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Democracia é o regime político que se 

funda

nos princípios da soberania popular e da 

distribuição eqüitativa de poder



A democracia nasce na Grécia antiga sob a 

forma de democracia direta. A democracia 

representativa  foi se constituindo entre o 

século XIII e século XIX. 

Democracia é o 

governo do povo, 

para o povo e pelo  

povo. Ela, além de 

ser um princípio, está 

numa eterna 

construção.



DEMOCRACIA

demos = povo e  kratia = poder
 Democracia 

Participativa:

ou democracia direta é 
o modelo de 
organização política 
na qual o povo além 
de ser o titular 
legítimo do poder 
supremo, pode e deve 
exercê-lo diretamente.

 Democracia 

Representativa:

forma de organização 

política da sociedade 

onde se elegem um 

determinado número 

de representantes para 

gerir os interesses de 

toda uma sociedade.



A Constituição Federal de 

1988, também chamada de 

Constituição cidadã, garante 

que o povo brasileiro é o 

verdadeiro soberano e 

procura criar raízes 

democráticas na nossa 

organização política, social, 

econômica e fundiária, além 

da garantia do 

fortalecimento da cidadania.



Democracia formal liberal

X 

Democracia social

Democracia liberal se sustenta 

fundamentalmente na representação e na 

formalidade das liberdades.

Democracia social se fundamenta na garantia 

dos direitos sociais

A democracia no Brasil , em toda a sua história, 

sempre foi muito frágil.



-Eleição    =   Democracia?

-Eleições em países democráticos 

e ditatoriais.                                                                                 

-Fundamentos da democracia 

representativa: 1)divisão de 

poderes; 2)Partidos; 3)Eleições



Partidos:

-Função organiza a atividade 

política como ação coletiva do povo, 

servindo de canais à representação 

popular.

-Sistema· partido único (Cuba), 

hegemônico (antigo sistema no 

México), dominante (Índia e Japão), 

bipartidarista (Inglaterra e EUA), 

pluripartidarismo moderado (Holanda, 

Suíça e Bélgica) e pluripartidarismo 

polarizado (Itália).



-Histórico no mundo, os partidos 

conservadores foram os primeiros a se 

consolidarem. Os primeiros partidos da 

classe trabalhadora foram: Partido Social 

Democrata na Alemanha (1875), Partido 

Trabalhista na Inglaterra (1900) e Partido 

Socialista na França (1901). No Brasil, 

vivemos desde a nossa Independência 

uma descontinuidade do sistema partidário 

o que torna os partidos pouco ideológicos, 

pouco programáticos e sem identidade.



-Organização no Brasil, existe liberdade 

de criação, fusão, incorporação e extinção. 

Para poder ser candidato um eleitor deverá 

estar filiado há pelo menos um ano antes 

da data fixada para as eleições. Eles são 

obrigados a serem nacionais (mínimo de 

101 membros), não podem estar 

submetidos a entidades ou governos 

estrangeiros e estão proibidos de seus 

membros usarem uniformes e darem 

instrução militar ou paramilitar, além de 

serem financiados pelo fundo partidário. 



-Prerrogativas no Brasil, têm acesso 

gratuito ao rádio e televisão para 

divulgação de seus programas e 

propagandas.Eles têm monopólio de 

candidaturas aos cargos eletivos do 

executivo e legislativo.(existem países em 

que um candidato pode estar 

desvinculado de um partido político).Têm 

a legitimidade de propor ação direta de 

inconstitucionalidade no Supremo Tribunal 

Federal.



Eleições

Critérios para definirmos quando e quanto uma eleição é 

democrática:

A)Deve ser livre, participativa e competitiva;

•B)Ter competição entre candidatos que tenham 

programas e posições políticas;

 C)A igualdade de oportunidades das candidaturas;

 D)A liberdade da eleição por voto secreto;

 E)O sistema eleitoral não deve provocar resultados 

perigosos para a democracia e,                    

F)A decisão eleitoral limitada há um tempo definido de 

mandato.

