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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de analisar os elementos determinantes, sociais, 

políticos ou econômicos, à consolidação, legitimidade e adesão à democracia nos países da 

América do Sul, através de indicadores do Latinobarómetro a partir do ano 2000. Para isso, 

foram utilizados argumentos sobre o surgimento dos regimes democráticos na região e como 

estes se constituíram ao longo da história. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a democracia nos países latino-americanos possui 

características singulares e o seu estágio é dependente dos diferentes contextos nacionais, 

dadas as diversas combinações de elementos culturais, políticos e institucionais internos em 

conjunto com o contexto internacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia, América Latina, Liberdades individuais, 

Latinobarómetro, Confiança nas instituições, Opinião pública. 
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INTRODUÇÃO 

Nas ultimas duas décadas, a América Latina foi palco de profundas transformações políticas e 

sociais. O fim dos regimes militares e ditatoriais no final do século passado abriu caminho 

para a implantação de regimes democráticos em diversos países da parte sul do continente 

americano. Entretanto, o modelo democrático de governo ainda é recente nesses países, e sua 

implantação e consolidação encontram-se em fases distintas nos diferentes países, pois 

diferentemente dos processos de implantação de regimes democráticos ocorridos 

anteriormente em outras regiões do mundo, este processo se deu em um ambiente muito 

diverso, formado por países com trajetórias sociais, políticas e econômicas muito distintas 

entre si. 

Neste período, foram realizados inúmeros estudos que avaliaram o desenvolvimento da 

democracia na América Latina, mas com pouca ênfase na percepção e avaliação deste sistema 

por parte da opinião pública. Por esse motivo, este artigo tem como objetivo fazer uma análise 

comparativa entre os países a respeito da percepção da opinião pública sobre a democracia e 

contribuir para o entendimento dos processos de implementação da democracia na região e 

suas particularidades. 

Como hipótese inicial, partimos do pressuposto de que as opiniões com relação à democracia 

variam de acordo com diversos fatores, tais como os acontecimentos políticos ocorridos em 

cada país e no continente, a situação econômica e o momento histórico do país. Tais hipóteses 

serão analisadas a partir dos resultados do Latinobarómetro, uma pesquisa de opinião pública 

que ocorre anualmente em 18 países da América Latina e também na Espanha desde 1995, 

questionando os cidadãos sobre suas opiniões, hábitos e atitudes com relação ao 

desenvolvimento da democracia, da economia e da sociedade. Com aproximadamente 19.000 

entrevistas, os resultados do Latinobarómetro fornecem indicadores sociais de grande 

relevância não apenas pelos temas que são abordados na pesquisa, mas também pela 

possiblidade de comparação dos resultados ao longo dos anos em que o estudo ocorreu
1
. 

Organizado pela Corporação Latinobarómetro, uma organização não governamental e sem 

fins lucrativos, as informações produzidas pelas várias edições do estudo são disponibilizadas 

gratuitamente no website da instituição, e são um valioso banco de dados sobre a realidade 

social e política da América Latina. Utilizado por pesquisadores, jornalistas, estudantes e 

demais profissionais, os indicadores do Latinobarómetro fornecem informações atualizadas e 

                                           
1
 Os autores agradecem a Rita Oliveira e Giuseppe Albertino pela preparação e processamento dos bancos de 

dados utilizados no artigo. 
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confiáveis para se compreender os processos e transformações que estão em curso na América 

Latina nos últimos 17 anos. 

Em função da qualidade dos indicadores produzidos e da facilidade de acesso ao banco de 

dados, utilizaremos o Latinobarómetro como fonte principal de dados neste estudo. Outras 

fontes de dados podem ser eventualmente utilizadas para complementar a análise, e estarão 

devidamente referenciadas ao longo do texto. 

Para este artigo, foi realizado um recorte analítico, sendo que foram utilizados como 

referência para a análise apenas os resultados apenas para os países da América do Sul, isto é: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Venezuela e Uruguai. 

 

O interesse pela consolidação da democracia 

De acordo com o relatório “A Democracia na América Latina – Rumo a uma democracia de 

cidadãs e cidadãos” (PNUD, 2004), pesquisas de opinião realizadas com a população dos 

países da região indicavam que, naquele momento, apenas 50% dos latino-americanos 

preferiam a democracia a formas de governo autoritárias, contanto que elas trouxessem 

consigo desenvolvimento econômico. 

A perplexidade que esse número causa, considerando que o apoio da população é a principal 

condição para a manutenção da democracia, nos leva a refletir sobre os significados e o valor 

da democracia expressos pela opinião pública, bem como sobre os fatores que estariam 

levando uma parcela tão significativa da população a abrir mão dos avanços das últimas 

décadas representados pela transição dos países da região em direção a formas democráticas 

de governo. Ou seja, que avanços são esses e como eles de fato se refletem nas condições de 

vida dos cidadãos? 

Em sua análise sobre as atuais configurações políticas dos países latino-americanos, D’Araújo 

(2006) argumenta que: 

“Na maior parte dos países [da América Latina], portanto, está em marcha um 

processo de intensa mudança no sistema de representação política com a emergência 

de novos partidos e de novos atores políticos, especialmente os grupos indígenas, a 

exemplo de Venezuela, Bolívia, Equador e Peru. No caso do Brasil, a eleição de Lula 

em 2002, representou simbolicamente a emergência dos trabalhadores no poder, fato 

notável se consideramos o elitismo e o conservadorismo da política brasileira”. 

