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1. A formação do Estado norte-americano

O Estado nem sempre existiu. Ele é fruto do Renascimento e da 
Modernidade. “A transição da Idade Média para a modernidade 
não foi uma reviravolta repentina”. Seu surgimento possui uma 
fase intermediária, “que por mais de três séculos (1350 a 1600 
dC) foi gerando aberturas mentais cada vez mais conducentes 
à incubação de filosofias modernas. Essa transição é o Renas-
cimento”1. 
Mesmo o Estado, nem sempre foi constitucional. O Estado 
constitucional contemporâneo tem sua gênese na Constituição 
Mexicana de 1917 e, dois anos depois, na de Weimar, em uma 
concepção de Estado Democrático de Direito, organizado com 
o fim de proteger direitos fundamentais e sociais, “esteios de 

1 Livre tradução do seguinte trecho: “La transición del Medioevo a la modernidade no fue um 
viraje súbito (...) que durante más de tres siglos (1350 al 1600 d.C.) fue generando aperturas 
mentales cada vez más propicias a la incubación de la filosofias modernas. Ese eslabón fue el 
Renascimiento” (CERDA, Sebastián Burr. El ocaso de la democracia representativa. Santiago: 
Editorial Arcus, 2020. p. 134). 

um Estado Social”2. Na Europa, o Estado Constitucional “contou 
com o concurso dos partidos políticos que tradicionalmente es-
tiveram no poder no século XX”.

Já o surgimento do Estado norte-americano passa pela com-
preensão da diferença entre colônias de povoamento e colônias 
de exploração. Diferentemente da América Latina, onde espa-
nhóis e portugueses empregaram uma colonização de explora-
ção das riquezas naturais e minerais e, para tanto, organizaram 
uma colonização voltada a tal propósito, a colonização norte-
-americana, pelos ingleses, se deu “de forma assistemática”, e 
sem a predominância de um interesse exploratório, o que facili-
tou a independência e a formação dos Estados Unidos.

Karnal, Purdy, Fernandes e Morais explicam que, decorridos 
“cem anos do início da colonização, caso comparássemos as 
duas Américas, constataríamos que a ibérica tornou-se muito 
mais urbana e possuía mais comércio, maior população e pro-
duções culturais e artísticas mais ‘desenvolvidas’ que a inglesa”. 
Essas circunstâncias explicam “a maior facilidade dos colonos 
norte-americanos em proclamarem sua independência”, já que 
a “falta de um efetivo projeto colonial” aproximou os EUA de 
sua emancipação em relação ao colonizador. Assim, as 13 co-

2 CUNHA, Paulo Ferreira da. O Contrato Constitucional. Lisboa: Quid Juris, 2014. p. 30-31.
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lônias “nascem sem a tutela direta do Estado”. Nesta linha, por 
“ter sido ‘fraca’ (...), a colonização inglesa deu origem à primeira 
independência vitoriosa da América”3.

Mas se este foi o cenário inicial, a partir do século XVIII há uma 
mudança de comportamento da Inglaterra em relação às co-
lônias. Um elemento que colaborou para a “mudança da ati-
tude inglesa com relação às colônias foram as guerras do sé-
culo XVIII”. Essas guerras “obrigaram a uma maior presença de 
tropas britânicas na América, causando inúmeros atritos” e ao 
final de tais conflitos “os acordos (...) nem sempre foram favo-
ráveis aos colonos”. Assim, a Boston Tea Party e outras guerras 
“como a dos Sete Anos, mesmo terminando com a vitória da 
Inglaterra, implicaram altos gastos”, havendo “vozes no Parla-
mento da Inglaterra que desejavam ver as colônias da América 
colaborando para o pagamento desses gastos”. Some-se a isso a 
instituição de uma “corte na Nova Escócia com jurisdição sobre 
todas as colônias da América para punir os que não cumprissem 
(...) leis”4, em especial leis que impunham tributos a serem pa-
gos pelos colonos.

