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A origem da democracia é atribuída aos gregos, conhecidos pela 
prática da democracia direta em razão de se reunirem em praça 
pública para resolver as questões políticas nas cidades-estados. 
Tercio Sampaio Ferraz Júnior1, ao lembrar de Jean-Jacques Rou-
sseau, observa que quando ele pensava na chamada democra-
cia direta, “pensava na sua Genebra, em um núcleo comunitário 
pequeno, onde os cidadãos iam à praça e votavam diretamente 
conforme os seus interesses”.

O aumento da complexidade social tornou inviável a adoção, 
como regra, desse modelo direto da democracia, exercida, na 
atualidade, de forma indireta, por meio de representantes elei-
tos pelo povo. A representatividade tornou-se a essencialidade 
da prática da democracia e, por isso, um dos seus elementos 
fundamentais, principalmente quanto à preocupação com a 
identidade entre governantes e governados, base da forma re-

1 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Constituinte, Assembleia, Processo. Poder. São Paulo: 
RT, 1985, .1.

publicana de governo. Nesse sentido, ensina Celso Ribeiro Bas-
tos2 que: “a ideia de representar está etimologicamente ligada à 
de tornar presente algo que, na verdade, não está”. E, por isso, 
o desafio é saber se o representante deve refletir ou espelhar a 
vontade do representado.

O modelo representativo ganhou destaque na Revolução Fran-
cesa por conta da dimensão que o povo passa a ter do seu po-
der na sociedade e na tomada das decisões políticas. Mas, não 
foi apenas na França. Antes, a Magna Carta de 1215 já havia se 
adiantado ao determinar que nenhum subsídio ou auxílio seria 
imposto no reino, a não ser com a aprovação do Magnum Con-
cilium – órgão que posteriormente veio a se transformar em 
uma das formas do sistema representativo.

J. H. Meirelles Teixeira3 ressalta o êxito da democracia e indica, 
entre as suas vantagens: a promoção da responsabilidade dos 
governantes para com o povo; a melhor forma de governo para 
afastar o predomínio de classes; assegura a liberdade pessoal; 
estimula a educação e a cultura; afasta a necessidade de trans-
formações violentas; e, permite a participação no governo.

2 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. São Paulo: Celso 
Bastos editor, 2022, p.132-133.
3 TEIXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de Direito Constitucional (or. atual) Maria Garcia. Florianó-
polis: Conceito Editorial, 2011, p.432.
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Um dos pontos essenciais da democracia está na representati-
vidade. Sobre esse ponto, Maurice Hauriou4 anota que respon-
de à necessidade de que é preciso que “o poder de governo de 
uma instituição corporativa aja em nome do corpo, que suas de-
cisões possam ser consideradas decisões do próprio corpo; um 
corpo não é nada sem seus órgãos e ele só quer por meio deles, 
mas é preciso que estes queiram por ele e não por si mesmos”. 
Hoje a representatividade é um tema relevante na política bra-
sileira diante da discussão da falta de legitimidade democrática 
do parlamento. Explica Gunter Frankenberg aque as democra-
cias emergentes podem apresentar problemas de desenvolvi-
mento diferentes, considera que a consolidação democrática 
não é segura, mas também não é previsivelmente dirigida pela 
lógica da evolução ou da modernização. Assim, pode-se afirmar 
que o estudo da representatividade é um problema atual, não 
só no Brasil, mas no Condado de Los Angeles também se desta-
cou como uma preocupação nas eleições de meio de mandato 
em 2022.

Afirmou Winston Churchill que “a democracia é a pior forma de 
governo possível, tirando as demais”, é preciso encontrar o seu 
sentido e sua aplicação. Entende-se que a democracia transfor-
ma a busca pelo poder ao impor-lhe limites. Para sua efetivida-
de, concorda-se com Carl Schmitt quando elenca como conse-
quências do princípio democrático: a identidade democrática, 
a qualidade de cidadão e condição deste na democracia, e os 
métodos democráticos de determinação da autoridade.

