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introDução

Priscila Delgado de Carvalho 
Leonardo Avritzer

Este livro trata da crise contemporânea da democracia em 
diálogo com as recentes teorias que identificam como caracterís-
ticas centrais desses processos a erosão das instituições (Levitsky 
e Ziblatt, 2018), a erosão de valores democráticos e da confiança 
– seja na política, seja no futuro (Mounk, 2019), ou a degrada-
ção econômica (Przeworski, 2019). Para esse último autor, crises 
não duram indefinidamente, levando a desfechos em termos de 
ruptura ou retomada. Wendy Brown (2019), em outra linha, si-
tua as origens da crise na expansão da racionalidade neoliberal 
que estreita o espaço da política e mina a possibilidade de rela-
ções igualitárias essenciais à democracia. Os textos aqui reuni-
dos oferecem análises sobre as crises e os problemas que assolam 
democracias na América do Sul, na África e no Sul da Europa, 
lançando olhares sobre países que não estão necessariamente no 
centro das atenções de autores que vêm estabelecendo o cânone 
da área. Os textos indicam temas e abordagens teóricas que preci-
sam de atenção para que avancemos no entendimento das crises 
contemporâneas, apontando potencialidades e limites das teorias 
que circulam globalmente e, por vezes, propondo articulações e 
categorias teóricas inovadoras. 

Leonardo Avritzer, no primeiro capítulo, diferencia crises 
que ocorrem em países com democracias consolidadas e em de-
mocracias da terceira onda (1974-2010). Nas primeiras, o autor 
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sugere tratar das crises como processos de desconsolidação, en-
quanto em países nos quais a construção democrática ainda é 
um desafio seriam mais bem entendidos como processos de des-
democratização – no sentido usado por Tilly (2007). Para esses, 
Avritzer propõe que, ao lado da degradação das instituições e da 
desconfiança da opinião pública, é necessário levar em conta ou-
tras três dimensões, que se desdobram em paralelo: a) alterações 
no equilíbrio de poderes, que incluem b) a politização das insti-
tuições judiciais, e c) o desencaixe da economia com processos de-
mocráticos e com os sistemas de direitos. Para esses últimos, usa 
o termo “desembeddedness”, dessa vez em diálogo com Polyani 
(1959) e Blyth (2002).

As múltiplas dimensões das crises contemporâneas oferecem 
um bom ponto de partida para entender as relações entre os tex-
tos que compõem o volume, dividido em três eixos: o primeiro 
reúne temas que tratam de direitos e de interseções entre formas 
de participação e a crise democrática; o segundo aproxima tec-
nologia e internet; e o terceiro retoma debates sobre crise nas 
instituições e na opinião pública.

O primeiro eixo do livro enfoca direitos e participação 
nas democracias em crise e, no geral, discute o problema do 
desencaixe entre processos democráticos, sistemas de direitos e a 
economia. A contribuição de Bruno Magalhães, Gabriel Ornelas 
e Flávia Duque Brasil organiza as leituras sobre a crise no Brasil 
entre abordagens estrutural, institucional ou política, para en-
tão analisar os desafios colocados à participação desde a frustra-
da tentativa de construção de Sistema Nacional de Participação 
Social em 2014. Os autores analisam também os decretos de 
Jair Bolsonaro em 2019, extinguindo espaços e mecanismos de 
participação social.

A relação entre participação (não eleitoral) e crise é abordada 
também por Letícia Birchal Domingues, que provoca um debate 
sobre o lugar do ciclo global de protestos na caracterização das 
crises nas democracias liberais contemporâneas. No texto, em que 
discute especialmente os enquadramentos dos ativistas no Occupy 
Wall Street, de 2011, nos EUA, e Junho de 2013, no Brasil, a au-
tora aponta ambiguidades entre a potência de repolitização do 
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sistema esvaziado pelo neoliberalismo e os limites encontrados na 
efetivação de demandas. 

As relações entre direitos e democracia são objeto de dois 
artigos de pesquisadores radicados na Espanha. Emma Alvarez 
toca no cerne da democracia em seu capítulo “Cidadania social e 
a crise da democracia”. A jovem pesquisadora trata da crise do es-
tado de bem-estar social e do mercado de trabalho após reformas 
neoliberais na Europa em diálogo com os debates sobre renda 
básica universal, com o feminismo, com o ambientalismo e com 
a necessidade de reconhecimento e redistribuição. Alvarez propõe 
uma revisão do conceito de cidadania social desde uma visão radi-
calmente democrática que leve em conta o trabalho de cuidado e 
garanta a inclusão de mulheres e minorias para além dos direitos 
ligados ao trabalho. Um texto sobre uma “democracia radical-
mente inclusiva” em meio ao cenário de crise é uma lufada de ar 
fresco capaz de mostrar como, mesmo em meio à crise, é central 
manter espaço para pensar em políticas democráticas. O texto 
ganha atualidade dada a reativação do debate sobre renda mínima 
em muitos países em meio à pandemia do novo Coronavírus.

Em um livro produzido em meio à pandemia, consideramos 
essencial incluir o tema entre os artigos. O atualíssimo capítulo 
de Alfredo Ramos discute os impactos da Covid-19 na Espanha 
a partir de um olhar sobre os impactos da crise sanitária na de-
mocracia. O autor discute como as respostas do poder público 
foram pouco abertas ao acúmulo sobre participação, com impac-
tos sobre direitos, para além da saúde. Para um livro publicado 
no Brasil, o texto vale ainda como registro de como outros países, 
apesar das dificuldades e dos limites à participação, foram capazes 
de realizar um mínimo de debate público não só sobre a crise 
sanitária e econômica, mas sobre os caminhos para a saída dela. 
Um olhar crítico a esses esforços, como o oferecido por Ramos, 
contribui com a qualificação dos debates e nos lembra dos senti-
dos dos processos participativos que oferecem contribuições não 
apesar dos, mas sobretudo nos momentos de crise.