Tais fatores, e a influência inegável do iluminismo, levam à 
independência. Em 2 de julho de 1776, no Congresso da Fila-
délfia “acaba decidindo-se pela separação”, com a redação de 
uma Declaração da Independência, a qual é concluída em 4 de 
julho5. Os “representantes das colônias (...) resolveram então 
explicar ao mundo o que o mundo não tinha perguntado: as 
causas da separação”. Daí decorre a redação das “27 atitudes 
da Inglaterra que prejudicaram as colônias”, uma espécie de 
justificativa que “não se [destinava] à ‘humanidade’, como dizia 
o texto, mas aos próprios colonos que só pouco antes haviam 
decidido pela separação”6.

Tal compreensão acerca do período abrangido entre a coloniza-
ção e a independência mostra-se relevante, em especial quan-
do se analisa a formação das fronteiras externas dos Estados 
Unidos, com outros países (Canadá e México), e das fronteiras 
internas, entre os Estados americanos. Como se sabe, existem: 
fronteiras naturais, que são “aquelas caracterizadas por aciden-
tes geográficos, notadamente rios e cordilheiras, mas também 
lagos, vales e canais”, ou seja, estabelece-se a fronteira entre 
um Estado e outro a partir de elementos naturais existentes; 
e fronteiras artificiais que são aquelas estabelecidas por linhas 
imaginárias, “formadas por (...) geodésicas, em que se traçam 
os limites territoriais de acordo com os paralelos (linhas de la-
titude), os meridianos (linhas de longitude)” ou mesmo “linhas 
diagonais entre eles, respeitados os princípios da ortodromia, 
independentemente das características geofísicas ou humanas 
da área a ser dividida”7.

Assim, na medida em que no final do século XVIII e início do 
século XIX vai ocorrendo, nos Estados Unidos, um movimento 
de expansão territorial, os territórios passam a ser delimitados 
de forma artificial. Thomas Jefferson “já havia demonstrado in-
teresse nas terras localizadas a oeste, estimulando viagens de 
reconhecimento pelas regiões do Missouri e das Montanhas 
Rochosas” com vistas à “posterior ocupação do ‘território selva-

3 KARNAL, Leandro; PURDY, Sean; FERNANDES, Luiz Estevam; MORAIS, Marcus Vinícius 
de. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2007. p. 
24.
4 KARNAL, PURDY, FERNANDES E MORAIS, Op. cit. p. 85-86.
5 Ibid.
6 Ibid
7 VARGAS, Fabio Aristimunho. Formação das fronteiras latino-americanas. Brasília: FU-
NAG, 2017. p. 67-68.

gem’. A ‘marcha para o Oeste’ nasceu, portanto, como símbolo 
de [tal] expansão”8. A ocupação rumo ao oeste, foi incentiva-
da, não apenas de forma direta pelo Homestead Act, ou Lei do 
Povoamento, de 1862, instituída por Abraham Lincoln, a qual 
ofertada lotes de terras no Oeste, delimitadas de forma retan-
gular e vendidos a baixo custo aos interessados, como também 
pela ideologia da “vocação divina”, segundo a qual os Estados 
Unidos estariam vocacionados a tornarem-se uma grande na-
ção. Antes disso, na década de 1850, os EUA conquistaram o 
Oregon, que antes era administrado em conjunto com o Reino 
Unido. Além disso, com a emancipação do Texas e o término 
da guerra com o México, os Estados Unidos continuou sendo 
divido em grandes áreas retangulares de terras.

Contudo, é fato que tal processo expansionista, em que o ter-
ritório passava a ser delineado artificialmente, contribuiu para 
a criação da cultura da delimitação territorial a partir de linhas 
imaginárias.

