso.

 Escute o discurso daquele candidato no palanque...

 

Candidato: Meu povo, se eu for eleito ninguém mais vai andar a pé: vou dar

um carro de presente para cada eleitor! E vou construir um mar aqui no 

bairro para vocês terem praia o ano todo! Votem em mim! Eu amo o povo!

 Ha! Ha! Ha! Ele é muito engraçado!

 É, muito “engraçado”... Mas tem pessoas que votam e elegem 

candidatos assim! Só que, depois, não poderão reclamar se eles não fizerem 

nada pela comunidade, como lutar por escolas, hospitais, creches, 

transporte, segurança, moradia e outros benefícios para o povo.

 Escolher um candidato é muito difícil... Eles falam mal um do 

outro e prometem tanta coisa na época da eleição...
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Mestre-x: Para escolher é preciso primeiro estudar os candidatos e os partidos 

políticos: procurar aqueles que se comportam com honestidade, que inspiram 

confiança, que tenham projetos sérios e que queiram uma vida melhor para a 

comunidade. Que pensem no povo e não apenas no poder. E depois ainda temos que 

acompanhar o candidato eleito: se ele está cumprindo o que prometeu e se não está 

fazendo nada de errado! Sabia que você pode entrar em contato com o seu 

candidato eleito? Criticando, sugerindo e cobrando ações de interesse da 

comunidade?
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Mestre-x: Sabe, Beto, o problema está aí mesmo: os jovens não se interessarem por política. Não se 

interessando por política os jovens estão abrindo mão de participar da construção de uma vida melhor 

para todos. Eles ficam alienados e fora do processo de decisão. Não dão o valor devido ao seu voto e 

acabam votando em candidatos não comprometidos com o bairro, a comunidade ou o país. Depois ainda 

querem reclamar e falar mal do Brasil...
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Beto: Mas, Mestre-x, eu sou muito novo ainda... 

                 Não está muito cedo para eu me preocupar com política?

Beto: Eu não sabia que política era tão importante para a nossa vida!
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 Então nós só temos que votar e cobrar depois dos políticos?

 Não, cada um de nós tem que fazer a sua parte. A vida só vai melhorar se nós também 

participarmos, se nos mobilizarmos por um país melhor. Por exemplo, conhecendo e participando das 

associações de bairros; conhecendo os problemas e as carências da escola, do bairro e da 

comunidade, ajudando e exigindo providências do poder público.

Beto:

Mestre-x:

Mestre-x: A política, Beto, faz parte do nosso dia a dia e exercer a cidadania é também participar 

do processo político. Primeiro é preciso conhecer e ter consciência de nossos direitos. Depois temos 

que exercitar esses direitos e exigir que todos tenham acesso a eles. O voto é fundamental: 

devemos escolher um candidato comprometido com o povo, que lute para melhorar a vida das pessoas. 

E não pára por aí...
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Beto: Mas eu ainda nem voto, só tenho 13 anos... Quem é que pode votar?

Mestre-x: A partir dos 18 anos todos tem obrigação de votar nas eleições. Já os analfabetos, 

os maiores de 70 anos, os maiores de dezesseis e menores de dezoito podem votar, se quiserem. 

É só ir a um Cartório Eleitoral e se alistar para receber o título! 
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 Sim, você disse que nossos direitos estão escritos lá...Beto:

Mestre-x: Exato! E também no Estatuto da Criança e do Adolescente!

Beto: Nossa! Eu não sabia que tínhamos uma lei só para nós!

Beto: Então votar é exercer a cidadania?

Mestre-x: Sim, e também o direito de ser votado. O cidadão tem direitos e 

deveres políticos, sociais e civis. Lembra quando nós falamos da Constituição Federal?
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 Você vive dizendo que é uma questão de “escolha”. 

              O que você quer dizer com isso? 

Beto:

Mestre-x: Está vendo, Beto! Os jovens precisam conhecer seus direitos. E não só os jovens... 

Se todos os cidadãos conhecessem seus direitos e tivessem consciência do valor do voto de

 cada um, não seriam enganados por candidatos desonestos! Se cada um de nós fizer a sua parte, 

o Brasil será um país bem melhor! 
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Mestre-x: Que você pode escolher entre ser um cidadão consciente, participativo, 

que vai atrás de seus direitos e cumpre com seus deveres, na luta por um futuro

melhor para todos ou, então, você pode escolher ser mais um alienado, que não se  

importa com a política e, com isso, vai acabar votando em políticos desonestos. 

E aí, Beto, o que você vai escolher?
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Beto: Eu serei um super-cidadão!!!
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Você sabia ...

... que a Justiça Eleitoral foi inicialmente instalada no Brasil em 1932, mas que 

em 1937 foi extinta pela Constituição Federal daquele ano para novamente ser 

reinstalada em 1945?

 

... que o Brasil foi o quarto país do mundo a assegurar por lei o direito da mulher 

de votar?

... que a primeira deputada do Brasil foi eleita em 1933?

... que Benedita Chaves Villa Real foi a primeira eleitora em Goiás e a segunda 

do Brasil ?

... que desde a Proclamação da República em 1889 o Brasil já teve 42 

presidentes, sendo que oito deles chegaram ao poder pela força e somente dezoito 

pelo voto popular?

... que a Constituição Federal de 1988 permitiu que os jovens entre 16 anos e 18 

anos e analfabetos tivessem direito ao voto e tornou facultativo o voto para as 

pessoas com mais de 70 anos?

... que a primeira votação eletrônica no país ocorreu em Brusque/SC 

durante o segundo turno das eleições presidenciais de 1989, em caráter 

experimental? 



31

Palavra cruzada: 

1-  local onde se requer a inscrição eleitoral 

2-  processo pelo qual os eleitores escolhem seus candidatos a cada dois anos 

3-  lei maior do país

4- regime político baseado nos princípios da soberania popular e da divisão dos 

    poderes que se caracteriza pela liberdade do ato eleitoral

5-  aquele que pode ser escolhido para representar o povo

6- organização cujos membros programam e realizam uma ação comum com fins 

     políticos e sociais 

7-  instrumento no qual o eleitor vota 

8-  documento que habilita o eleitor a votar 

9-  aquele que governa um Estado

C
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.Cartório Eleitoral; 2.Eleição; 3.Constituição Federal; 4.Democracia; 5.Candidato; 6.Partido Político; 7.Urna; 8.Título de Eleitor; 9.Governador
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