Portanto, eleição não é igual à democracia e quanto maior 

a competição e a participação popular numa eleição mais 

democrático será o regime:

UM CIDADÃO = UM VOTO = UM VALOR



Princípios do voto (sufrágio):

Voto universal: todo cidadão tem o direito de votar ou ser 

eleito, independente de sexo, raça, religião, língua, 

profissão, classe social, educação, convicção política ou 

orientação sexual (este princípio não é incompatível com a 

exigência de outros princípios como determinada idade, 

nacionalidade ou domicílio).

Voto Igual: a influência dos votos de todos os eleitores é 

igual e não deve ser diferenciada em razão de 

propriedade, religião, raça ou orientação política.

Voto secreto: a decisão do eleitor na forma de votar não 

deve ser conhecida pelos outros.

Voto livre: o princípio da liberdade das eleições

Voto direto: em eleições diretas o eleitor determina a 

titularidade das cadeiras.

Obs: no voto indireto, a eleição se dá em dois momentos, os 

eleitores elegem colégios que num segundo momento escolhem 

os titulares para determinados cargos.
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O voto distrital (eleitor mais próximo do 

candidato em distritos menores); fidelidade 

partidária (o dono da vaga é o partido e não o 

cidadão eleito); lista aberta (os partidos 

apresentam as listas livremente e a escolha do 

candidato é do eleitor) ou fechada pré-ordenada

(o partido pré-ordena a ordem de entrada nas 

vagas conquistadas e o eleitor escolhe a lista) 

ou a lista fechada pré-ordenada com voto 

nominal (o eleitor pode escolher um candidato 

que poderá alterar a ordem pré-ordenada pelo 

partido, caso obtenha mais votos que os 

antecessores da lista); financiamento público 

exclusivo ou privado (observa-se que 

financiamentos privados fazem o poder 

econômico prevalecer); 



Voto obrigatório ou facultativo (nas 

democracias jovens o voto obrigatório exige a 

participação dos cidadãos); cláusula de 

barreira (que determina o mínimo de votos que 

uma legenda tem que obter para ter algumas 

prerrogativas) coligações (partidos que se 

unem em uma determinada eleição) ou 

federações partidárias(partidos se unem por 

semelhança ideológica e atuam em todo o 

país); tempo definido de Mandato para 

executivos e legislativos (eleição em dois 

turnos para populações maiores e reeleição 

dos cargos executivos e legislativos). São 

todos aspectos que podem estabelecer regras 

eleitorais mais ou menos democráticas. 



Eleição por maioria ou proporcional: o sistema 

por maioria ou majoritário elege aquele candidato 

que pela contagem simples de votos obtém a 

maioria. O sistema proporcional busca eleger 

representantes dos vários segmentos da 

sociedade e os classifica proporcionalmente aos 

votos conquistados por cada uma das partes ou 

partidos. 

No Brasil, a eleição se dá pela forma majoritária

para os chefes do executivo federal, estadual e 

municipal e para os representantes do legislativo 

federal que representam os estados da 

federação, no caso, os senadores. 



Nos legislativos municipais, estaduais e federal a 

eleição dos representantes do povo se dá pela forma 

proporcional, onde se estabelece a seguinte fórmula 

para a distribuição das cadeiras:       

Coeficiente Eleitoral* =  Total de votos válidos

Cadeiras disputadas

*Número de votos necessários para eleger um candidato

Código eleitoral: são as regras estabelecidas pelo 

Tribunal Superior Eleitoral para uma eleição. O 

aprimoramento constante das regras é uma forma de 

aprofundarmos a democracia representativa, porém 

mudanças importantes devem ser submetidas a 

plebiscito.



Eleição no Judiciário: No Brasil, para se tornar um 

membro deste poder é obrigatório ser aprovado em 

concurso público e para se chegar as mais altas cortes 

do país, estaduais e federais é por indicação do chefe 

do executivo.

“Toda solução tem que ser 

confeccionada conforme as 

características de cada país”

Robert Dahl



A Constituição Federativa do Brasil no seu 

primeiro artigo já indica a participação direta. 

