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RESUMO: O objeto da pesquisa é a análise da crise da democracia representativa no Brasil. 

Sua importância consiste em avaliar – diante do atual quadro político do país e à luz dos fatos 

recentes – a existência de risco de retrocesso em relação às conquistas sociais e democráticas 

alcançadas pelos cidadãos brasileiros a partir da Constituição de 1988. A metodologia 

utilizada será de pesquisas documental e bibliográfica. Assume-se, como hipótese, que o 

Brasil vivencia atualmente uma crise de representatividade política (um sentimento 

generalizado de carência de representatividade) em grande parte decorrente de (ou agravada 

por) práticas sistêmicas de corrupção de seus principais agentes públicos – circunstância que 

despertou um sentimento de indignação entre os cidadãos, a ponto de levá-los às ruas não 

apenas para reivindicar a preservação ou melhoria de seus direitos econômicos, sociais e 

culturais, mas principalmente, e de forma apartidária, para exigir efetiva coibição das aludidas 

práticas e exemplar punição para os que as cometeram ou venham a cometer.Ressalte-se que, 

durante muitos anos, a sociedade brasileira viveu uma sucessão de governos ditatoriais, 

iniciada em março de 1964.Tal sucessão encerrou-se em 1985, mas a plenitude democrática 

só foi efetivamente conquistada após a promulgação da Constituição de 1988,que conferiu à 

sociedade brasileira a garantia de seus direitos civis e políticos e inaugurou um ambiente de 

liberdade – maculado, todavia, por práticas de corrupção, que, embora não representem uma 

novidade histórica, tornaram-se sistêmicas, generalizadas e,especialmente na última década, 

assumiram dimensões nunca antes percebidas.Nesse cenário, a população brasileira tem-se 

valido de seu direito à liberdade de expressão (lato sensu) para procurar, receber e emitir 

informações de relevante interesse público, bem como para cobrar a visibilidade dos atos de 

seus representantes enquanto servidores públicos.Sabe-se que, conforme estabelece o 

preâmbulo do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, “[...] o ideal do ser humano livre, no 

gozo de suas liberdades civis e políticas e liberto do temor e da miséria, não pode ser 

realizado a menos que se criem as condições que permitam a cada um gozar de seus direitos 

civis e políticos, assim como de seus direitos econômicos, sociais e culturais”.Assim, nesse 

novo momento da democracia brasileira, a imprensa livre e a tecnologia de informação e de 

comunicação (TIC)– por meio da internet e das redes sociais – exercem um papel 

fundamental informativo-educacional aos cidadãos, para que os esquemas ocultos sejam 

revelados e as principais mudanças aconteçam. Constata-se que, para a preservação dos 

direitos humanos universais já alcançados e garantidos pelo Estado Democrático de Direito– 

assim como para a efetiva materialização daqueles que ainda se buscam –, é imprescindível 

que haja plena transparência dos atos políticos, contínua participação da sociedade nos 

assuntos de relevante interesse público e, principalmente, educação voltada para direitos 

humanos e pautada nos direitos fundamentais constitucionalmente protegidos para o pleno 

exercício da cidadania. 
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