2. Os distritos eleitorais americanos

Os Estados Unidos adotam o voto distrital, sistema pelo qual 
cada membro do parlamento é eleito individualmente nos limi-
tes geográficos de um distrito pela maioria dos votos (sistema 
eleitoral de maioria simples). Sem adentrar aos pontos positi-
vos (por exemplo, o estabelecimento de uma maior proximida-
de entre o eleitor e seu mandatário) e negativos (o mandatário 
acaba preocupando-se mais com os problemas locais, do distri-
to, afastando-se da preocupação com temas e políticas públicas 
gerais, de interesse da nação, para citar um exemplo), foca-se, 
neste momento, na análise da delimitação dos distritos.

Nos Estados Unidos, os distritos também são delimitados ar-
tificialmente. A reformulação do desenho dos distritos ocorre 
a cada 10 anos, coincidindo com a realização e publicação dos 
dados do censo demográfico. A responsabilidade pela delimita-
ção dos distritos fica a cargo dos legislativos estaduais ou, em 
alguns Estados americanos, de uma comissão específica, consti-
tuída para tal fim. E é neste ponto que o sistema tem sido alvo 
de críticas, pois o partido com maioria no legislativo estadual 
poderia desenhar o distrito a seu favor: “O partido que tiver a 
maioria dos legisladores estaduais pode então redesenhar os 
distritos, o que pode favorecer as chances de reeleição de quem 
já está no poder”9.

Trata-se de um sistema que ficou conhecido como “gerryman-
der”. Cervi explica que o termo “gerrymander”, “muito comum 
na política dos Estados Unidos, significa um crescimento eleito-
ral de maneira ilícita”. Trata-se de “um neologismo incorporado 
ao léxico político norte-americano há dois séculos” e que “sur-
giu em 1812, quando o então Governador de Massachussets, 
Elbrig Gerry, “defendeu a transformação dos limites do Conda-
do de Essex, dentro de seu estado, criando um distrito senato-
rial com maioria de eleitores Federalistas, o que garantiria sua 
eleição”10. 

O chargista do jornal Boston Gazette, ao analisá-lo, destacou 
que o formato do novo distrito lembrava uma salamandra. 
8 KARNAL, PURDY, FERNANDES E MORAIS, Op. cit. p. 103.
9 PEREDA, Cristina; ALMEIDA, David; LIÑÁN, José Manuel Abad. “Gerrymandering”: o polêmi-
co método que decide o vencedor das eleições nos EUA. Jornal “El País”. Coluna Internacional. 
Madri, 2016.
10 CERVI, Emerson Urizzi. Atualização dos limites dos distritos: uma crítica ao sistema de 
representação majoritária dos estados unidos. Rev. Sociologia Política. Curitiba, n. 21, nov. 2003. 
p. 199.
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Assim, “[após] a transformação do mapa do distrito em uma 
salamandra e a publicação de um artigo no mesmo jornal em 
que criticava a prática adotada pelo governador de Massachus-
sets para beneficiar os federalistas”, o referido jornal “passou a 
chamar a redistritalização de ‘gerrymander’”, em uma junção 
entre “Gerry”, nome do governador, e “mander”, parte final da 
palavra em inglês para salamandra (“salamander”) e, desta for-
ma, “o neologismo entrou definitivamente para o vocabulário 
político do país”11.

Monmonier, citado por Cervi, afirma que os republicanos, du-
rante o governo George Bush (pai), em 1992, “manipularam os 
mapas eleitorais na redistritalização para beneficiar os candida-
tos de seu próprio partido no distrito de Nova York nas eleições 
para o Congresso em 1993”12. Cervi completa explicando que 
“Considerando que os eleitores republicanos são na maioria 
brancos, a redistritalização de Nova York em 1992 moveu os li-
mites do distrito retirando de seu interior as áreas de maioria 
negra ou hispânica”. Isso fez com que “o partido republicano 
tivesse grande vantagem nos novos limites para a votação do 
ano seguinte”.