Observe:

Art. 1o. A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos estados e Municípios 

e do distrito federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I – a soberania

II – a cidadania

III – a dignidade da pessoa humana

IV- os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa

V – o pluralismo político

Parágrafo Único: Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta constituição.



“Democracia Participativa ou Democracia 

direta é o modelo de organização política 

na qual o povo, além de ser o titular 

legítimo do poder supremo, pode e deve 

exercê-lo diretamente – isto é, sem a 

intermediação de pessoas e instituições –

nos diversos processos de decisão, 

controle, fiscalização e sanção da esfera 

pública.” 

Profa. Maria Victoria Benevides



Três formas de exercer a democracia 

direta:

1)votação em consultas populares, como 

referendos e plebiscitos, além de 

participação iniciativa legislativa e do 

recall;

2)participação em conselhos de gestão e 

fiscalização de serviços públicos, além do 

Orçamento Participativo,

3)no campo do Poder Judiciário, o júri 

popular e o órgão de controle externo do 

judiciário(ainda em discussão no nosso 

país).



REFERENDO & PLEBISCITO

Referendo

É o mecanismo de

democracia direta

pelo qual o povo é

consultado depois

da aprovação de

normas legais ou

constitucionais,

podendo confirmar

ou rejeitar a norma.

Plebiscito
É o mecanismo de 

democracia direta pelo qual o 

povo é consultado antes da 

aprovação de qualquer tipo de 

questão de interesse 

público,não necessariamente 

de natureza jurídica, como por 

exemplo políticas 

governamentais. Por meio do 

plebiscito o povo é 

consultado sobre medidas 

futuras, de caráter geral, bem 

como sobre fatos ou eventos 

excepcionais.



Tivemos, no Brasil, apenas três consultas 

nacionais, que foram chamadas de 

plebiscitos”(na realidade, foram referendos):
 em 1963, para manter ou não o sistema

parlamentarista adotado após a
renúncia do Presidente Jânio Quadros;

 em 1993, para decidir sobre monarquia
ou república, sobre presidencialismo ou
parlamentarismo;

 em 2006, para opinar sobre
comercialização de armas de fogo.



Iniciativa popular é o mecanismo de 

democracia direta pelo qual o povo apresenta 

ao Poder Legislativo um projeto normativo de 

interesse coletivo. Trata-se de um processo de 

participação mais complexo, pois exige prévia 

organização e ampla mobilização do povo que 

deverá elaborar um texto (desde simples 

moções a projetos de lei ou emenda 

constitucional), coletar assinaturas e preparar a 

defesa pública, apresentar ao Poder Legislativo 

e aguardar a discussão e aprovação 

parlamentar nos termos previstos para o 

processo legislativo. 



No Brasil pouquíssimos são os projetos de lei

de iniciativa popular aprovados pelo

Congresso.

 Em 1999 foi aprovada a lei 9.840 que

altera a legislação eleitoral facilitando á Justiça

Eleitoral a coibir fortemente a "compra" de

votos.

 Em 2005 foi aprovada a Lei 11.124 que

dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação

de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo

Nacional de Habitação de Interesse Social -

FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS.



Embora nossa Constituição permita ao povo exercer 
diretamente seu poder soberano por meio de plebiscito, 
referendo e iniciativa popular legislativa, a Lei 
complementar n° 9709, de 18/11/98 que regulamenta 

esses mecanismos no âmbito federal, na verdade 
inviabiliza a sua prática. Essa lei retira do povo parte 
de seu poder soberano na medida em que:


Estabelece que apenas ao Legislativo cabe convocar as

consultas (plebiscitos e referendos), “mediante decreto
legislativo, por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros
que compõe qualquer das Casas do Congresso Nacional”
(art 3°), ou seja, o povo deve pedir a 1/3 de seus

representantes a devida autorização para exercer o poder
soberano. Pedir autorização significa descaracterizar o
conceito de democracia direta!



 Exige um número elevadíssimo de assinaturas para 

encaminhar uma proposta de lei („um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco 
Estados”). Não só isso, mas para cada assinatura deverá 
constar o número do título de eleitor do cidadão. Ora, qual 
é o cidadão que anda diariamente com seu título de 
eleitor?