Na obra “A Constituição Norte-Americana é Democrática”, Ro-
bert A. Dahl5, quando trata da Democracia e a República, afirma 
o que se pretendia era a criação de uma república e não de uma 
democracia nos Estados Unidos. Explica que “os dois grandes 
pontos de diferença entre uma democracia e uma república 
são: primeiro, a delegação de governo, nesta última, a um pe-
queno número de cidadãos eleitos pelos demais; segundo, o 
maior número de cidadãos e a esfera maior do país sobre a qual 
eles podem estender-se”.

Os Estados Unidos são uma República Federativa que se or-
ganiza pautada pela grande descentralização do poder. É uma 
federação formada pela União e 50 Estados-Membros, mas que 
desafia sua compreensão na medida em que cada Estado tem 
grande autonomia organizacional. Dessa forma, o país divide-se 
politicamente de forma diferente do Brasil que, ao contrário, 
tem um modelo mais centralizador de poder na União, apesar 
da divisão federativa ser composta por um ente político a mais, 
os Municípios. Como consequência da maior centralização do 
poder, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, 
no Brasil as regras são mais homogêneas para todo o territó-
rio, possuindo os Estado e os Municípios menor autonomia em 
comparação com os Estados-Membros do modelo norte-ame-
ricano.

Nos Estados Unidos, além da descentralização política do país 
em unidades federativas, cada Estado-Membro possui inter-
namente uma descentralização administrativa a partir da sua 
divisão em Condados ou “Counties” (palavra em inglês) que 
proporciona uma administração que aproxima governantes e 
governados e que por sua vez estão divididos em cidades. Tal-
vez, nesse ponto, onde as grandes diferenças com o Brasil apa-
reçam. 
4 HAURIOU, Maurice. A Teoria da Instituição e da Fundação – Ensaio de Vitalismo Social. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009, p.27.
5 DAHL, Robert A. A Constituição Norte-Americana é Democrática? Tradução: Vera Ribeiro. Rio 
de Janeiro: FGV Editora, 2015, p.161.

As eleições de meio de mandato costumam ser previsíveis. O 
partido que se encontra na Casa Branca perde assentos (muitas 
vezes, muitos assentos), e o comparecimento dos eleitos dimi-
nui. Entretanto, essa regra não se aplicaria esse ano, diante uma 
população dividida politicamente.6 Somada ao fato da redistri-
buição dos distritos, as expectativas com as eleições de 2022 
eram grandes. 

Considerando as diferenças entre os Estados-Membros norte-
-americanos, optou-se pela análise do Estado da Califórnia, em 
especial, do Condado de Los Angeles, em razão da observação 
eleitoral nos dias 08 e 09 de novembro de 2022 terem aconte-
cido lá. Vale observar que a Califórnia possui uma realidade de 
contradições na medida em que apesar de ser um Estado com 
muitos milionários, apresenta a maior taxa de pobreza dos Es-
tados Unidos. Essa desigualdade desafia os governos na adoção 
de políticas e medidas que busquem a igualdade na região. 

Cada Estado-Membro possui o poder de organizar sua estrutura 
de subdivisões, bem como os poderes e a representatividade 
destas subdivisões estaduais. Isso leva a encontrar grandes dife-
renças inclusive entre os Estados da Federação como, por exem-
plo, na adoção da forma pelo qual as pessoas podem votar: 
papel, carta ou urna eletrônica. Nesse sentido, o Condado de 
Los Angeles não é um ente político, mas decorre de uma orga-
nização administrativa que não encontra equivalente na organi-
zação da federação brasileira. Cada condado tem administração 
própria localizada na sua sede. O Condado de Los Angeles, por 
exemplo, possui 88 cidades, sendo as mais conhecidas, Beverly 
Hills, Santa Mônica, Malibu e West Hollywood, sendo a sede a 
cidade de Los Angeles. Cada uma das cidades componentes do 
Condado possuem um prefeito (The Mayor) e um órgão legisla-
tivo, o Conselho da Cidade, formado por 15 membros. 