(D’Araújo, 2006, p.2). 
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De acordo com Touraine, as características das democracias na América Latina precisam ser 

entendidas à luz das condições específicas em que a transição para essa forma de governo 

ocorreu. 

“Respecto de América Latina, resulta necesario encarar tanto las singularidades que 

presentan las democracias de la región, como las variaciones específicas de cada país. 

Además, es preciso atender a los procesos de legitimación social de las prácticas 

democráticas, ponerlos en el terreno de la discusión pública para precisar las 

condiciones sociales específicas que en América Latina alteran o modifican los 

contenidos institucionales de un régimen democrático duradero” (Touraine, 2004). 

 

Em sua análise sobre a transição para a democracia nos países latino-americanos (Touraine, 

1985), o autor francês aponta para o fato de que as estruturas e o funcionamento do Estado 

nos diversos países da região influenciam na percepção que os indivíduos têm sobre a 

democracia (eleições, liberdades individuais, influência do Estado na economia, etc). Segundo 

ele, a mera rejeição dos regimes autoritários não pode, em si, garantir a permanência da 

democracia. E quando se considera que metade da população não vê atualmente a democracia 

como um valor em si, essa questão aparece de forma ainda mais crítica. 

Dessa forma, acompanhar, por um lado, as variações no tempo dos indicadores relativos à 

percepção da opinião pública sobre a democracia e o apoio dos cidadãos a essa forma de 

governo e, por outro lado, observar mais de perto como essas variações se dão nos diferentes 

países da América Latina, com suas especificidades e em diferentes estágios de consolidação 

da democracia, pode nos fornecer algumas pistas sobre essa questão. 

 

E por que a opinião pública importa? 

Segundo Sartori (2009), a democracia se apoia sobre a opinião pública, que não deve ser 

confundida com uma opinião generalizada entre um público, dado que para que seja 

considerada como opinião pública, tal público deve estar interessado pela “coisa pública”. A 

população é, portanto, ao mesmo tempo sujeito e objeto desse interesse. 

Sobre o papel da mídia na formação da opinião pública, Sartori argumenta que a opinião 

pública não é nem autônoma nem heterônoma: as pessoas discordam e os canais de 

comunicação e as informações são difusos. 
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“A opinião pública não é ‘inata’: é um conjunto de estados mentais difundidos 

(opinião) que interagem com fluxos de informação. E o problema se coloca por esses 

fluxos de informação. O público, mais que ninguém, os recebe. Então, como assegurar 

que as opiniões recebidas no público [publicadas] são também opiniões do público?”. 

(Sartori, 2009, p.59). 

 

Entretanto, qualquer ameaça à liberdade de imprensa poderia restringir a “autenticidade” 

dessa opinião, ao mesmo tempo em que, por outro lado, a Internet e as formas de 

comunicação colaborativas em geral levam ao extremo o processo de formação da opinião 

pública nos dias de hoje. Nesse sentido, diminui a importância da mídia de massa e cresce 

vertiginosamente a influência dos grupos ou indivíduos de referência que Sartori menciona. 

Por vezes, as próprias pesquisas de opinião são tidas como elementos importantes na 

formação da opinião pública (Echegaray, 2001), para o bem (como expressão da opinião 

pública, ferramenta para a educação, etc) ou para o mal (como nas acusações de manipulação 

das elites e influência na opinião dos cidadãos). Intensa tem sido a discussão a esse respeito e 

não é objetivo deste artigo aprofundar essa questão. 

Entretanto, interessa compreender o que revelam as pesquisas de opinião na América Latina 

sobre as percepções da democracia na região. Nesse sentido, um dos papéis da pesquisa seria 

indicar temas críticos para a população, orientando os governantes (e candidatos) e permitir 

que se compare essas percepções dos representados com a posição dos representantes 

(Echegaray, 2001, p. 7-10). 

De acordo com Cardoso (2009): 

“En la era de la información, cada vez más personas forman su opinión a partir de 

aquello que viven y aquello que ven. Cuando su conocimiento y su experiencia entran 

en contradicción con el mensaje de los políticos y los gobernantes, el resultado 

inexorable es la desconfianza y la pérdida de credibilidade” (Cardoso, 2009, p. 75). 

 

A transição e a consolidação da democracia na América Latina 

Segundo o “Relatório do Desenvolvimento Humano” (PNUD 2002), embora cerca de 140 

países no mundo estivessem, naquele momento, sob regimes democráticos, apenas 82 deles 

poderiam ser consideradas como democracias plenas, devido ao fato que alguns governos 

eleitos democraticamente (por meio de eleições) estariam utilizando formas não democráticas 
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de exercício do poder (ou seja, a democracia poderia estar sendo confundida com as 

instituições e com o seu [mal] funcionamento). Além disso, o relatório também revela que 

poucos avanços foram alcançados em relação aos direitos humanos e à ampliação das 

liberdades nesses países, muito embora não sejam verificadas de uma maneira generalizada 

violações como as que caracterizavam os regimes ditatoriais de décadas passadas. Por fim, 

podemos incluir a estes aspectos o fato de que os países latino-americanos ainda não 

atingiram índices de desenvolvimento econômico tal que permitissem que a pobreza e as 

desigualdades sociais e econômicas fossem eliminadas da região (segundo O’Donnell, 1993, 

trata-se do fenômeno da “cidadania de baixa intensidade”). 

