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SUFRÁGIO

• Representação política:

A necessidade de governar por meio de representantes deixa para o povo o problema

da escolha desses representantes. E a forma mais comum, por meio do voto.

Vale uma ressalva: levando em consideração que todos querem o bem da nação, a

democracia traz a lógica de oposição política como adversários do governo e não como inimigos

ou /subversivos.

O Sufrágio - Sinônimo de voto - nada mais é do que voto.

Vários critérios já foram utilizados para escolha de governantes, desde a força física,

até sorteio, sucessão hereditária e, finalmente, a eleição, típico do estado democrático de

direito. Por mais imperfeito que seja o modelo eleitoral, é o que mais se aproxima da expressão

da vontade popular.
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Primeira questão importante é a natureza do voto: se trata de um direito, de uma função ou

de um dever? A posição atual predominante é que se trata de um direito e de uma função,

concomitantemente.

O sufrágio configura um direito público subjetivo, mas também não há dúvida de que

corresponde a uma função social, o que justifica a sua imposição como um dever, pois toda função

traz consigo algum dever.

O sufrágio pode ser restrito - quando limitado a uma determinada classe ou universal,

quando abrangentes a todas as classes, tal como os nomes demonstram.

Mas, mesmo o sufrágio universal não atinge a todos, como veremos em diante.
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O Sufrágio Universal vem da Revolução Francesa, apesar de o Sufrágio não ter sido tão

universal como atualmente naquele período. Naquele período, a ideia era abrir caminho para a

participação política dos não nobres, ou seja, daqueles que não tinham posição assegurada pelo

nascimento - dura crítica a sociedade estamental, que separava a população em classes sociais,

atribuindo distintos direitos e privilégios para cada classe. A grande ideia era o voto de igual valor

para toda a população, independentemente da família ou do título. Porém, mesmo naquele

período, ainda havia algumas exclusões da participação política, como por exemplo, das mulheres,

que eram proibidas de votar e serem votadas.

• As restrições ao sufrágio:

Atualmente, a definição de universal ao sufrágio está mais relacionada ao fato de a

sociedade entender como justas algumas restrições impostas ao direito de votar. Aquelas restrições

que não são consideradas privilégios ou decorrentes de atitudes conservadoras.
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i. Por motivo de idade: é comum que se defenda que a pessoa só pode votar quando se atingir a

maturidade. A maioria do países fixa em 18 anos a idade limite. No Brasil, é facultativo aos 16;

Sem dúvidas, esse é um critério de restrição que todos entendem ser razoável.

ii. Por motivo de ordem econômica: restrições à população de baixa classe econômica ainda

existem. Os principais argumentos são: pessoas com mais propriedades tem mais interesse na

escolha de um bom governo, que proteja seus bens; os mais ricos são os que pagam mais impostos e

por isso têm mais direito na escolha do destino dos recursos públicos; os mais ricos não precisam se

dedicar tanto ao trabalho, e por isso dispõem de mais tempo para acompanhar os assuntos políticos.

Todos os argumentos foram paulatinamente afastados com a evolução das democracias e do

sufrágio.

As restrições econômicas diretas praticamente desapareceram.

Porém, uma das maiores críticas ao modelo eleitoral decorre das restrições indiretas,

representadas pela utilização de meios econômicos para viciar a vontade do eleitor.
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iii. Por motivo de gênero: inicialmente, as mulheres eram excluídas do sufrágio e essa conquista

demorou um longo tempo.

Mesmo nos EUA, somente em 1920 que a Constituição proibiu restrição por sexo.

No Brasil, foi também no século XX (em 1932, por meio de decreto, sendo incorporado à

Constituição de 1934);

iv. Por deficiência de instrução: exigência de comprovação de um mínimo de instrução foi

aplicada até recentemente em alguns locais. O que se via era a utilização dessa restrição como

forma de burlar a proibição de restrição a negros ou aos mais pobres, que geralmente são os

analfabetos.

Principal justificativa: os analfabetos não têm acesso a jornais, livros e outros para se

manterem atualizados com a política.
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v. Por deficiência física ou mental: a grande questão é a exigência de que o eleitor tenha

consciência no momento de votar.

A questão para os deficientes físicos era o acesso aos locais de votação, tendo em vista que

o voto é secreto e, na maioria dos países, é proibida a permanência de terceiros no local de votação.