O Desbloqueio dos três mecanismos

Foi apresentado ao Congresso Nacional o projeto de lei nº
4.718/2004, de autoria do jurista Fábio Konder Comparato
(“Campanha Em defesa da República e Democracia” -
OAB/CNBB/EG/CUT/MST/FORÇA
SINDICAL/CIESP/EDUCAFRO e mais tantas entidades),
que:



 Fixa em quais situações será obrigatória e em quais 

será facultativa a realização de plebiscitos, sendo que nas 
situações facultativas o plebiscito será realizado por 
iniciativa popular (1% do eleitorado), ou por iniciativa de 
1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado.Nesse último caso, a minoria parlamentar poderá 
recorrer ao povo toda vez que for vencida em questões 
previstas no referido projeto de lei.
 Fixa que será obrigatório o referendo (aprovação

posterior pelo povo) das leis sobre matéria eleitoral,
cujo projeto não tenha sido de iniciativa popular. Além de
poder referendar leis, o povo poderá também poderá
aprovar ou rejeitar emendas constitucionais, tratados e
outros acordos internacionais como, por exemplo, os
acordos com o FMI.



 Quanto à iniciativa popular legislativa,determina 

que os projetos de lei de iniciativa popular terão prioridade 
em sua tramitação no Congresso Nacional e que uma vez 
aprovada a lei, caso ela seja revogada ou alterada por 
outra lei que não seja de iniciativa do povo, está ultima 
deverá ser submetida a referendo popular.
A  A alienação de bens pertencentes ao patrimônio 
nacional; a adesão a acordos ou tratados internacionais; a 
concessão de serviços públicos; e a alienação do controle 
de empresas estatais representa uma perda de soberania e 
o povo deve ser consultado sobre isso, pois é o 
titular da soberania. O Estado é delegado do povo, e um 
delegado não pode delegar



 Leis complementares importantes, como Estatuto da 

Cidade, devem passar pelo crivo da população interessada.
 As reformas eleitorais ou partidárias devem 

necessariamente passar pelo plebiscito, em torno apenas 
das grandes orientações; elaborado o projeto de lei, este 
deveria ser levado à referendo. A justificativa para tais 
consultas decorre do principio democrático de que os 
parlamentares não devem legislar em causa 
própria.



Quais cuidados devem ser tomados ao se 

fazer uma consulta popular?

1.A redação das questões para a consulta popular
deve ser extremamente cuidadosa. É fácil
compreender que, para a imensa maioria do
eleitorado - em qualquer sociedade, mesmo as mais
desenvolvidas – é mais complicado votar em
"questões" do que em "pessoas" (embora a
possibilidade de "votar errado", isto é, contra seus
próprios interesses, exista nas duas hipóteses).

2. A campanha de esclarecimento nos meios de
comunicação deve ser objetiva e em linguagem
acessível a todos. É evidente que os defensores e os
adversários de uma proposta não serão imparciais.



RECALL – Importante instrumento de 
exercício direto da Democracia

É um mecanismo de democracia direta 
tipicamente norte-americano, pelo qual certo 
número de eleitores é consultado a respeito do 
mandato político de determinado representante 
(parlamentares ou membros do poder executivo), 
podendo decidir pela permanência ou destituição 
do cargo. Caberá ao impugnado, assim como aos 
partidários e adversários, o direito de ampla 
defesa no intuito de manter o mandato individual.



Conselhos Gestores de Políticas Públicas
-

* Garantidos pela Constituição de 88;

- * Diretrizes de políticas públicas;

- *  Controle efetivo das ações estatais;

- * Leis específicas de cada área(Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da 
Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto 
da Cidade, Lei Orgânica da Assistência Social)



Dois grandes grupos de Conselhos:

1)de políticas públicas que têm caráter obrigatório, 
são previstos em legislação federal e parte 
integrante da implementação de políticas públicas 
a partir da esfera federal, e sua existência é 
condição para o repasse de recursos 
federais(Assistência Social, Saúde, Educação e 
etc...);
2)temáticos que não são vinculados a legislação 
federal e sua existência ocorre através de 
legislação estaduais ou municipais(direitos da 
mulher,de Cultura, de esportes,de Transporte e 
etc...)
Os Conselhos são fóruns capazes de canalizar as 
reivindicações populares.



