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DEMOCRACIA DO VOTO
Numa sociedade democrática, o papel do cidadão é o mais importante. A este está o
poder de transformar a sociedade, pois é o conjunto de cidadãos que determina a forma de
conduta de cada área de sua comunidade. Assim, de acordo com o capítulo V da Constituição, a
soberania do povo é exercida através do voto secreto. Porém, acredita-se que apenas votar não
é suficiente, é necessário consciência e participação política.
O Brasil não possui histórico positivo com relação a votos: o sistema de controle político
por meio de compra de votos e imposição autoritária ocorria na época do coronelismo. Um fato
difícil de se combater mesmo com a aprovação do voto secreto. Porém, hoje, a democracia
garante a liberdade de discordar e criticar. Assim, o sucesso ou fracasso governamental é
responsabilidade de cada indivíduo que ao votar aceitou o fato de ser protagonista pelo rumo
que esta poderia tomar, na qual se considera a fala de Abraham Lincoln: “ Você não consegue
escapar da responsabilidade de amanhã esquivando-se dela hoje. ”
A participação política é poder influenciar no agir do governo, estando presente em
assembleias e manifestações, lutando para que o melhor seja feito para a população como num
todo, considerando que o erro de um é capaz de prejudicar a muitos. Para isso, é necessário não
apenas votar, antes, a ação de informar-se e basear opiniões deve ocorrer, pois a cidadania exige
participação, civismo e paciência para o acompanhamento dos gestores políticos. Neste
contexto, é possível afirmar que se a maioria dos adolescentes com mais de dezesseis anos
possuíssem

consciência

pública

do

voto,

os

resultados

das

eleições

mudariam

“estratosfericamente. ”
Portanto para o avanço público e social, é necessário que cada indivíduo compreenda e
venha desempenhar corretamente seu papel como cidadão, no qual o “pensar” e “agir” sejam
hábitos de cada um através da educação, da crítica e reflexão para alcançar autonomia e
consciência histórica-política e social, pois cada um é protagonista daquilo que almeja.

