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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: Este trabalho visa examinar a situação democrática do Brasil e da China, 

observando segundo características os moldes da democracia liberal, fornecendo uma análise 

segundo os instrumentos internacionais como Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos da ONU, o mecanismo de Revisão Periódica Universal do Conselho de Direitos 

Humanos e a Freedom House. Inicialmente, faz-se uma abordagem superficial do conceito de 

democracia e sua evolução histórica até os dias atuais, para se alcançar um conceito de 

democracia e aplicá-lo a realidade destes países, visando a oferecer outra perspectiva de 

análise sobre o assunto. O presente estudo busca apresentar, de forma comparativa, a questão 

dos direitos civis e políticos no Brasil e na China. Porém, a pesquisa vai além da abordagem 

desses países, abarcando, pois, todos os membros integrantes dos BRICS (Brasil, Rússia 

Índia, China e África do Sul). É nessa abordagem mais ampla que este trabalho se insere, 

buscando trazer à tona a proteção da democracia nas cinco potências econômicas em 

desenvolvimento, sem, contudo, deixar de expor reflexões críticas. O trabalho é interessante 

para pontuar as diferenças entre países que têm uma presença cada vez mais ativa na 

governança internacional tanto de forma individual, como conjuntamente – por intermédio do 

agrupamento BRICS. Trata-se de um estudo exploratório comparativo, com pesquisa 

documental, levantamento empírico e método qualitativo. Objetiva-se parear os referidos 

Estados no que concerne aos direitos humanos, especificamente relacionados aos direitos 

individuais de participação política. Os documentos examinados acusam as violações na 

esfera de proteção das liberdades civis e políticas por parte da China que tem suas instituições 

democráticas adotadas apenas formalmente e justificando tais violações, num contexto geral e 

de forma paradoxal, em prol da proteção dos  direitos à vida, liberdade, inviolabilidade e 

intimidade ou qualquer violência contra os próprios cidadãos, tornando-o país autoritário (não 

livre). Sobre o Brasil, os dados apontam um comportamento democrático (livre), embora esse 

país possua problemas como a corrupção a serem solucionados para que o sistema 

democrático passe a ter maior eficácia e seus representantes cumpram adequadamente suas 

funções.  
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