Com intuito de se tentar melhor explicar como o desenho dos 
distritos pode afetar o resultado da eleição, são trazidos dois 
esquemas a seguir:

Em ambos os esquemas acima, tem-se 20 (vinte) recintos CLA-
ROS e 30 (trinta) recintos ESCUROS, totalizando 50 (cinquenta) 
recintos, divididos em 05 (cinco) distritos. 

No Exemplo 1, os 05 (cinco) distritos são distribuídos em linhas 
verticais paralelas. Da esquerda para a direita, os dois primeiros 
inteiramente CLAROS e os três últimos ESCUROS. Na distribui-
ção do Exemplo 1, portanto, o Partido ESCURO teria maioria de 
3 contra 2.

Por outro lado, na redistribuição que resulta no Exemplo 2, os 
recintos CLAROS são misturados com os ESCUROS de maneira 
tal, que apesar dos recintos ESCUROS, no todo, constituírem 
maioria, o resultado é de um maior número de distritos CLA-
ROS. 

11 Ibid.
12 MONMONIER, Mark. Bushmanders & Bullwinkles: How Politicians Manipulate Electron-
ic Maps and Census Data to Win Elections. Chicago: University of Chicago Press, 2001 apud 
CERVI, Op. cit. p. 200.

Isso porque, no Exemplo 2 os três distritos da esquerda foram 
desenhados de modo que ficassem constituídos por 06 (seis) 
recintos CLAROS e apenas 04 (quatro) ESCUROS. Desta forma, 
atinge-se 03 distritos do Partido CLARO, pouco importando que 
nos outros dois restasse uma esmagadora maioria de ESCUROS, 
pois se obtém a uma maioria CLARA.

3. Conclusões da Observação Eleitoral das Midterm Elections 
de 2022

Durante o período de Observação Eleitoral das eleições de meio 
de mandato nos Estados Unidos, dentre os questionamentos 
dos observadores, dirigidos as autoridades durante às reuniões 
da missão da CAOESTE, em especial aqueles questionamentos 
feitos à Holly J. Mitchell (Supervisora do Segundo Distrito de 
Los Angeles) e à Dean Logan (Los Angeles County Registrar-Re-
corder, responsável pelo registro dos eleitores do Condado de 
Los Angeles e pela organização da eleição na região), estiverem 
sempre presentes indagações referentes ao sistema “gerryman-
der”. 

Apesar do esforço das autoridades em explicar que a redistri-
buição dos distritos, nesta primeira eleição após o censo de 
2020, tem por base critérios objetivos, denota-se que a própria 
população carece de uma compreensão clara acerca da forma 
como o desenho tem sido realizado.

Uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, datada de 
1986, em Thornburg v. Gingles, estabeleceu um teste de três 
etapas para verificar se a diluição de votos na fixação dos li-
mites dos distritos mostra-se legítima. Na ocasião, a Suprema 
Corte invalidou os distritos da Assembléia Geral da Carolina do 
Norte com base no fato de que os distritos prejudicavam a ca-
pacidade dos eleitores negros de eleger candidatos de sua esco-
lha13. Foram fixados, então, três critérios, que podem ser assim 
resumidos: (1) um grupo minoritário deve demonstrar que é 
grande e compacto o suficiente para constituir a maioria em 
um distrito uninominal; (2) um grupo minoritário deve demons-
trar que é politicamente coeso; (3) um grupo minoritário deve 
demonstrar que os votos do grupo majoritário são suficientes 
como um grupo para derrotar o candidato preferido do grupo 
minoritário14. O tribunal também decidiu que os reclamantes 
não precisam provar a intenção discriminatória decorrente da 
delimitação do distrito.

Da análise do sistema observado, pode-se concluir que a orga-
nização dos distritos precisa se dar com a definição de critérios 
claros e que tendam a garantir equidade de representação de 
entre minorias e maiorias, estabelecendo-se mecanismos ca-
pazes de impedir que os partidos decidam pela modelação de 
distribuições voltadas à sua perpetuação no poder.
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