Nesse sentido, salvo em casos muito graves de deficiência física, a maioria já conseguiu adotar

medidas que permitam aos deficientes o acesso ao voto.

vi. Por condenação criminal: pessoas com sentença condenatória criminal transitada em julgado

têm os direitos suspensos enquanto durarem os efeitos da sentença. A finalidade básica é o processo

de reeducação do delinquente. Essa é uma das restrições mais comuns que raramente é considerada

arbitrária.

No Brasil, art. 15, III da CF/88.
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vii. Por engajamento no serviço militar: também é comum que militares situados em baixos níveis

de hierarquia sejam impedidos de votar. A ideia é impedir que a política penetre nos quartéis

provocando divisões entre aqueles que devem seguir as ordens na mais estrita disciplina. Além disso,

em função da intensa hierarquia militar, existe o risco de que superiores possam coordenar os votos

de inferiores.

No Brasil, o art. 14, parágrafo 2º da CF/88 veda o foto aos que estão prestando serviço

militar obrigatórios – os conscritos.

SUFRÁGIO DIRETO E SUFRÁGIO INDIRETO

Sufrágio Direto ocorre quando o voto é proferido diretamente no representante.

Sufrágio Indireto quando o voto recai sobre delegados ou intermediários incumbidos de 

proceder a eleição definitiva.
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AUTOCRACIA

Auto – auto ou fazer por sim mesmo + kratos – poder ou governo

O sistema autocrático caracteriza-se pela existência de um único detentor do poder que

toma as decisões fundamentais e comanda a execução de tais decisões, sem que haja qualquer

controle sobre tais decisões.

Aqui estamos fazendo um contraponto à Separação dos Poderes, que estudaremos em

outro bloco. Se a mesma pessoa escolhe a regras a serem seguidas e executa tais regras sem

qualquer tipo de controle, é natural que o nível de arbitrariedade de tais regras seja bem elevado.

O modelo autocrático mais difundido no planeta foram as monarquias europeias do

século XVIII, marcadas justamente pela aglutinação de poder nas mãos do monarca e dos órgãos

por ele comandados.
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“O Estado sou eu” é a frase que mais marca esse período, frase atribuída ao Rei Luis XIV

(apesar de muitos historiadores afirmarem que nunca havia dito), denota toda a concentração de

poder nas mãos do Rei Sol, como era chamado.

Vale chamar atenção para o fato de que nem sempre a monarquia é uma autocracia. Caso

ainda não tenha assistido, no bloco 1 sobre democracia, falamos de monarquias constitucionais

que são democracias. Demos exemplo da Noruega que é uma monarquia e sendo classificada

como a maior democracia dos últimos anos.

• Tipos de autocracia

Autocracia é um conceito político que possui significações extremamente ambíguas.
Muitas vezes, serão vistos esses termos que estudaremos abaixo apenas como sinônimos de
autocracia. Então, o melhor a se fazer é um recorte histórico e classificar os momentos históricos e
não apenas por nomes.



/universidades

Conceito interessante:

• Séc. XVIII – Regime Francês - Absolutismo

O Rei é a manifestação de Deus na Terra e seu poder é ilimitado.

Concentração de poder e ausência de divisão de poderes, são as características mais

marcantes.

Despotismo – O termo despotismo vem de Déspotes – um senhor de escravos. O

despotismo é aquele regime em que as pessoas são tratadas como propriedades. O marco do

despotismo é a tirania como os súditos são tratados.

Cidadão x Súdito – o Súdito não tinha nenhuma condição de participar do projeto político.

Era entendido como alguém inferior, que não tinha os mesmos direitos. Estava em outra casta ou

estamento.

Essas sociedades eram marcadas pela desigualdade de direitos, o que legitimava a
concentração de poder nas mãos do monarca. A soberania não decorria do povo, tal como
passamos a acreditar com os contratualistas, mas estava nas mãos do próprio governante, que
recebia a missão divina de governar.
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• Séc XX – 1ª metade até a 2ª guerra mundial – Casos do Nazismo e Fascismo: Totalitarismo

Normalmente sob o controle de uma única pessoa, político, facção ou classe social, não

reconhecendo limites à sua autoridade e se esforçando para regulamentar todos os aspectos da vida

pública e privada. Em geral são monopartidários.