Lei Orgânica do Município de São Paulo expressa a 
questão dos conselhos temáticos e com a 
instauração da subprefeitura, os Conselhos de 
Representantes.

SEÇÃO VIII
DOS CONSELHOS DE REPRESENTANTES

Art. 54 - A cada área administrativa do Município, a 
ser definida em lei, corresponderá um Conselho de 
Representantes, cujos membros serão eleitos na 
forma estabelecida na referida legislação.


Art. 55 - Aos Conselhos de Representantes 
compete, além do estabelecido em lei, as seguintes 
atribuições:



 I - participar, em nível local, do processo de 

Planejamento Municipal e em especial da 
elaboração das propostas de diretrizes 
orçamentárias e do orçamento municipal bem 
como do Plano Diretor e das respectivas revisões;

II - participar, em nível local, da fiscalização da 
execução do orçamento e dos demais atos da 
administração municipal;

III - encaminhar representações ao Executivo e à 
Câmara Municipal, a respeito de questões 
relacionadas com o interesse da população local.

Infelizmente, hoje na cidade de São Paulo, as 
subprefeituras são ainda, na verdade, 

administrações regionais.



Orçamento Participativo
Surge efetivamente no Brasil em 1982 e ganham 
projeção em 1988 com os mecanismos instituídos 
na CF88.
-Conferência Mundial Habitat II em Istambul 
/Turquia: esta proposta foi referendada como uma 
das 40 melhores práticas do mundo.
-Fortalece-se na administração de Porto Alegre e é 
“exportada”
-No Peru: Lei Nacional/reforma constitucional (800 
municípios)
-República Dominicana- 60 experiências
-Chile, Venezuela, Bolívia instituem esta 
experiência
-diferentes formas de fazer entre o Brasil e os 
outros da América Latina(institucionalização, 
exercício do planejamento local)



-Europa(55 municípios na Polônia, Alemanha, França, 
Portugal e Espanha) e Canadá.
-Contribui para a modernização da gestão financeira 
local.
-Dificuldade de sustentabilidade(extinto em São 
Paulo, Ipatinga, Caxias, Betim)e atuação sobre parte 
pequena do orçamento;

Contribuição do OP em termos globais:
-ampliação da participação;
-acesso maior das mulheres ao orçamento público,
-ajuda a instituir o planejamento,
-como educação-cidadã;

Infelizmente na cidade de São Paulo, o poder 
executivo simplesmente desativou os 

Orçamentos Participativos!



Para onde deve seguir a construção 

da democracia brasileira?

por uma reforma eleitoral profunda, por 

mecanismos da democracia participativa mais 

estruturados, pela democratização da comunicação

e pela reforma do poder judiciário, além de 

garantir a todos brasileiros boas condições de 

vida, igualdade de oportunidades e justiça social. 

O aprofundamento da democracia 

brasileira passará pelo 

estabelecimento de mecanismos de 

democracia direta (referendo, 

plebiscito e iniciativa popular),



Oito eixos essenciais para a democracia:

1)Eleição popular da Assembléia 

Constituinte em caráter exclusivo;

2)Eleição de governantes por período 

determinado(número limitado de mandatos 

parlamentares)

3)Plebiscitos;     4)Referendos;

5)Recall(revogação de mandatos);

6)Instituição da Iniciativa Popular;

7)Orçamentos participativos(fim das 

emendas individuais no orçamento);

8)Ouvidoria Popular dos Serviços Públicos.



“Nós devemos ser a mudança que 

desejamos ver no mundo.”

Mahatma Gandhi

VIVA A SOBERANIA DO POVO 

BRASILEIRO!
www.escoladegoverno.org.br

Tel: 11/3256.6338

http://www.escoladegoverno.org.br/
http://www.escoladegoverno.org.br/

