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A crise da Democracia e o novo Constitucionalismo Latino Americano  

O tema do projeto é Crise do sistema político, os problemas da governança e da 
representatividade e a proposta de reforma política. 
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INTRODUÇÃO: 
 
Objetiva-se aprofundar a pesquisa do atual modelo constitucional brasileiro a partir 
das propostas de reforma política e, se estas podem contribuir para a superação da 
atual crise política por meio da aproximação do modelo do novo constitucionalismo 
latino-americano, particularmente pautado sobre as cinco propostas de reforma 
política apresentadas pela presidente Dilma Rousseff em 2013: financiamento público 
ou privado de campanha; sistema eleitoral; continuidade ou não da suplência para 
senador; continuidade ou não de coligações partidárias proporcionais e o fim ou não 
do voto secreto em deliberações do Congresso. A crise brasileira apresenta semelhança 
com a crise da democracia da América Latina que se originou da acentuada 
incapacidade do sistema político de representar os cidadãos na prática efetiva da 
governança. Além disso, a crise da legitimidade política ameaça romper com o sistema 
democrático e, com a capacidade de gerir os problemas e as questões de um mundo 
em turbulência. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O método utilizado é da análise bibliográfica. O estudo busca analisar a viabilidade do 
atual sistema político brasileiro, as possibilidades de reforma para enfrentar a crise, 
aprofundando o estudo sobre o novo constitucionalismo latino americano, cruzando 
com outros pontos que também emergem no contexto de crise e estão relacionados 



 

 

com as propostas de reforma, que são: o pluralismo político, a representação e a 
legitimidade, ambos relacionados com a democracia como pressuposto de 
fortalecimento do estado democrático de direito. Além disso, analisar se o sistema de 
governo atual influência na economia local e mundial e se é atribuível a forma de 
governança brasileira o reflexo da pobreza que cerca grande parcela do povo brasileiro. 
Ao final pretende-se propor uma melhoria para o sistema representativo brasileiro, 
analisando aspectos como a governança e a representatividade e se existe uma crise de 
representatividade, verificando se alterando a forma de governo de presidencialismo 
para semipresidencialismo, se isso contribuiria para solucionar os efeitos da crise 
(estagnação da economia, credibilidade internacional) e se com isso o Brasil voltaria a 
ter o selo de “Bom Pagador”, retornando ao nível de grau de investimento 
internacional, fazendo o país voltar a crescer.   
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Diante da situação de crise do país, questão que necessita ser enfrentada pelos 
poderes constituídos e também pelo povo brasileiro é a situação do atual sistema de 
governo e a sua possibilidade de alteração. No Brasil o atual modelo presidencialista 
não está dando conta dos problemas sociais o que vem sendo duramente criticado 
pelos cientistas políticos como um modelo esgotado. Por conta disso, discute-se uma 
proposta de sistema que traga interação entre sociedade civil e sociedade política. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


