
APRESENTAÇÃO

Num contexto civilizatório, o desenvolvimento da democracia requer 
o constante aperfeiçoamento da sociedade, na busca da construção de uma 
cultura política participativa e reflexiva, em cujo núcleo esteja um indivíduo com 
sentimento de pertencimento social e político. Para tanto, o caminho ilumina-
do é a educação, única capaz de ceifar o silêncio ensurdecedor do vazio de 
ideias e produzir no seio social o necessário aprimoramento das instituições 
e a consecução dos objetivos fundamentais da igualdade, da liberdade, da 
cidadania e da dignidade humana.

Ciente da importância da difusão de uma cultura democrática para 
o aprimoramento da sociedade brasileira, em um cenário ainda incipiente de 
consolidação dos princípios fundamentais da república, erigidos pela Consti-
tuição cidadã de 1988, a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia oferece, com a 
publicação da segunda edição da “Revista Populus”, mais um instrumento para 
a formação de um ambiente crítico construtivo, sem o qual não será factível 
uma política emancipatória do conhecimento, requisito preambular à afirmação 
do regime democrático em qualquer sociedade desenvolvida.

Apresentando catorze trabalhos inéditos, produto da contribuição de 
importantes estudiosos do direito eleitoral e da ciência política do Brasil, e tam-
bém do exterior, a Revista Populus simboliza, na oportunidade do lançamento 
da sua segunda edição, um ano marcante para a história da Escola Judiciária 
Eleitoral da Bahia, em que são comemorados doze anos da sua criação. 

Nesses anos, a Escola Judiciária Eleitoral consolidou importantes 
projetos, a exemplo do “Eleitor do Futuro”, do “Universitário Cidadão”, das 
“Sextas Culturais”, contribuindo, dentro das suas possibilidades, para a for-
mação política de crianças, adolescentes e adultos, e difundindo reflexões 
transdisciplinares que afetam não apenas o campo do direito, mas também da 
sociologia, filosofia, antropologia, realizando, para tanto, cursos, seminários, 
workshops e palestras, com ampla adesão de diversos segmentos sociais. 

A publicação da segunda edição da “Revista Populus”, neste sentido, 
traz importante simbologia de concretização de um trabalho que vem, a cada 
ano, gerando novos e proveitosos frutos.

Boa leitura a todos e vida longa à Escola Judiciária Eleitoral da Bahia!

Fabiana Andréa de Almeida Oliveira Pellegrino
Diretora da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia
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