
 

 

 

 

DEMOCRACIA BRASILEIRA: CONQUISTA E CRISE 
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RESUMO: Levando em consideração a atual situação do Brasil, o presente 

trabalho terá como objetivo principal analisar o desgaste da democracia no país. 

Será tomado, como ponto de partida, a história de lutas em prol do regime 

democrático de 1988. Será dada especial relevância ao cenário atual de 

aparente esgotamento democrático com ideias de viés autoritário voltando à 

cena.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste breve estudo, analisaremos o desgaste da democracia brasileira e 

que enseja diversos discursos propondo alternativas à nossa atual situação de 

organização jurídica iniciada com a Constituição de 1988. Apontaremos que 

este marco é uma grande conquista histórica, posterior a severas restrições de 

direitos fundamentais e que, apenas após um longo período de violações de 

direitos, o ser humano, finalmente, passou a ter centralidade no sistema político. 

Por outro lado, a legitimidade social do diploma de 88 passa a ser posta em 

dúvida frente às incapacidades administrativas nacionais em fazer valer os 

direitos e garantias nela previstos.  

Concluiremos, nesta linha, que as crises correntes merecem uma 

resposta. Porém, essa deve se dar dentro dos marcos democráticos e que as 

alternativas extraconstitucionais apresentadas representam uma grande 

ameaça à toda a coletividade. 
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2. QUESTÕES HISTÓRICAS: de 1964 a 1988 

 

Pensar no regime inaugurado com a Constituição de 1988 perpassa 

por analisar um longo período de lutas, conquistas e perdas que ronda o 

cenário brasileiro e que poderiam remontar à Primeira República - e 

provavelmente antes. Afinal, o próprio fim do regime monárquico no Brasil abriu 

espaço para uma maior discussão acerca dos limites do Estado e da 

consciência social.  

É inegável, contudo, que este primeiro momento republicano é 

marcado por forte interferência do Estado. Por outro lado, avanços como o fim 

do Poder Moderador e a possibilidade, ainda que teórica, de alternância de 

poder trazem o gérmen de uma maior participação social na tomada de 

decisões públicas. 

Não será nosso enfoque – até por limitações de espaço – promover 

uma remissão histórica tão profunda, mas deixamos registrados que as 

questões trazidas possuem uma origem mais ampla da que nos propomos 

analisar e o momento de abertura política que o Brasil vive não é de simples 

compreensão3. 

Pois bem.  

Em 1964 ocorre o início da Ditadura Militar no Brasil, derrubando o 

presidente da época - João Goulart - e ruindo com o período até então mais 

rico em questões democráticas da história brasileira. Neste momento todas as 

medidas, leis e mudanças no país eram praticadas segundo interesses dos 

ditadores de plantão, e o povo era posto à margem do sistema político. O 

regime ascendeu, vale registar, com um discurso de salvar a população, 

estabelecer “ordem e progresso” para o Brasil e colocar fim a instabilidades. 

Porém, o discurso esteve longe da realidade. O regime foi marcado por 

perseguições políticas, violação de direitos e mortes para aqueles que a ele se 
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opunham. Propagou-se o terror com o fim de obter ainda mais poder e aniquilar 

a oposição4.  

Além do famigerado AI-5, houve também outros Atos Institucionais, 

visando à estabilização e garantia de perpetuação do regimen no poder, ainda 

que em desconsideração aos direitos civis, políticos e sociais dos cidadãos 

brasileiros, através, por exemplo, de eleições indiretas para Presidente da 

República e extinção dos partidos políticos.  

Durante os 21 anos de ditadura militar, cinco generais ocuparam a 

Presidência da República, eleitos indiretamente a partir de imposições da 

caserna. Entre eles, destaca-se o famigerado presidente de facto Emílio 

Garrastazu Médici que, em seu mandato, chegou-se ao auge, de toda a história 

recente brasileira, no número de sequestros, torturas e assassinatos de 

opositores. Proibiu-se qualquer tipo de liberdade de expressão, e estabeleceu o 

que ficou conhecido como “anos de 

chumbo”. 

Em 1979, com o presidente 

de facto João Baptista Figueiredo, 

deu-se os maiores passos em sentido 

da redemocratização do país com a 

campanha “Diretas Já!”, a criação de 

cinco partidos principais, a 

organização de movimentos 

trabalhistas, o restabelecimento das 

eleições diretas para governos estaduais, e a emenda constitucional propondo 

eleições diretas para presidente da república e convocando uma nova 

constituinte.  

Assim, inicia-se o processo de transição para a democracia após muito 

autoritarismo. Em 15 de novembro de 1985 ocorre a primeira eleição da era 

democrática em que as capitais dos estados voltaram a ter o poder de eleger 

seus prefeitos, colocando um fim à cultura de ciclos de nomeação. 

