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RESUMO: O Estado Democrático de Direito funda-se sob a égide de uma 
Constituição com vistas a assegurar a limitação do exercício do poder político e 
resguardar os direitos fundamentais. Neste modelo de Estado a participação 
popular é reconhecida como instrumento de valor máximo nos regimes políticos. 
Nesse sentido, a democracia se mostra como um modelo dinâmico, apto a se 
reconstituir a partir do limiar temporal que proporciona mudanças sociais, 
políticas e econômicas. Dito isto, importante considerar que as crises 
enfrentadas mundialmente no decorrer das primeiras duas décadas do século 
XXI tiveram papel determinante para modificar o Estado Democrático tal qual o 
conhecemos. Entretanto, a crise gera - e ao mesmo tempo apropria-se dele – 
um novo pacto de poder. Dentro desse contexto, é imprescindível notar que a 
descrença das populações na política institucional e a associação entre política 
e corrupção gera um cenário de apatia política capaz de descaracterizar o 
cidadão como sujeito político capaz de influir conscientemente no processo 
democrático. O fato é que o “cidadão comum” ao atrelar política à corrupção 
sente verdadeira aversão a figura do político típico, e passa a considerar novas 
caras no cenário eleitoral, no mais das vezes, pessoas que nunca exerceram um 
cargo público, grandes empresários, os ditos outsiders. Ocorre que, ao 
chegarem ao poder terminam por aliar o poderio econômico ao poder 
político/institucional, grande descaminho do modelo democrático, adotando 
medidas governamentais neoliberais e apropriando-se de um suposto estado de 
emergência sob a nomenclatura de “crise”. Dados os fatores destacados, 
discute-se sobre a possível transição para um Estado “Pós-democrático de 
Direito”. A ideia de uma Pós-Democracia, defendida principalmente pelo cientista 
político inglês Colin Crouch, defende o condicionamento do Estado à uma nova 
ordem econômica e o desaparecimento de qualquer pretensão de fazer valer os 
limites de exercício de poder, ao revés das balizas atinentes ao Estado 
Democrático de Direito. O referido autor destaca que, por mais que tenhamos 
presentes os instrumentos que possibilitem esse funcionamento, a democracia 
permanece como um mero simulacro, uma vez que a dinâmica democrática tem 
desaparecido progressivamente, principalmente com o fenômeno de 
despolitização social. Dado o exposto, o presente trabalho visa identificar como 
se configura a crise do Estado Democrático de Direito, através de uma reflexão 
sobre as suas principais características e, a partir daí, tendo em vista a ascensão 
de múltiplos discursos que propõem uma nova constituição ou mesmo o fim do 
modelo democrático atual. Para tal, utilizou-se método de pesquisa tanto teórica 



quanto pragmática, debruçando-se sobre os dados coletados em notícias, 
matérias de jornais e periódicos e sobre a doutrina nacional e estrangeira acerca 
do tema. Ao fim da pesquisa, percebe-se que o conceito de crise é amplo e 
demanda maiores aprofundamentos, para que se possa afirmar que o momento 
assim se configura. No entanto, os indícios de apatia e despolitização social 
tornam-se claros, o que gera, no pesquisador, a dúvida quanto à transição no 
modelo de Estado e se estaríamos, de fato, iniciando um novo paradigma 
constitucional. 
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