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Para começar, uma metáfora.
Imagine que a sociedade é um grande
grupo musical, e o som que produzimos é
a expressão daquilo que queremos para
nós mesmos e para o mundo. O que
aconteceria se cada um tocasse só o que
quiser, na hora que quiser, sem se
importar com o conjunto da obra?
Certamente, o resultado seria horrível, de
doer os ouvidos.
Na vida em sociedade, como em toda boa
música, é preciso coordenação. Esse
"maestro" é a política. Somente ela é capaz
de promover a sintonia dos diferentes
interesses, criando algum tipo de
harmonia. Contudo, há várias formas de
fazer política, assim como há várias formas
de tocar uma música, certo?
De um lado, o concerto da vida pode ser
como uma orquestra, onde um maestro
tem o poder todo em suas mãos. Ele
deﬁne as letras, os arranjos e as partituras.
Ele decide quem toca, quando toca, como
toca. No limite, ele até escolhe quem entra
em palco e quem ﬁca de fora. Muito poder
para esse maestro.
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Quando os músicos são hábeis
e o respeito entre eles é
grande, cada músico ouve,
adapta com prazer seu estilo e
cede espaço ao outro, pois
entende que é a beleza da
harmonia ﬁnal que
verdadeiramente interessa.
A música que sai desse
processo é única, fantástica,
mostrando que o todo
é muito maior
do que as partes.
Entendemos que a boa
política é como um bom jazz.
Por isso, nós acreditamos na
educação como um veículo
capaz de preparar músicos
(cidadãos) hábeis, sensíveis ao
som (interesses) dos demais,
que enxergam na harmonia
entre elementos tão distintos
está a base de qualquer
grande obra musical
(vida em sociedade).

O QUE
DEFENDEMOS
A democracia é um regime político? Sim, mas não só isso.
Para nós, ela também é um valor. E por que isso?
Porque a democracia é o único regime que nos permite
escolher os rumos do nosso destino. Se as nossas escolhas
darão certo ou errado, é algo que não se pode saber de
antemão. Isso vai depender da nossa capacidade de deﬁnir
e buscar o que é melhor para nós, enquanto sociedade.
Mas o fato de sermos livres para escolher já tem, por si só,
valor inestimável. É somente na democracia que a
liberdade - essa grande aspiração humana - pode se tornar
realidade. Regimes autoritários não convivem bem com a
liberdade - um acaba eventualmente sufocando o outro.
Para que isso seja verdade, precisamos entender a
democracia como muito mais do que a realização de
eleições periódicas. Uma democracia plena é construída
sobre pilares sólidos, entre os quais estão:

O QUE
DEFENDEMOS
●

Liberdade de expressão e de
imprensa, de modo que
todos os(as) cidadãos(ãs)
tenham acesso a informações
de qualidade e de fontes
diversas.

●

Ambiente de tolerância e
respeito, em que a pluralidade
e a diversidade sejam acolhidas
e apreciadas, e o diálogo seja a
forma principal de resolução
dos conﬂitos.

●

Eleições justas, limpas e
inclusivas, em que estejam
representados diferentes
segmentos da sociedade,
sem limitações em função de
raça, cultura, gênero,
orientação sexual, condição
econômica, deﬁciência ou
religião, entre outros.

●

Transparência e participação,
com mecanismos que
garantam que as decisões
envolvam a população e exijam
que governantes prestem
contas dos seus atos.

●

Educação política
democrática que leve os
cidadãos a valorizar a
democracia desde a infância e a
participar de forma
comprometida com o
bem-estar coletivo.

●

Condições dignas de vida para
as atuais e futuras gerações,
sem a qual nenhum exercício
pleno da cidadania é possível.

●

Respeito às leis e
instituições, de modo que os
poderes funcionem em
equilíbrio, a justiça seja
acessível a todos e os direitos
fundamentais sejam
garantidos.

O QUE
ESPERAR
DE NÓS

●

A pluralidade é um dos
nossos valores fundamentais.
Por isso, o Politize! não se
manifesta sobre preferências
políticas, partidárias ou
ideológicas. Nossa missão é
educar para o exercício da
cidadania, respeitando o
direito de cada um de seguir
suas próprias convicções
político-partidárias. Tratamos
de temas controversos
buscando esclarecer fatos,
mostrar diferentes visões e
promover um diálogo
saudável de ideias.

●

●

●
Contudo, NÃO apoiamos
quaisquer atitudes que vão
claramente na contramão dos
valores e princípios citados,
como:

●

Manifestações de opiniões
e de comentários
preconceituosos de
qualquer natureza,
depreciativos em função de
raça, etnia, cultura, gênero,
orientação sexual, condição
econômica, deﬁciência ou
religião, entre outros.
Manifestações em apologia
à ditadura, à supressão das
liberdades fundamentais,
ao fechamento das
instituições essenciais para
o exercício da democracia
(Congresso Nacional, o
Supremo Tribunal Federal,
entre outras).
Censura arbitrária dos
meios de comunicação e
supressão dos direitos de
associação, de
manifestação e de
participação política
garantidos por lei.
Promoção de discursos de
ódio, que incitem à
violência física ou simbólica
contra pessoas ou grupos.
Disseminação de
informações falsas e de
conteúdo difamatório.

O QUE ESPERAR DE
NOSSOS VOLUNTÁRIOS?
Para garantir que todas as pessoas que nos representam de alguma
forma estejam em sintonia com nossos valores e princípios,
desenvolvemos orientações de conduta de todos os membros da
nossa comunidade - diretoria, equipe, e voluntários. Clique aqui e
conheça nosso Código de Ética e Conduta.

O QUE ESPERAR DE
NOSSOS CONTEÚDOS
E EXPERIÊNCIAS?
Para garantir que todos os nossos conteúdos e experiências educativas
sigam os mesmos valores e princípios acima citados, criamos
orientações para produção e uso de todo material que criamos. Clique
aqui e conheça a nossa Política de Conteúdos e Experiências.

FAQ

Ficou com
alguma dúvida?
Entre em nosso
FAQ e saiba
muito mais sobre
o que fazemos,
como fazemos e
por que fazemos.
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