O processo de transição para a democracia, experimentado por mais de uma dezena de países 

da América Latina a partir da década de 80 trazia consigo a promessa de uma vida melhor 

para todos, promessa que não foi cumprida a contento por se tratar de uma época de grande 

instabilidade econômica. Embora nas últimas duas décadas as adversidades econômicas do 

cenário mundial tenham sido minimizadas, ainda persistem os problemas de concentração de 

renda, violência, corrupção e desigualdade. 

Segundo Halpern e Bousquet (1991), as políticas econômicas dos governos pós-ditadura 

exerceram uma forte influência sobre a consolidação das democracias latino-americanas. 

Ainda segundo os autores, as percepções são determinantes do comportamento político e 

econômico das pessoas, de modo que as percepções da opinião pública em relação às políticas 

são decisivas para a eficácia delas. Entretanto, embora essas políticas atinjam diretamente a 

vida cotidiana das pessoas, pouco se pergunta qual o conhecimento do cidadão médio sobre o 

governo e suas ações. De fato, quando observa-se a série histórica da pesquisa 

Latinobarómetro, verifica-se que há reflexos importantes das crises econômicas (a partir de 

2000) na opinião pública. 

Segundo D’Araújo (2006), há um temor generalizado na região de que, pelo fato da transição 

para a democracia não ter sido acompanhada por desenvolvimento econômico, a população se 

coloque a favor de lideranças carismáticas ou populistas, em detrimento das formas 

democráticas de governo, levando a crises de governabilidade mais graves (como será 

discutido mais adiante, indicadores de confiança nas instituições vêm a corroborar isso). 

Nas próximas seções, a partir de alguns indicadores de percepção da democracia coletados 

pelo Latinobarómetro, analisamos os movimentos da opinião pública sul-americana no que 

diz respeito às seguintes temáticas: 
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 A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo; 

 Apoio à democracia; 

 Democracia de Churchill; 

 Funcionamento da democracia sem os partidos políticos; 

 Funcionamento da democracia sem o Congresso Nacional; 

 Percepção sobre o estágio da democracia em seu país (grau de democracia); 

 Garantia das liberdades individuais (civis e políticas e sociais e econômicas). 

 

A democracia é preferível a qualquer outra forma de governo e apoio à democracia 

Na década de 70 do século passado, o cientista político Juan Linz elaborou uma pergunta que 

foi utilizada em pesquisas de opinião pública nos países europeus em processo de transição 

para a democracia. Esta pergunta se tornou um dos indicadores mais utilizados nas pesquisas 

de opinião pública e um dos sinalizadores mais representativos sobre a qualidade da 

democracia. 

A pergunta oferece ao entrevistado três afirmações, e questiona com qual delas ele mais 

concorda. A primeira afirmação é de que a democracia é preferível a qualquer outra forma de 

governo, a segunda alega que, em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser 

preferível a um democrático, e a terceira, por fim, de que para pessoas como o entrevistado, 

não existe diferença entre um governo democrático ou autoritário. 

Gráfico 1 
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democrático, ou Para as pessoas em geral, dá na mesma se um regime é democrático ou não? (AQUI SOMENTE A DEMOCRACIA É PREFERÍVEL A QUALQUER OUTRA FORMA DE GOVERNO)
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Observando o gráfico acima, é possível constatar um significativo decréscimo no apoio à 

democracia no ano de 2001 em todos os países analisados. Um dos fatores que podem ser 

responsáveis pelo decréscimo geral neste indicador é a crise econômica mundial, que teve 

início no ano de 2001 nos países asiáticos.  

Esse movimento também é percebido em 2007, ano em que ocorre uma nova crise econômica 

mundial causada pela quebra do tradicional banco de investimentos norte-americano Lehman-

Brothers, que causou um efeito “dominó”, com a quebra de diversas instituições financeiras 

pelo mundo, gerando grande instabilidade no sistema econômico mundial. 

Passado esse período de baixo crescimento na economia em 2001, é possível perceber que o 

indicador de preferência pela democracia apresenta um acréscimo em todos os países, exceto 

o Peru e a Bolívia, países em que o indicador apresentou-se em queda até o ano de 2005. 

Contudo, a situação econômica não seria suficiente para explicar essa situação no Peru e da 

Bolívia, uma vez que o PIB dos dois países cresceu durante o mesmo período. Portanto, essa 

queda contínua no apoio à democracia pode ser resultado da instabilidade política que os 

países sofreram no mesmo período.  

No final do ano 2000, encurralado por uma série de escândalos em seu governo, o então 

Presidente peruano Alberto Fujimori se valeu de uma viagem ao Japão onde renunciou à 

presidência e pediu asilo político ao país asiático. Um governo provisório foi instalado e 

realizou as novas eleições em 2001, elegendo Alejandro Toledo como Presidente. A nova 

administração conseguiu recuperar a ordem por algum tempo, mas o novo gabinete também 

foi alvo de alguns escândalos pessoais, além de possuir minoria no Congresso Nacional, 

dificultando assim a aprovação de propostas. Um conjunto de greves de professores e 

produtores agrícolas agravou ainda mais a situação, pois os grevistas iniciaram uma onda de 

bloqueio de estradas em todo o País em maio de 2003. Toledo declarou estado de emergência, 

e concedeu poder aos militares para restabelecer a ordem, suspendendo algumas liberdades 

civis. Em meio a esse cenário conturbado, o apoio à democracia voltou a crescer no país 

apenas em 2005, ano em que se realizaram as novas eleições presidenciais e Toledo passou o 

poder a Alan Garcia, eleito democraticamente. 

