Representantes de quem?
Os (des)caminhos do seu voto
da urna à Câmara dos Deputados

Jairo Nicolau
Você sabe o que acontece com o seu voto depois que a palavra
“FIM” aparece na tela da urna eletrônica? Como é que alguns
deputados são eleitos com menos votos do que outros candidatos
que, mesmo sendo mais votados, não se elegem? Nesse livro, o
cientista político Jairo Nicolau responde a estas e outras importantes
perguntas pensando naqueles que desejam compreender o sistema
representativo brasileiro, mas nem sempre têm conhecimento
técnico ou interesse em acompanhar os debates de especialistas.
Numa linguagem acessível, fugindo dos jargões, o autor apresenta os
176 páginas

estudos que vem realizando há mais de 20 anos, esclarecendo regras
eleitorais e questões de eleitores tais como: por que as coligações
muitas vezes produzem resultados estranhos e adulteram o voto do
eleitor; por que nas eleições para deputado federal o peso do voto dos
eleitores não é o mesmo em todos os estados; por que os partidos
contam tão pouco na escolha que os eleitores fazem para deputados
e vereadores; afinal, por que a reforma política, um dos temas mais
discutidos no país, nunca acontece de fato?
Além de um balanço das discussões mais relevantes, Jairo debate
a reforma política, pauta constante no debate público brasileiro,
oferecendo sugestões viáveis – e não utópicas – para aperfeiçoar a
legislação eleitoral e partidária do Brasil.Recorre ainda a exemplos
reais e dados transformados em gráficos e tabelas, para facilitar a
compreensão do leitor. Inclui também um breve glossário de termos
e conceitos-chave.
Representantes de quem? é indispensável para aqueles que buscam
entender melhor o quebra-cabeça da representação política no
Brasil. Um livro que esclarece, informa e colabora para termos
cidadãos mais conscientes e uma política mais responsável.
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