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A VOTAÇÃO QUADRÁTICA APLICADA À DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA

UMA CONCEPÇÃO

QUADRÁTICA DE

DEMOCRACIA 

Em vista do método de
John Rawls, utilizado e
explicado por Ronald
Dworkin, buscamos
trazer uma concepção
democrática, baseada
no conceito abstrato e
imutável de
democracia: "governo
do povo, pelo povo e
para o povo". 

OS PRINCÍPIOS DO

ESTADO DE

DIREITO

O formalismo do
Estado de Direito:
legalidade, igualdade e
justicialidade. 
Legalidade: Estado
submetido ao Direito.
Igualdade: justiça, por
meio da Lei, por isso,
legalidade decorre do
princípio de igualdade.
Justicialidade: crivo da
igualdade e da
legalidade. 

REPÚBLICA 

A CONCEPÇÃO DE 

 REPÚBLICA

ADOTADA

"Se a democracia é uma
ideia, a república é a sua
palavra; se uma vontade, a
república é a sua ação; se é
um sentimento, a república é
a sua poesia". Antero de
Quental, 1868.

A concepção, em grande
parte do ocidente, albergada
é a República
Representativa Democrático-
Liberal, baseada na
separação dos poderes e no
sistema de freios e
contrapesos. Por isso, é o
ponto de partida para o
aprimoramento que visa
essa pesquisa. 

O RUMOR CONTRÁRIO À DEMOCRACIA
NO MUNDO:

 

Uma nova concepção de democracia

representativa, baseada nos Estudos

de Eric Posner e E. Glen Weyl, é o

que objetivamos com a pesquisa que

se apresenta. Destarte - em vez de

um antídoto milagroso e tentador,

porém arriscado -, oferecemos um

antibiótico democrático: a votação

quadrática aplicada à democracia

representativa.
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METODOLOGIA
Por tratar-se de pesquisa inserida no
campo da Filosofia do Direito, seu
método de trabalho limitar-se-á ao
estudo bibliográfico e tipológico. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/04/pesquisa-mostra-que-83-estao-insatisfeitos-com-
democracia-no-brasil.shtml

O SISTEMA DE VOTAÇÃO QUADRÁTICO

RESPEITA OS PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS QUE

SUSTENTAM A DEMOCRACIA E O FORMALISMO

DO ESTADO DE DIREITO?