A instabilidade política também pode contribuir para a explicação da queda do apoio à 

democracia na Bolívia. Em 2002, o então Presidente Gonzalo Sanchés de Lozada se reelegeu 

prometendo salvar o país dos impactos da crise econômica. No começo de 2003, com o 

objetivo de sanar o déficit fiscal em que o país se encontrava, Lozada anuncia a criação de um 
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novo imposto sobre o salário, que ficou conhecido como “impuestazo”. A medida deixou 

descontente principalmente as forças policiais que já lutavam por aumento de salários, o que 

causou um enfrentamento entre os policiais e o exercito na Plaza Murillo, praça central de La 

Paz, causando um enorme desgaste na imagem do Presidente e evidenciando sinais de 

ingovernabilidade.  

No segundo semestre do mesmo ano, surgiram rumores sobre uma nova política de venda 

para países como EUA e México dos hidrocarbonetos no país, através dos portos chilenos. 

Essa atitude revoltou a população do Altiplano boliviano e da cidade de El Alto no 

departamento de La Paz, uma vez que a população boliviana já possuía na época ideais 

nacionalistas com relação à exploração das reservas de hidrocarbonetos do país. Essa nova 

política de venda aqueceu os ânimos da população que começou a realizar bloqueios de 

estradas como protesto. A resposta do governo veio através do exército que, no enfrentamento 

com os manifestantes, causou 64 mortes e deixou mais de 200 feridos. O episódio ficou 

conhecido como “Guerra del Gas”, e foi decisivo para forçar a renúncia de Lozada. O então 

vice-presidente Carlos Mesa assumiu o governo, mas isso não foi suficiente para resolver os 

impasses que existiam no país. Seu mandato não se concluiu e, diante de pressões e protestos, 

ele renunciou em junho de 2005. O então Presidente do congresso, Eduardo Veltzé assumiu o 

cargo interinamente, até a realização de novas eleições que levaram a presidência Evo 

Morales, cocaleiro de origem indígena que com grande apoio popular prometia melhorias para 

a população de mesma origem (maioria da população boliviana) e uma nova política mais 

nacionalista de exploração das reservas de hidrocarbonetos. 

Outro resultado que desperta atenção para esse indicador é o verificado para a Venezuela, que 

inicia a série histórica da pesquisa com um nivel alto de aprovação à democracia, o que sofre 

alterações expressivas ao longo do período analisado.  

Embora o decréscimo no apoio à democracia tenha sido percebida em todos os países 

analisados na pesquisa em 2001, a Venezuela foi o país que apresentou o maior crescimento 

neste indicador no ano seguinte. No início de 2002, o Presidente Hugo Chavéz sofreu uma 

tentativa de golpe, em que os oposicionitas do governo expulsaram o Presidente do Palácio de 

Miraflores em Caracas com o apoio do exército. Entretanto, pressionados por multidões de 

manifestantes nas ruas, os integrandes das forças armadas se dividiram e, apoiado por um 

grupo de militares que se opuseram ao golpe, Chavéz pode retornar ao poder. Possivelmente a 

experiência de tentativa de golpe despertou na população venezuelana um maior apreço pela 
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democracia, que foi percebido nos indicadores coletados pelo Latinobarómetro no final de 

2002. 

Em resumo, a partir da análise desses indicadores, é possível perceber que o apoio à 

democracia é influenciados pela estabilidade política e pelo bom funcionamento do regime 

democrático no país. Tal apoio também está diretamente ligado à satisfação com o 

funcionamento da democracia no país, isto é, com o funcionamento do atual governo. 

Enquanto o indicador de satisfação com a democracia no próprio país é uma avaliação do 

desempenho do governo atual, a satisfação com a democracia remete a uma idéia de modelo 

de governo. Entretanto, ao observar o gráfico a seguir, que traz as duas informações, 

observamos que, apesar de ocorrer com uma intensidade inferior, o apoio à democracia varia 

junto com a satisfação com a democracia. 

Gráfico 2 – Apoio e satisfação com a democracia no Peru 

 

 

Gráfico 3 – Apoio e satisfação com a democracia na Bolívia 
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Gráfico 4 – Apoio e satisfação com a democracia na Venezuela 
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Essa democracia “incompleta” pode acabar criando situações de restrição de liberdades 

individuais e manipulação das instituições públicas em função de interesses pessoais ou de 

pequenas elites. Nesse ponto, surge uma questão pertinente, que mesmo apresentando alguns 

problemas, questiona sobre se a democracia ainda é o melhor sistema de governo para a 

América Latina. 

O Ex-primeiro Ministro britânico Winston Churchill proferiu uma celebre frase sobre a 

democracia: 

“Ninguém pretende que a democracia seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a 

democracia é a pior forma de governo, salvo todas as demais formas que têm sido 

experimentadas de tempos em tempos”. 

Fonte: http://www.winstonchurchill.org/learn/speeches/speeches-of-winston-churchill 
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Os pesquisadores da ciência política e de opinião pública se valeram desta frase para elaborar 

um indicador que ficou conhecido como “democracia de Churchill” que questiona se o 

indivíduo concorda ou discorda com a afirmação de que a democracia pode ter problemas, 

mas é a melhor forma de governo que existe. 