O Condado de Los Angeles tem como órgão administrativo, o 
Board of Supervisors, formado por 5 representantes eleitos, 
cada um representante de um dos distritos que dividem a re-
gião para fins de representação política. Nas eleições de 2022, 
verificou-se a manutenção da representatividade feminina no 
County Board of Supervisors que contava com Hilda L. Solis (re-
presentante do primeiro distrito), Holly J. Mitchell (represen-
tante do segundo distrito), Sheila Kuehl (representante do ter-
ceiro distrito), Janice Hahn (representante do quarto distrito) e 
Kathryn Barger (representante do quinto distrito) e que agora 
conta com Lindsey Horvath, na vaga da Sheila Kuehl, único as-
sento vago nas eleições de meio de mandato, disputado a partir 
da sua pauta sobre falta de moradia, a segurança e o meio am-
biente, bem como ressalta em seu discurso a necessidade de se 
refletir sobre a diversidade do distrito. O Conselho é responsá-
vel por um orçamento de quase US$ 39 bilhões7.

Apesar da alta representatividade feminina, o gênero na polí-
tica ainda é uma pauta importante para eles, visto que houve 
uma queda na representatividade feminina que despertou um 
movimento de retomada da participação das mulheres na polí-
tica. A queda se deve aos desafios enfrentados pelas mulheres 
no dia a dia como o acúmulo de atribuições da casa e do traba-
lho, mas também ligados ao pouco financiamento recebido por 
elas por conta do preconceito. 

6 In: The insider’s guide to the Midterms. Newsweek, Special Election Issue. 28.10.2022. p.20.
7 In: https://www.latimes.com/california/story/2022-11-17/horvath-declares-victory-in-coun-
ty-spervisors-race 
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Para o Prefeito de Los Angeles, Garcetti, alcançar a igualdade é 
uma das suas prioridades, desde que assumiu a função. Ao seu 
lado, sua esposa assume um papel importante na liderança da 
adoção pela cidade da Convenção Internacional sobre Elimina-
ção de Todas as Formas de Discriminação Contras as mulheres 
(CEDAW), que é um Tratado de Direitos Humanos que obrigada 
a garantia da igualdade para mulheres e meninas nas arenas 
civil, política, econômica, social e cultural.8

Para fins de eleição, a representatividade política leva em con-
sideração a divisão do território em distritos. Os eleitores de 
cada um dos distritos elegem um representante para o Board of 
Supervisors, para mandatos de até 4 anos de duração. No ano 
de 2022, houve uma revisão no desenho dos distritos levando 
em conta possíveis mudanças demográficas na região. O rede-
senho dos distritos acontece de 10 em 10 anos e a expectativa 
era alta para qual seria o impacto do redesenho desse ano para 
as eleições na perspectiva da representatividade dessa divisão. 

Los Angeles, por exemplo, perdeu um distrito. Importante es-
clarecer que para redesenhar esses espaços não se pode levar 
em consideração aspectos econômicos e de raça, sendo, con-
tudo, a raça um elemento que pode ser utilizado com cuidado 
por conta da preocupação com a representatividade de alguns 
grupos de imigrantes. O objetivo é garantir o balanço na repre-
sentatividade a partir do número de pessoas votantes em cada 
lugar. Dos 10 milhões de habitantes que vivem em Los Ange-
les, 36% são imigrantes e 15% são naturalizados. Por isso, uma 
grande preocupação e ao mesmo tempo um desafio, o estímulo 
para que essas pessoas se regularizem no país e passem a parti-
cipação do processo político. 

Segundo o The New York Times, a representação política geral-
mente acompanha as mudanças demográficas, e Los Angeles 
não foi exceção. A notícia acrescenta, sobre a representativi-
dade, que esse ano, em alguns casos, líderes latinos fecharam 
acordos mutuamente benéficos para preservar os limites dis-
tritais que protegiam colegas negros. Em outros, o movimento 
trabalhista latino em apoiou titulares negros confiáveis em vez 
de adversários latinos9.

