
Quem é jovem tem a sensação de que muita coisa existe 
desde sempre: tipo internet, celular e direito de votar. 
mas tudo isso é bem recente. E o voto, especificamente, 
foi uma conquista que custou a chegar. Segue o fio!

SEU VOTO
VALE OURO!

Todo ano eleitoral é a mesma coisa: de um lado, pessoas 
dizendo que a eleição é a festa da democracia e o voto é o 
convite; do outro, quem acha que, se votar fosse bom ou 
resolvesse alguma coisa, não precisaria ser obrigatório. 

Quem tá com a razão? 
A História dá algumas pistas.

momentos históricos para
te inspirar antes das eleições12

https://evc.camara.leg.br/


A 1ª eleição do Brasil foi em 1532, em São 
Vicente, pra escolher representantes na 
Câmara Municipal. Geral podia votar? Não, né. 
Só “homens bons” - de família importante e 
com grana. E assim foi por um tempão.

Leia +: O Legislativo paulista - Das eleições 
de 1532 à Lei Saraiva

No Brasil Império, só votavam 
homens livres, +25 anos e que 
ganhavam +100 mil réis/ano. Daí 
veio a Lei Saraiva (1881). Voto 
direto, eba! Mas só pra quem 
ganhava +200 mil réis/ano (+ de 
50 mil reais, hoje em dia) e fosse 
alfabetizado. Título de eleitor, eba! 
Mas sem confirmação da 
identidade do eleitor - oi, fraudes.

Leia +: Conheça a história do voto
no Brasil

https://bit.ly/3E29WS7
https://bit.ly/3DZNHfC


Na prática, com as novas exigências, a Lei 
Saraiva fez com que o eleitorado brasileiro 
despencasse de 13% para 0,8% da população. 
Representatividade, por que choras?

Leia +: Por 100 anos, analfabeto foi proibido 
de votar no Brasil

Uhuu, Brasil República, eleições diretas 
para presidente, fim da exigência de 
renda mínima para votar. E como ficou o 
eleitorado brasileiro? Chegou a incríveis… 
2,2% da população. Um dos motivos é que 
analfabetos e mulheres continuavam de 
fora. Mas esse não era o único problema.

Só valia a vontade de quem mandava. Rolava 
uma prática chamada voto de cabresto - os 
eleitores recebiam ordem de votar em quem os 
chefes políticos definiam. Como o voto não era 
secreto, dava pra punir quem escolhesse 
‘errado’. Sério, votar pra quê?

Leia +: Você já ouviu falar no voto de cabresto?

https://bit.ly/3urq1hc
https://www.youtube.com/watch?v=VX3lz5ph8A0
https://bit.ly/3783VaF


De um jeito ou de outro, vencia sempre 
quem os poderosos queriam. Era tudo tão 
descarado que havia casos em que a ata de 
votação ficava pronta no dia anterior. 
Fraudavam a assinatura de cada eleitor!
Mas começou a crescer a pressão popular 
por eleições livres e justas para todo mundo.

Veio então a década de 1930. Com várias 
conquistas: 1 Código Eleitoral brasileiro, 
surgimento da Justiça Eleitoral, voto secreto, 
as mulheres podendo votar e serem votadas.

Leia +: Conquista do voto feminino 

Conheça a 1 deputada
federal do Brasil:

Carlota Pereira de Queiroz

Mas a festa durou pouco. A ditadura 
conhecida como “Estado Novo” (1937 
a 1945) cancelou a Justiça Eleitoral, 
aboliu os partidos políticos, dissolveu 
as câmaras legislativas, suspendeu as 
eleições livres e estabeleceu eleição 
indireta para Presidente.

Leia +: Parlamento brasileiro foi fechado 
ou dissolvido 18 vezes

https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/a-conquista-do-voto-feminino/index.html
https://bit.ly/3E0JRmu
https://www.camara.leg.br/noticias/545319-parlamento-brasileiro-foi-fechado-ou-dissolvido-18-vezes/


Com o fim do Estado Novo, o povo 
brasileiro voltou a eleger seus 
representantes. Mas a democracia 
nem esquentou a cadeira: em 1964, 
começou uma nova ditadura - a 
militar. Nesse período, o Congresso 
Nacional chegou a ficar um mês 
fechado.

Veja +: Congresso fechado pelo 
Ato Institucional 2

Aos poucos, a ditadura militar foi perdendo 
a força, pressionada pela crise econômica e 
pela intensa movimentação popular. Já não 
dava + pra abafar os gritos de “Diretas já” 
que vinham das ruas. Enfim, em 1985, os 
militares deixaram o poder.
Veja +: O movimento das “Diretas Já”

Para coroar a volta da democracia, o Brasil criou 
uma nova Constituição - a de 1988 -, que ampliou 
as garantias e liberdades das pessoas e acabou 
com a censura. E mais: restabeleceu as eleições 
livres e diretas e permitiu o voto de analfabetos e 
de jovens a partir de 16 anos.

Hoje, somos quase 148 milhões de 
eleitores e eleitoras que podem votar. 
Independentemente de classe social, raça, 
sexo ou escolaridade, todo brasileiro entre 
18 e 69 anos vota e entre 16 até 18 e 
70+, também, se quiser. 

Custou muito chegar até aqui,
faça o seu voto valer!

https://bit.ly/3usUCej
https://plenarinho.leg.br/index.php/2020/10/o-movimento-das-diretas-ja/