Gráfico 5 

 

 

Observando os dados fornecidos pelo Latinobarómetro no período analisado, é possivel 

perceber que a população de praticamente todos os países analisados acredita que a 

democracia é melhor do que as outras formas de governo. Marcados por uma história de 

colonização, ditaduras militares e uma sangrenta luta pela implantação da democracia, os 

países da região mostram uma tendência em apoiar os regimes democráticos, mesmo que eles 

não estejam plenamento consolidados, e ainda apresentem alguns problemas. 

Entretanto, esse apoio tão expressivo contrasta com a fragilidade ou ausência em alguns dos 

países de algumas instituições características da democracia. Isso levanta questionamentos 
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sobre se a população destes países compartilha a mesma percepção do que deveria ser uma 

democracia, ou sobre como essa democracia deveria funcionar. 

 

A importância dos partidos políticos e do Congresso Nacional no funcionamento da 

democracia 

Uma vez que dos principais alicerces dos regimes democráticos é garantir a representação dos 

cidadãos nas decisões do governo, essa representação deve ser garantida através das 

instituições que compõem o regime democrático de governo. Os partidos políticos e o 

Congresso Nacional são instituições democráticas que tem como objetivo representar os 

cidadãos no governo do país. Os partidos políticos buscam garantir que os diferentes estratos 

populacionais tenham possibilidade de chegar ao poder e representar os seus eleitores nas 

decisões do governo. Já o Congresso Nacional tem como objetivo representar os diversos 

estratos sociais na elaboração e aprovação de leis que regem o país. De acordo com D’Araújo 

(2006), “partidos e legislativo são figuras imprescindíveis aos governos democráticos e 

embora sejam instituições sob a mira da crítica em todo o mundo, o descrédito de que vêm 

sendo alvo na América Latina é preocupante”. 

O Latinobarómetro apresenta um indicador para avaliar a importância que os cidadãos 

concedem a estas instituições, através de uma pergunta que questiona o entrevistado se ele 

acredita que a democracia pode funcionar sem partidos políticos ou sem o congresso nacional. 

Os resultados obtidos para o período analisado foram os seguintes:  

Gráfico 6 
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P. Algumas pessoas dizem que sem os partidos políticos não pode existir democracia. Para outras pessoas, a democracia pode funcionar sem os partidos políticos.
Qual destas idéias mais se parece com a sua forma de pensar? (AQUI SOMENTE SEM PARTIDOS POLÍTICOS NÃO PODE EXISTIR DEMOCRACIA)
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Gráfico 7 

 

 

É possível identificar que, apesar de apresentar algumas oscilações no período observado, a 

população da maior parte dos países analisados acredita que essas duas instituições são 

indispensáveis para o bom funcionamento do regime democrático de governo. 

Contudo, diferente dos indicadores analisados anteriormente, que parecem variar de acordo 

com alterações ou instabilidades no sistema como um todo, a importância que os cidadãos 

atribuem a essas instituições varia conforme a imagem que eles possuem delas 

individualmente. 

Em democracias jovens ou em processo de consolidação, alguns dos principais problemas 

observados em pesquisas de opinião são a corrupção e o desvio de conduta das instituições 

públicas. São correntes os casos de corrupção, nepotismo, e improbridade na conduta destas 

instituições nos diversos países, e o conhecimento público destes casos interfere 

negativamente na imagem que os cidadãos possuem destas instituições e, consequentemente, 

abala a confiança atribuídas a elas. 

Não necessariamente a atuação destas instituições é imprópria, ou apresentam o desvio da 

conduta mencionado, mas a mera percepção de que elas funcionam desta maneira é suficiente 

para diminuir a confiança que a população deposita em seus representantes, e 
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consequentemente para questionar se elas são de fato indispensáveis ao bom funcionamento 

do regime democrático. 

De acordo com Bresser-Pereira (2009), a consolidação da democracia depende da capacidade 

do Estado de exercer adequadamente suas funções política, fiscal e administrativa, obtendo 

com isso legitimidade por parte dos cidadãos. Nesse sentido, o crescimento da percepção de 

que elas são indispensáveis para o funcionamento da democracia revela na população destes 

países um anseio por instituições mais alinhadas ao espiríto democrático de governo, e que 

trabalhem com o objetivo de representar os diferentes estratos da população nas decisões 

governamentais. 

De acordo com a análise de D’Araújo: 

“A América Latina não vive uma crise institucional generalizada mas precisa 

fortalecer suas instituições políticas. Em alguns casos, construí-las. Está aprendendo a 

fazer política democrática sem ter tradições democráticas tendo contra si ainda uma 

história de exclusões e desigualdades. Por isso, avanços e retrocessos. Falta-lhe o pano 

de fundo da igualdade e a tradição de bons governos articulados com a sociedade 

civil”. (D’Araújo, 2006, p. 12). 

