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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: Nicolai Bukharin descreve que a sociedade é composta de homens que pensam 

que refletem que sentem que se propõem fins, que agem. Um faz uma coisa, um outro ás 

vezes faz o mesmo, um terceiro age de maneira diferente, etc., decorrendo deste o chamado 

fenômeno social. Portanto sem o homem, não haveria nem sociedade nem fenômenos sociais. 

As bases de uma civilização é o homem constituído do seu modo de agir em 

compartilhamento com os demais. No entanto certas virtudes devem compor conjuntamente 

uma conexão, um viver bem e melhor baseados na ética e na moral. A característica e 

conceituação das diferenças e similaridades entre moral, ética são de base imprescindível para 

uma vida em sociedade, pois seja ela qual for ensejando à posição do indivíduo determinado 

ao seu posicionamento é que ensejaram o bem entre tudo e todos. O desígnio desta pesquisa 

visa à importância do sufrágio e o voto, instrumentos que se vinculam a vida social, uma vez 

que permitem e privilegia a escolha de um ou vários homens entre tantos, poderes que 

designaram caminhos para um fenômeno social satisfatório. Mesmo havendo uma agregação 

entre democracia e sufrágio, considerados de extrema importância, uma parcela da sociedade 

ainda tem pouco conhecimento sobre todo corpo político que elege. Essa coletividade, ou 

seja, a sociedade poderia trazer uma percepção mais exacerbada do uso do sufrágio e do voto 

a seu favor, analisando e praticando de forma a observar as consequências decorrentes. Uma 

má ação e desatenção, poderá acarretar por vários anos um descontentamento à toda 

coletividade, gerando fenômenos sociais problemáticos.Compreender os estratagemas e 

astucias que entes públicos e políticos adotam para que continuem incompreensíveis pela 

coletividade, pode até ser subentendido, como a problemática da insatisfação da ampla 

pluralidade social.Sendo assim, a importância devida subjacente será o prisma deste trabalho, 

aprimorando ainda mais o debate sobre a posição da sociedade frente ao sufrágio e o voto. A 

introdução das políticas pública permeará a base tema aqui exposto, pois tratará da 

participação direta da sociedade. Conclui-se que, está na ação da sociedade por meio do 

sufrágio e do voto o eleger bem, e consciente, os governantes que deterão o desenvolver da 

administração e atuações de toda coletividade. Em consequência, dessa ação torna 

implícito,que caberá, a cada indivíduo constituir meios para o eleger bem ressalvando que 

estes serão decisivos para uma boa ou mau seleção. A participação da coletividade seria 

imprescindível nesta seletividade, pois atribuiria ideias, planejamentos, participando de forma 

ativa e incisiva, para que assim pudessem ser desenvolvidas políticas públicas harmônicas 

com a circunstância da população ora governada. O sufrágio foi conquistado, instrumento que 

viabiliza a garantia e o direito e de exercer democraticamente há preferência pelo desígnio do 

ente político, adequado a todos.  
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