O Board of Supervisors tem um papel representativo impor-
tante, uma vez que tem poderes para arrecadar impostos, 
supervisionar as eleições e tomar determinadas decisões po-
líticas, a depender dos poderes que lhes são transferidos pelo 
Estado. Em Los Angeles, o Board of Supervisors é o órgão 
governamental do Condado de Los Angeles, atuando como 
chefe executivo e legislativo do maior e mais complexo governo 
do condado do país. Seu escritório executivo é responsável por 
administrar uma variedade de funções em nome do Conselho, 
que incluem: publicar a agenda semanal do Conselho e Declara-
ção de procedimentos, manter registros oficiais (que datam da 
década de 1850) e fornecer serviços administrativos contábeis 
, de aquisição, pessoal, folha de pagamento, gerenciamento de 
instalações e serviços tecnológicos para várias comissões, co-
mitês e forças-tarefa do condado, como o Gabinete do Inspetor 
Geral, a Comissão de Supervisão Civil, o Escritório de Proteção 

8 In: https://lamayor.org/GenderEquity 
9 “Political representation often trails demographic change, and Los Angeles has been no excep-
tion. In some cases, Latino leaders struck mutually beneficial deals to preserve district boundaries 
that protected Black colleagues. In others, the heavily Latino labor movement in Los Angeles has 
backed reliable Black incumbents over Latino challengers who were unproven and unfamiliar. 
Union members provide the volunteer and financial support necessary to turn voters out in local 
elections, in which participation might otherwise be lackluster in a big, transient city.” In: : https://
www.nytimes.com/2022/10/20/us/la-city-council-politics-black-hispanic.html 

à Criança, o Registro de Conflito de Interesses e a Comissão de 
Apelações de Avaliações10.

Sob a alçada do Escritório Executivo do Conselho de Superviso-
res, encontra-se o trabalho dos Conselhos de Supervisão e das 
Comissões, o qual integra o Condado para melhorar a transpa-
rência e a responsabilidade, monitorar o progresso da reforma, 
proteção de crianças e presidiários e trabalhar com os depar-
tamentos do Condado para garantir a eficácia do serviço aos 
constituintes do Condado11. 

Nas eleições de meio de mandato ou Midterm Elections (em 
inglês) em Los Angeles um dos grandes desafios do processo 
político foi em torno da representatividade, uma vez que há 
uma multiplicidade de grupos imigrantes na região. Não apenas 
quanto aos desafios para registrá-los e levá-los a votar, mas 
também em razão de frustações como não haver mais latinos 
em cargos eletivos, numa época em que eles representam me-
tade da população da cidade12. Ademais, também enfrentam 
problemas junto à representatividade carcerária, demandando 
um trabalho, já desenvolvido desde 2018, de política educacio-
nal de informação sobre as leis e formas de participação política 
como forma de garantir voz a esse grupo de pessoas.

Segundo notícia do The New York Times13, foram décadas de 
decisões e acordos políticos para o resultado atual na composi-
ção do Conselho da Cidade, onde líderes brancos e negros ocu-
pam mais assentos do que a demografia pode sugerir. Ademais, 
acrescenta que a participação eleitoral no Nono Distrito é bai-
xa e alguns moradores disseram que prestam pouca atenção à 
política da cidade, apesar de suas preocupações diárias com o 
crime e a falta de moradia14.

Conclui-se que dar efetividade ao “VOICE HEARD”, expressão 
utilizada pelos norte-americanos para fazer referência a impor-
tância da participação política no sentido de que todos tenham 
sua voz ouvida é um grande desafio em alguns lugares do país, 
inclusive em Los Angeles. Para tanto, eles desenvolvem um pro-
cesso educacional de informação, procurando estimular que 
todos se regularizem e participem do processo eleitoral para 
que possam ser atendidos em suas demandas específicas junto 
à sociedade. 
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