 

O descrédito nas instituições democráticas, Congresso Nacional e Partidos políticos, 

observado nas pesquisas do Latinobarómetro analisadas neste período, também é percebido na 

pesquisa sobre confiança em instituições brasileiras, realizada periodicamente pelo IBOPE 

Inteligência. Considerando especificamente nas instituições de representatividade política, 

verifica-se que elas se encontram nas posições mais inferiores no ranking dos índices de 

confiança (abaixo de 50 pontos percentuais, somando os pontos da escala Muita confiança e 

Alguma confiança), conforme apresentado na tabela a seguir: 

Tabela 1– “Índice de Confiança Social”
2
 – Pesquisa IBOPE Inteligência 

Instituições Índice CONFIA (%) 

Partidos políticos 31 

Congresso Nacional (Senado e Câmara dos deputados) 35 

Sindicatos 46 

Eleições (Sistema eleitoral) 49 

                                           
2
 Produto do IBOPE Inteligência chamado Índice de Confiança Social, referente à 2ª onda, realizada entre os 

meses de julho e novembro de 2010. 
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Percepções sobre o grau de democracia no país 

Do ponto de vista político, de fato, a América Latina tem experimentado nas últimas décadas 

uma maior estabilidade, já que, segundo D’Araújo (2006), embora diversos dos governos 

eleitos no período tenham sido destituídos ou tenham renunciado, isso não trouxe de volta 

formas de governo ditatoriais como no passado (embora os militares ainda sejam atores 

políticos relevantes em alguns desses países). Além disso, as eleições têm ocorrido de 

maneira relativamente tranquila sendo que os indicadores de desenvolvimento eleitoral (IDE) 

estão em geral garantidos
3
. 

A autora também argumenta que do ponto de vista das relações internacionais, “na América 

Latina, a democracia tornou-se moeda política e econômica” (D’Araújo, 2006, p. 8), com 

forte apoio dos organismos internacionais para a sua crescente consolidação. 

Mas como isso se dá no nível da opinião pública? Um indicador relevante para o 

entendimento da democracia nos países da América Latina é a percepção do “nível” ou estado 

de consolidação do regime democrático junto à opinião pública, o que pode ser entendido 

como um sentimento geral fortemente relacionado a componentes centrais à democracia: 

adesão (ou preferência) pela democracia, avaliação do desempenho efetivo como regime 

governamental e o grau de confiança e satisfação com as instituições democráticas. 

Os resultados deste indicador no período analisado (2005 a 2009) nos aponta uma forte crítica 

à democracia referente ao seu estado de consolidação, pois em praticamente todos os países 

(salvo Uruguai e Venezuela, em que os índices de democracia consolidada e plena se 

encontram em patamares superiores aos dos demais), a democracia não é vista como 

satisfatória em sua totalidade. 

O indicador do grau de democracia é extraído de uma pergunta que, em uma escala entre 1 e 

10, em que a nota 1 representa que o país não é democrático e a nota 10 que o país é 

totalmente democrático, o entrevistado deve atribuir uma nota em relação ao “nível” de 

democracia em que o seu país se encontra. No período analisado, nota-se um crescimento 

modesto do grau de democracia dos governos latino-americanos, pois o índice referente à 

democracia consolidada e plena (nota 10), não supera o patamar de 20 pontos percentuais 

conforme quadro apresentado a seguir. 

 

                                           
3
 O IDE é composto pelas seguintes variáveis para a medição do desenvolvimento eleitoral: eleições livres e 

limpas, voto universal, eleição como principal critério de acesso a cargos públicos, desenvolvido pelo PNUD – 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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Tabela 2 

NOTA 10 – DEMOCRACIA TOTAL 

(%) 

Países 
ANO 

2005 

ANO 

2006 

ANO 

2007 

ANO 

2008 

ANO 

2009 

Argentina 5 7 7 7 8 

Bolívia 6 8 6 6 4 

Brasil 6 10 7 7 14 

Colômbia 10 12 8 14 15 

Chile 10 9 5 4 17 

Equador 3 6 2 9 6 

Paraguai 4 3 1 5 3 

Peru 8 6 3 5 5 

Uruguai 16 21 14 14 30 

Venezuela 47 30 23 23 29 

P.xx) Con una escala de a 1 a 10, le pedimos evaluar cuan democratico es su pais. (Fonte Latinobarometro) 

 

Diante disso, pode-se afirmar que, apesar da adesão (no campo ideal) ao regime democrático 

por uma parcela significativa da população dos países latino-americanos, a percepção sobre o 

seu estágio indica que a democracia encontra-se distante de seu ideal de plenitude como 

regime capaz de satisfazer aos anseios dos cidadãos nas esferas sociais, políticas e 

econômicas. 

Este diagnóstico, em um primeiro momento, pode parecer paradoxal, mas é possível afirmar 

que estes sentimentos contraditórios estão fortemente relacionados ao contexto de 

instabilidade econômica, à herança de regimes autoritários e aos inúmeros insucessos de 

governos e suas instituições em todos os países latino-americanos, variáveis estas que 

prejudicam a consolidação da democracia na região. 

Ou seja, embora a legitimidade democrática por parte dos cidadãos seja majoritária e 

generalizada, a sua insatisfação com o desempenho de governos ou de líderes políticos 

específicos e as altas taxas de desconfiança nas instituições democráticas, revigoram a 

demanda por “mais democracia”, que só será atendida através da correspondência das 

políticas governamentais com suas aspirações e interesses e dada garantia do exercício pleno 

de suas liberdades individuais (tema que será discutido a seguir). 
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Em contrapartida, nota-se que a percepção de regimes não democráticos é praticamente nula 

entre a população dos países da região. Além disso, ao longo dos anos entre 2005 e 2009, a 

democracia caminha paulatinamente, para um estágio de satisfação maior (considerando o 

índice da soma das notas entre 06 e 09, há um crescimento deste índice neste período), mas 

ainda muito distante de um estágio de plenitude, devido às poucas variações verificadas na 

nota máxima (10). 

