FLP 04062 – Eleições, Cidadania e Democracia no Brasil.

Nota de Advertência
Esta é um curso experimental, exploratório. O título engana. Este
não é curso voltado a um público amplo ou visando à formação
geral. O público alvo deste curso são os alunos interessados em
desenvolver pesquisas. Não é necessário estar pesquisando
sobre o tema ou querer fazer mestrado, basta que queira ir atrás
de material, ler documentos e coisas assim.
O curso está dividido em duas partes. A primeira funcionará
como uma introdução e motivação e está baseada em aulas
expositivas. Serão somente 3 aulas nesta parte.
A segunda parte é aplicada e baseada em material primário,
basicamente debates parlamentares selecionados a respeito de
pontos específicos da legislação eleitoral brasileira. Vamos cobrir
um longo período que vai da Revolução de 30 aos dias de hoje.
Podemos ou não cobrir todo este período. Muito depende do
que encontrarmos pelo caminho...
São três blocos ou temas que serão discutidos em sequência e de
forma rotativa de tal forma que cada tema será discutido três
vezes. A primeira rodada trata dos debates pós Revolução de 30
(por exemplo, propostas de reforma após a Revolução de 1930 e
debates na constituinte de 1934). A segunda rodada trata dos
debates ocorridos ao longo da Terceira República (1945-1964)
(na constituinte de 1946 e as propostas de reformas da
legislação eleitoral nos anos 50). A terceira rodada pega o
período atual (constituinte de 1987/88 e reformas de leis
eleitorais). Conforme a direção tomada pela discussão, leituras

complementares serão sugeridas. Alguns livros de história para
os menos familiarizados com o período (como o História do Brasil
de Boris Fausto (EDUSP) ou Cidadania no Brasil do José Murilo de
Carvalho (Objetiva). No que se refere a legislação eleitoral e sua
evolução três fontes podem ser usadas pelos que não conhecem
bem o tema; o capítulo 7 da obra Coronelismo, Enxada e Voto de
Victor Nunes Leal (Alfa-Ômega, 1998), o livro de Maria Dalva Gil
Kinzo Representação Política e Sistema Eleitoral no Brasil
(Símbolo 1980) ou o livro de Jairo Nicolau Eleições n Brasil (Zahar
2012).
Os temas a serem abordados são os seguintes:
a. Sufrágio (direitos políticos, regulamentação do alistamento,
voto obrigatório e voto feminino).
b. Modos de Votar (voto secreto e cédula oficial).
c. Recursos (Despesas Eleitorais, Fundo Partidáro e Horário
Eleitoral Gratuito).
A carga de leitura e de trabalhos é alta. Alunos serão avaliados
com base em atividades semanais (a serem feitas em casa
usando o TIDIA) e as atividades feitas em sala de aula. Um
trabalho de fim de curso (um tratamento de um dos subtemas
discutidos no curso) completa a avaliação.
Como se trata de curso exploratório e que depende dos
resultados das pesquisas e leituras feitas, o programa
apresentado será complementado e ajustado conforme o curso
se desenvolve. Algumas leituras poderão exigir inglês.

Parte 1: Introdução, motivação e teoria.

Aula 1 (23 e 24 de Agosto): Eleições e democracia
Aula 2 (30 e 31 de Agosto): Governo Representativo
Bibliografia: Robert Dahl, “Democatização e Oposição Pública”, in Poliarquia, Cap 1, pag 25 a
38, EDUSP, 1997.
Bernard Manin, “O Princípio da Distinção” in Revista de Ciência Política, no. 4, pag
187-204

Aula 3 (14 e 15 de Setembro): A queda do Estado Novo e a
emergência de eleições competitivas no Brasil.
Bibliografia: Angela Castro Gomes, “Do Trabalhismo ao PTB” in A Invenção do Trabalhismo,
Cap VIII, pag 265-298, Editora FGV, 2005, 3a. edição.

Parte 2: Primeira Rodada
1. Sufrágio (21 e 22 de setembro)
Debates e documentos selecionados.
(causas do absenteísmo)
Parecer Eleição Presidencial de 1930
Parecer da Comissão de Finanças sobre Fundo Partidário.
Alexander Keysar: O direito ao Voto (introdução e parte sobre eleições de 2000)

2. Modos de Votar (28 e 29 de Setembro)
Debates parlamentares e documentos selecionados.
(voto viva voz e voto secreto)

3. Recursos (5 e 6 de outubro)
Debates parlamentares e documentos selecionados.
(custos de alistamento e transporte)
Domingos Velasco

Parte 2: Segunda Rodada

1. Sufrágio (19 e 13 de Outubro)
Bibliografia: Fernando Limongi, José Antonio Cheibub e Argelina Figueiredo: Participação
Política in Marta Arretche (org) Trajetória das desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos
50 anos, pag 23 a 50, UNESP, 2015.
Debates e documentos selecionados (constituinte e código eleitoral de 1950, voto feminino).

2. Modos de Votar (26 e 20 de outubro)
Bibliografia: Fernando Limongi, “Fazendo Eleitores e Eleições: Mobilização Política e
Democracia no Brasil Pós-Estado Novo”. DADOS Revista de Ciências Sociais, Vol 58, no. 2, pag
27 a 54, 2015.
Debates e documentos selecionados (introdução da cédula oficial).
Orlando Carvalho: Política do Município e Ensaios de Sociologia Eleitoral.
Debate Carlos Lacerda-Capanema

3. Recursos (9 de Novembro e 26 de outubro)

Bibliografia: Debates e documentos selecionados (Fundo Partidário e HGPE).

Parte 2: Terceira Rodada

1. Sufrágio (16 e 3 de Novembro)
Bibliografia: Debates e documentos selecionados (extensão do voto aos analfabetos,
constituinte: voto obrigatório).

2. Modos de Votar (23 e 10 de Novembro)
Bibliografia: Debates e documentos selecionados (voto eletrônico).

3. Recursos (30 e 16 de Novembro)
Bibliografia: Debates e documentos selecionados (HGPE< CPI Collor, Lei 9096, Mensalão e Lava
Jato).

Conclusões: O que aprendemos? (7 de Dezembro e 23 de
Novembro)