Aspecto marcante é a forte presença ideológica com fator determinante o intenso uso de

propaganda e meios de comunicação para difundir suas ideias;

• Séc XX – 2ª metade – As ditaduras de Brasil, Argentina - Autoritarismo
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Três Características Fundamentais dessas Ditaduras:

i. Existe lei e Constituição, o modelo não se declara autoritário. Mas, na verdade, ocorre uma

concentração de poder que vai acabando com os seus limites – os governos ditatoriais colocam-se

acima da lei, sem limites.

ii. A Subversão da Soberania Popular – Embora saibamos que não seja assim, a ditadura vai se

apresentar legitimamente como uma necessidade social.

iii. A Precariedade das Regras Sucessórias – As regras de sucessão de poder se baseiam no

autoritarismo, na hierarquia e não na soberania popular.

Regimes Ditatoriais Latino-Americanos: na América Latina em meados dos anos 60 e 70,

surgiram diversas ditaduras e regimes militares em diversos países. Eram governos cujas origens e

sustentação estavam intimamente ligadas às forças armadas, utilizando coerção e violência para

manter o governo.
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Cidadão x Subversivo – a pessoa que se opõe ao governo é considerada um subversivo, visto como

um adversário do governo que deve ser combatido, normalmente com grande violência. Adversário

político é visto como inimigo do governo.

Mensagem de cidadania: a dialética e algo importante, o objetivo da oposição de ideias é contribuir

com o modelo e nunca atrapalhar. Precisamos do consenso de que todos querem o melhor da nação

e que um espaço aberto de debates é algo benéfico.
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SISTEMAS ELEITORAIS
Se a Democracia é o governo das maiorias e entendemos que o voto é a melhor forma de

implementar o modelo representativo, precisamos compreender quais as melhores estruturas

eleitorais para que a população possa se fazer representar de maneira mais eficiente.

As duas formas mais comuns de sistemas eleitorais são majoritária e proporcional.

REPRESENTAÇÃO MAJORITÁRIA

O nome é bem sugestivo, apenas o grupo majoritário elege o representante. Em linhas
gerais, não importa o número de partidos ou a amplitude da superioridade eleitoral, o que importa
é a superioridade.

Pontos Positivos:
Cria um vínculo mais direto entre o eleitor e o representante. Por ser mais simples e

objetivo, todos sabem em quem votou e podem acompanhar de maneira mais eficiente a condução
do governo.
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Críticas:

• Raramente, as maiorias obtidas representam, de fato, a maioria da população. É comum que o

eleito receba quantidade menor de votos do que o somatório dos demais candidatos (a solução

para isso é o modelo em 2 turnos. Que exige que um candidato tenha efetivamente a maioria

absoluta dos votos para ser eleito, seja em 1º ou em 2º turno – como, para o 2º turno vão

apenas 2 candidatos, a população acaba sendo obrigada a escolher alguém por maioria, mesmo

que não tenha sido a sua 1ª opção de voto.

• As minorias não tem participação no governo.
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REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL

A maior dificuldade da democracia é encontrar um meio que as minorias se façam
representadas e ouvidas. A representação proporcional foi desenvolvida na Bélgica, no início do
século XX com esse intuído.

Existem diversas formas proporcionais, mas o básico é estabelecer a proporção entre o

número votos recebidos pelo partido e o número de cargos que ele tem.

Nesse modelo, os grupos minoritários possuem chance de, obviamente em menor

quantidade, eleger representantes que podem participar do projeto político. Mesmo que não

tenham poder decisório, aumenta a diversidade na gestão do governo. Essa é a grande vantagem

do modelo proporcional.
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Críticas:

• Pode provocar a diluição de responsabilidades e reduzir a eficácia do governo - em função da

grande quantidade de representantes e diversidade de projetos políticos.

Se o governo não possui uma linha política definida, ninguém é responsável pela ineficácia

do governo.

• Governo contraditório – projetos políticos distintos com diferentes coalisões pode resultar em um

modelo contraditório em seus atos.

• Modelo mais complexo, pode ser de difícil compreensão pela população.
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NO BRASIL:

Majoritária

2 turnos: Chefes do executivo – exceção de prefeituras com menos de 200 mil habitantes.

Turno único: Senado e Prefeitos em municípios com menos de 200 habitantes.

Proporcional

Vereadores, Deputados Estaduais e Federais.

Sistema de Distritos Eleitorais

Paralelamente aos modelos proporcional e majoritário, existe a discussão de implementar o

sistema de distritos eleitorais.

Igualmente, há vários modelos e propostas de sistemas distritais. A convergência de ideias é

dividir o colégio eleitoral em distritos, devendo o eleitor votar apenas no candidato do seu respectivo

distrito.