Tabela 3 

NOTAS DE 06 A 09 

(%) 

Países 
ANO 

2005 

ANO 

2006 

ANO 

2007 

ANO 

2008 

ANO 

2009 

Argentina 42 51 50 44 54 

Bolívia 28 32 44 39 51 

Brasil 30 32 43 48 54 

Colômbia 39 38 42 40 49 

Chile 44 38 43 53 58 

Equador 21 39 48 45 51 

Paraguai 17 10 18 26 29 

Peru 20 31 35 30 38 

Uruguai 55 51 62 61 55 

Venezuela 25 31 41 41 39 

P.xx) Con una escala de a 1 a 10, le pedimos evaluar cuan democratico es su pais. (Fonte Latinobarometro) 

 

De acordo com a tabela anterior, verifica-se que a soma das notas 06 e 09 cresce mais 

fortemente no final deste período, entre 2008 e 2009, em praticamente todos os países, o que 

pode ser explicado pelo momento positivo e de estabilidade política e econômica que a 

América Latina viveu nesse período. 

Como foi dito anteriormente, a percepção de que o governo do país é plenamente democrático 

(ou seja, nota 10 no indicador) é maior e expressiva entre os venezuelanos em relação aos 

demais latino-americanos. Em 2005, o indicador atingiu o seu maior percentual: praticamente 

metade da população (47%) percebia o governo de Hugo Chávez como totalmente 

democrático. Este sentimento de apreço pela democracia foi identificado na pesquisa 

realizada no ano de 2002, e se fortaleceu nas edições seguintes do estudo, certamente 

ancorado no período de maior estabilidade política e econômica vivido pela Venezuela e, 
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principalmente, pela sua consolidação como principal representante de um governo de 

esquerda na região (neste momento, o país intensificava as suas relações comerciais com os 

países aliados, principalmente na ampliação de seu parque industrial e agrícola e do PIB). 

Portanto, de acordo com os resultados deste indicador coletado pelo Latinobarómetro, pode-se 

afirmar que o regime democrático implementado pelo governo chavista atende de maneira 

geral o povo venezuelano, constatação que nos possibilitará discutir de maneira mais 

aprofundada a relação entre a legitimidade e a percepção de que o regime de governo é 

democrático e a garantia de liberdades civis, políticas, sociais e econômicas de seus cidadãos. 

 

Democracia e garantia das liberdades individuais 

As democracias recentes e em um estágio de consolidação, em sua maioria, e aqui podemos 

incluir diversos países da América Latina, se originaram da queda de regimes autoritários, 

com a garantia das liberdades individuais e a expansão dos direitos dos cidadãos, atribuindo 

às instituições democráticas o papel de mediador entre o regime e o campo em que os 

cidadãos poderiam realizar as suas aspirações e interesses (Dahl, 1997). 

De acordo com Bresser-Pereira (2008): 

“A discussão sobre a qualidade da democracia na América Latina é marcada pelo 

conceito de O’Donnell (1991; 2004) de democracia delegativa e por sua mais recente 

discussão sobre direitos humanos e democracia. Mas não devemos exigir da 

democracia mais do que um regime político pode oferecer, nem voltar a cair na velha 

distinção entre democracia formal e democracia substantiva. Em lugar disso, e de 

acordo com uma abordagem histórica não limitada à América Latina, Huber, 

Rueschemeyer e Stephens (1997) vêem três formas sucessivas de democracia após a 

democratização – democracia formal, participativa e social – na medida em que o 

regime político garanta, além de sufrágio livre e universal, responsabilidade 

["accountability"] e liberdade de expressão, altos níveis de participação e igualdade 

crescente nos resultados sociais e econômicos”. (Bresser-Pereira, 2008, p. 23). 

 

A questão da garantia de direitos em países democráticos está no cerne da discussão sobre a 

transição para a democracia nos países latino-americanos, sobretudo pela generalização dos 

regimes de exceção característica do período histórico imediatamente anterior. Disso 

depreende-se que toda uma gama de reivindicação de direitos só poderia surgir em contextos 

em que as liberdades mínimas estariam garantidas. 
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“Os direitos políticos, incluindo a liberdade de expressão e discussão, não são somente 

fundamentais para induzir respostas sociais a necessidades econômicas. Eles são 

fundamentais para a conceitualização das necessidades econômicas em si mesmas”. 

Amartya Sen, 1999a. 

 

A democracia deve assegurar, através de mecanismos legais e reguladores e das instituições 

democráticas, uma série de liberdades individuais e coletivas aos seus cidadãos, permitindo a 

participação na tomada de decisões, e somente poderá se considerada como consolidada 

quando a opinião pública em sua maioria legitimar e avaliar de maneira satisfatória o 

desempenho do governo e de suas instituições. 

Desta maneira, a percepção acerca da democracia também está relacionada à garantia de 

liberdades coletivas e individuais em todas as esferas de atuação e presença dos cidadãos. 

