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Objetivos
O curso oferecerá aos alunos informações sobre como funciona o complexo sistema eleitoral
americano, quais são os seus principais problemas e que perspectivas existem para mitigá-los
ou superá-los.
Será relatada a história das eleições nos EUA, mas a ênfase estará em como elas se processam
atualmente, com enfoque predominante nos pleitos de meio de mandato presidencial, já que um
deles se realizará em novembro deste ano.
Serão oferecidos dados sobre as leis que embasam o sistema eleitoral do país e haverá
discussão sobre as distorções em que ele pode incorrer, como, por exemplo, a vitória para a
Presidência de um candidato com menor número de votos populares do que seu oponente, como
ocorreu em 2000 e em 2016.
Haverá oportunidade de acompanhar a importante deliberação que a Suprema Corte dos EUA
deverá proferir este ano sobre o sistema de “gerrymandering” (remanejamento dos distritos
eleitorais pelos Estados), talvez a mais importante para o futuro do sistema eleitoral americano.
Metas
Ao final do curso, os alunos deverão ser capazes de demonstrar conhecimento sobre os
principais aspectos do sistema eleitoral e de discuti-los criticamente.
Os alunos deverão mostrar que entendem a dinâmica das eleições americanas e de reconhecer
no acompanhamento das notícias sobre o pleito de 2018 pontos que foram abordados em sala
de aula e na bibliografia indicada.
Avaliação
A avaliação consistirá da apresentação de um seminário (30% da nota) e de um trabalho final
em forma de ensaio (60%), além da participação individual durante as aulas ao longo do
curso(10%).
Metodologia

Aulas expositivas e seminários dirigidos.
Programa
1. O direito de voto – Constituição, evolução histórica, a Lei dos Direitos de voto de 1965 e
sua atualização em 2006, a Lei de Apoio do Voto de 2002, restrições atuais ao direito de
voto
2. Os distritos eleitorais – Como funciona o sistema distrital nos EUA, a vantagem que ele
dá aos que tentam se reeleger, influência da política local sobre a nacional
3. Gerrymandering – O que significa, qual sua origem, como ele tem sido utilizado para
provocar significativo impacto no resultado de quase todas as eleições recentes, o que a
Suprema Corte decidirá sobre ele este ano
4. Os partidos políticos – Sua história, a predominância regional de cada um ao ponto de o
país estar polarizado geograficamente de modo muito intenso, convenções, partidos
pequenos, crise atual, os independentes
5. Formas de democracia direta – as iniciativas, os referendos, os recalls, os “signins”: suas
limitações e possibilidades, sucessos recentes e fracassos contínuos
6. Financiamento de campanha – as inúmeras controvérsias sobre o poder do dinheiro no
resultado eleitoral, a Lei de Campanha de 1971 e suas modificações, o poder dos PACs,
a decisão sobre Citizens United
7. Propaganda eleitoral – sua importância e como ela é regulada, influência dos meios de
comunicação de massa, o papel atual da internet, a questão das notícias fraudulentas
8. Eleições nos Estados, condados e municípios – quais cargos são eletivos e possíveis
prejuízos a instituições do Judiciário e do Ministério Público que têm algumas autoridades
escolhidas por voto popular
9. Eleições parlamentares nacionais – tendência história de Executivo e Legislativo não
estarem sob o comando de um só partido, o debate sobre o limite para número de
reeleições
10. Eleições primárias e cáucuses – diferenças entre primárias abertas e fechadas, diferenças
entre primárias e cáucuses, o calendário dos dois sistemas e suas implicações
11. Colégio Eleitoral – sua origem, como funciona, quando o vencedor no Colégio teve menos
votos populares que o adversário, consequências do Colégio no comportamento do
eleitor, possibilidade de ser eliminado
12. Eleições presidenciais – sua história, principais características, por que a abstenção tem
sido tão grande e tem crescido, as dúvidas sobre elas a partir da vitória de Donald Trump,
perspectivas para o futuro
Bibliografia




Gardner, J. Election Law in the American Political System. New York: Wolter Kluwer,
2012
Keyssar, A. O Direito de Voto. São Paulo: Editora Unesp, 2014
Kleppner, P. The Evolution of American Electoral Systems. Wesport: Greenwood
Press, 1981