Gênero é um tema central das crises contemporâneas e as dis-
putas em torno do conceito afetam os processos de inclusão e a 
construção de direitos, como apontam trabalhos recentes (Biroli, 
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Machado e Vaggione, 2020). Embora este livro não traga um capí-
tulo específico sobre o tema, diversos trabalhos incluem um olhar 
da teoria feminista para a crise da democracia, incluindo no debate 
sobre crises temas como a redistribuição e o reconhecimento, a 
divisão sexual do trabalho e a feminização do cuidado ao lado da 
masculinização da gestão – como vemos em Alvarez e Ramos. We-
rede aporta ainda um olhar sobre geração.

O segundo eixo do livro traz um debate da internet, tema 
que vem ganhando destaque nas leituras contemporâneas sobre 
as crises das democracias e que não poderia estar ausente deste 
volume (Mounk, 2019; Runciman, 2018). Os debates situam-se na 
interseção entre teoria política, tecnologias, liberdade de expres-
são e direito à comunicação. Ambos os textos do eixo são frutos 
do trabalho do grupo de pesquisa Resocie – Repensando as Rela-
ções entre Sociedade e Estado, com sede no Instituto de Ciência 
Política da Universidade de Brasília (UnB), e partes das pesqui-
sas contaram com apoio do INCT-IDDC. O capítulo “Google 
e as eleições brasileiras de 2018”, assinado por nada menos que 
oito pesquisadores do grupo, traz o resultado de um experimen-
to inédito sobre o uso do Google como ferramenta de busca de 
informações por eleitores durante o pleito presidencial de 2018, 
aportando dados e reflexões sobre tecnologia e democracia. Já 
Pedro Abelin articula o debate sobre tecnologia com populismo 
e a rearticulação da direita, no Brasil, ao estudar o uso de redes 
sociais e seu potencial para contornar os gatekeepers tradicionais, 
especialmente entre os partidos políticos. Abelin esmiúça no caso 
do Movimento Brasil Livre que, ao mesmo tempo, duvida das 
instituições – inclusive dos partidos – e interage com eles.

Por fim, no terceiro eixo, o livro trata da dimensão institu-
cional e da opinião pública. A degradação das instituições é abor-
dada no texto de Alem Werede. Ele mostra que o uso da renúncia 
por lideranças políticas do Zimbábue, África do Sul, Seychelles, 
Angola e Etiópia, entre 2016 e 2018, indica mais do que um efeito 
dominó: trata-se de uma estratégia de partidos dominantes para 
se manter no poder.

No texto “Instituições judiciais e crise da democracia no Bra-
sil”, Leonardo Assis revisita uma das dimensões elencadas por 
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Avritzer, aprofundando a questão da politização do poder judi-
ciário no Brasil e discutindo impactos da atuação das instituições 
de controle democráticos em termos de alterações no equilíbrio 
de poderes. Trata-se de tema que tem se mostrado central nas 
crises do Brasil e de outros países latino-americanos, renovando 
também o olhar institucional sobre a crise.

Ainda em diálogo com as instituições democráticas, mas se 
aproximando dos debates de opinião pública, o capítulo de Ciro 
Resende discute a confiança na democracia e em instituições po-
líticas comparando percepções de deputados federais brasileiros 
e da população em geral e encontrando um forte descompasso. 
Os dados articulam surveys aplicados pelo Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia – Instituto da Democracia e Democratiza-
ção da Comunicação (INCT-IDDC) e pelo Centro de Estudos Le-
gislativos da Universidade Federal de Minas Gerais (CEL-UFMG) 
em parceria com a Universidade de Salamanca, Espanha. 

Opinião pública está presente no livro também a partir de 
um segundo olhar, agora qualitativo, sobre como cidadãos bra-
sileiros entendem temas como o autoritarismo e quais sentidos 
associam ao termo. No capítulo de Priscila Delgado de Carvalho, 
são analisados sentidos e usos de termos como “autoritarismo” 
e “regimes não democráticos” em grupos focais realizados pela 
equipe do INCT-IDDC ao longo de 2019. Tendo encontrado sen-
tidos relativos à força, à resolutividade e à segurança aliados a 
uma fraca preocupação com as instituições democráticas, o texto 
lança hipóteses que podem ajudar a entender a maior abertura de 
brasileiros e brasileiras a regimes não democráticos identificada 
em diversos surveys de anos recentes. 

Cada texto, a seu modo, retoma os debates correntes sobre 
crise na democracia, jogando luz sobre como os aspectos vêm 
sendo discutidos e apresenta contribuições para a literatura. 

Os textos que compõem este volume têm três origens. Al-
guns foram apresentados e discutidos durante o workshop The 
Crisis and the Challenges of Democracy, organizado pelo INCT – 
Instituto da Democracia (INCT-IDDC) e pelo programa de dou-
torado “Democracia no século 21” do Centro de Estudos Sociais 
da Universidade de Coimbra, em novembro de 2019. Outros 



textos foram ensaios preparados por estudantes do Programa de 
Pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de 
Minas Gerais (DCP/UFMG) que, no primeiro semestre de 2020, 
participaram do curso Crise da democracia: entre teoria global e 
aspectos locais. Há ainda textos de integrantes do INCT-IDDC. 
O resultado é a reunião de trabalhos de pesquisadores e pesquisa-
doras jovens em estágios finais de formação ou recém-doutores ao 
lado de trabalhos de professores da área. Esperamos que os textos 
contribuam para o amadurecimento dos debates sobre as crises e 
os desafios das democracias.
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