Para isto, foram analisados os resultados coletados nas edições de 2007 a 2009 do 

Latinobarómetro referentes à percepção sobre o grau em que estas liberdades estariam sendo 

garantidas em cada país. Os diferentes tipos de liberdades avaliados foram agrupados da 

seguinte maneira: 

► Liberdades CIVIS e POLÍTICAS 

 Liberdade de expressar a sua religião 

 Liberdade de escolha de sua profissão 

 Liberdade para participar da política 

 Liberdade de expressão 

 Garantia de igualdade entre homens e mulheres 

► Liberdades SOCIAIS e ECONÔMICAS 

 Proteção da propriedade privada 

 Igualdade de oportunidades a todos 

 Proteção ao meio ambiente 

 Solidariedade com os pobres e necessitados 

 Segurança social 

 Oportunidades de conseguir um trabalho 

 Distribuição de riqueza 

 Proteção contra o crime 
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Nota-se que nos países da América Latina, a percepção de que há garantia das liberdades civis 

e políticas é superior àquela que corresponde às liberdades sociais e econômicas, o que pode 

ser explicado pela sua importância no processo de implementação e legitimação do regime 

democrático por oposição aos governos autoritários. 

Observa-se também que a percepção de garantia das liberdades não sofre alterações 

significativas e relevantes ao longo do período analisado, mas em alguns dos países 

analisados, identificam-se alterações neste indicador que devem ser destacadas. 

A liberdade referente à participação política é percebida como garantida (entenda-se a soma 

das alternativas totalmente garantida e garantida) em praticamente todos os países em 2007 

(índices superiores a 50%), exceto entre os equatorianos e peruanos. Nesta medida, destacam-

se os altos índices registrados entre os chilenos, uruguaios e venezuelanos (embora na 

Venezuela, entre 2008 e 2009, este índice tenha apresentado decréscimo, se equiparando ao 

registrado para os demais países analisados). 

O caso da Venezuela é interessante pois também é percebido um decréscimo no período na 

percepção de praticamente todas as liberdades analisadas, mais acentuado nas seguintes 

liberdades: proteção à propriedade privada, liberdade de expressão, segurança social e 

oportunidades de emprego. 

Este fenômeno pode estar relacionado ao momento de instabilidade política vivida pela 

Venezuela neste período. As eleições de 2008 podem ter causado um sentimento de incerteza 

em relação ao futuro do país, assim como a crise diplomática com a Colômbia no episódio da 

libertação de prisioneiros das FARC. 

Apesar do decréscimo na percepção de garantia de parte das liberdades individuais, o 

sentimento de que se vice um regime totalmente democrático entre os venezuelanos 

permanece elevado neste período. 
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Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro destaque a ser apontado é em relação aos altos índices de liberdades não garantidas 

(superiores a 50%, considerando o último ponto da escala, nada garantida) verificados na 

edição de 2007 da pesquisa no Paraguai: distribuição de riqueza, segurança social, 

solidariedade com os pobres e necessitados, e oportunidades de emprego. Contudo, estes 

índices negativos decrescem significativamente nos anos seguintes. Este movimento pode ser 

explicado pela eleição que ocorreu no ano de 2008 e que foi vencida pelo Ex-presidente 

Fernando Lugo, interrompendo uma hegemonia de seis décadas do Partido Colorado no 

poder. Conhecido como o "bispo dos pobres" por seu histórico de liderança de movimentos 

sociais quando era bispo da Igreja Católica, Lugo assumiu a Presidência com uma ampla 

aliança. 

No Paraguai, o aumento dos índices de garantia das liberdades individuais não parece ter 

influência na percepção do estágio de democracia pleno no país neste período, já que este 

indicador para o Paraguai permaneceu sendo o mais baixo entre os países analisados. 
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Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, pode-se concluir que a quantidade de liberdades garantidas por um determinado 

governo não tem reflexos diretos na percepção sobre o grau de democracia, pois estes 

movimentos são decorrentes de uma série de particularidades de cada país, de acontecimentos 

históricos (crises econômicas, grau de satisfação e confiança nas instituições democráticas, 

etc.), e do impacto significativo destes no processo democrático dos países. 

 

Conclusão 

Ao longo deste trabalho buscamos analisar os elementos importantes na opinião pública com 

relação à consolidação e legitimidade do regime democrático nos países analisados, que 

podem ser de ordem econômica, política ou social. 

As estruturas e o funcionamento do Estado influenciam diretamente na percepção que os 

indivíduos têm da democracia, e consequentemente, a sua aprovação. Como indicado ao 

longo do texto, situações de crise econômica, instabilidade política, mau funcionamento das 

instituições democráticas, garantia ou ausência de direitos e liberdades, entre outros fatores, 

agem de maneira determinante na opinião e na imagem que os cidadãos possuem da 

democracia. 
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Considerando que, o apoio ao sistema de governo é uma das bases das democracias, é 

indispensável acompanhar constantemente a opinião pública no que diz respeito à sua 

percepção sobre o funcionamento dos regimes democráticos, com o objetivo de assegurar sua 

legitimidade e verificar se os anseios dos cidadãos vem sendo atendidos pelos regimes 

democráticos em questão. 

Longe de esgotar o tema, este artigo deixa em aberto à busca por outros fatores e situações 

que também possam influenciar a opinião pública sobre a democracia e o funcionamento de 

suas instituições na América Latina. O funcionamento dos regimes democráticos na América 

Latina é um tema extremamente relevante, e que merece cada vez mais a atenção de 

pesquisadores de todas as áreas da ciência social. A produção de estudos e artigos científicos 

sobre o tema ajuda e manter em pauta a consolidação das liberdades democráticas na região, e 

desta forma auxilia na constante busca por uma América Latina onde haja liberdades, direitos 

e representatividade garantida para todos os cidadãos.  
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