                                                           

4  Como aponta ARENDT: “O terror é a essência do domínio totalitário” (ARENDT, Hannah. As 

Origens do Totalitarismo. São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2012. P. 618) 
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 Por sua vez, em 5 de outubro de 1988, finalmente, entra em vigor a nova 

Constituição - a chamada Constituição Cidadã –, marcando o retorno do Brasil 

ao um regime que possa se autoafirmar como democrático. A nova carta 

estabeleceu uma série de direitos nunca antes visto, como a maior liberdade 

sindical já existente, 

instrumentos coletivos de defesa 

de direitos e a elevação da 

temática de Direitos Humanos 

para a centralidade do sistema 

político. Não foi à toa que 

Ulysses Guimarães ao promulgar 

a nova Constituição Brasileira 

expôs: “Quando, após tantos 

anos de lutas e sacrifícios, 

promulgamos o estatuto do 

homem, da liberdade e da 

democracia, bradamos por 

imposição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e nojo”
5 

A Constituição de 1988 rompe, portanto, com as ideologias do 

militarismo, sendo assim de grande importância para o novo período brasileiro: 

 

3. DEMOCRACIA BRASILEIRA: Estabelecimento e Crise 

Nesta senda, após o transcurso de um longo período obscurantista, 

iniciou-se uma grande reformulação do Brasil, no qual este deixaria de ser visto 

como instrumento para simples perpetuação do próprio estado e de 

determinada classe de privilegiados - em detrimento do restante da população 

praticamente esquecida pelos “donos do poder” - para se tornar um país 

verdadeiramente democrático e focado na dignidade de seus habitantes.  

                                                           

5  GUIMARÃES, Ulisses, Discurso à Assembleia Nacional Constituinte. Brasília, 05 de outubro de 

1988. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277--INTEGRA-
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GUIMARAES-%2810-23%29.html. Acesso em 03/06/2018. 

A nova carta estabeleceu uma 
série de direitos nunca antes 

visto, como a maior liberdade 
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instrumentos coletivos de defesa 
de direitos e a elevação da 

temática de Direitos Humanos 
para a centralidade do sistema 

político. 
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Assim, anteriormente, e sob uma perspectiva autoritária, a função velada 

do direito pátrio foi proteger os interesses das classes dominantes, mostrando-

se, portanto, indiferente a toda uma grande gama de indivíduos alheios ao 

círculo do poder, momento em que vigia o denominado “eclipse do indivíduo”6. 

Por outro lado, a partir da constituinte de 1987/88, e sob uma a perspectiva 

constitucional democrática, isto se alterou substancialmente. O ser humano, 

finalmente, foi colocado no centro de interesse do sistema jurídico, sendo agora 

previsto expressamente alguns objetivos específicos ao nosso sistema político, 

quais sejam: “I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o 

desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 

as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (art. 3º da Constituição de 1988).  

Em outras palavras, afirmou-se um extenso rol de liberdades e políticas 

públicas que não poderiam ser vistas como meras liberalidades ou favores do 

poder constituído, mas como pressuposto de onde os atos do poder constituído 

buscariam legitimidade 7 , remontando, portanto, à própria Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 que já estabelecia ser a finalidade 

toda a associação política de índole democrática a garantia dos direitos de 

maior fundamentabilidade ao ser humano8. 

Não obstante, tais conquistas do novo constitucionalismo brasileiro 

buscaram inspiração no sistema de distribuição de justiça nos países da 

América do Norte e da Europa, onde a afirmação de tais direitos já teria sido de 

grande dificuldade e ainda é um projeto incompleto. Por outro lado, ao serem 

trazidas para realidade brasileira – tal qual ocorrido em outros países latino-
                                                           

6  Acerca da questão, René Ariel DOTTI argumenta que em momentos autoritários vige a ideia do 

“eclipse do indivíduo” em que se busca, através do sistema jurídico, apenas o bom funcionamento dos 

mecanismos de produção dominante e estabelecido em prol a um setor social específico, ainda que em 

prejuízo dos demais membros da comunidade (DOTTI, René Ariel, O Processo Penal Constitucional: 

alguns aspectos relevantes. in A Gazeta do Povo. Curitiba, 04 de dezembro de 2015. Disponível em: 

 http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/rene-ariel-dotti/o-

processo-penal-constitucional---alguns-aspectos-de-relevo-dp37vc8cc3yr3v4vgz1oxdkgv, acesso em 

03/06/2018). Em sentido próximo, ver também: BERCOVICI, Gilberto; e MASSONETTO, Luís 

Fernando, A Constituição Dirigente Invertida. In Boletim de Ciências Econômicas da Universidade de 

Coimbra, vol. 49, 2006, p. 57/77. 
7  WEIS, Carlos, Direitos Humanos Contemporâneos. 2ª edição, São Paulo: Ed. Malheiros, 2011, p. 63.  
8  Eis o teor do dispositivo: “Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos 

naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a 

resistência à opressão”.  

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/rene-ariel-dotti/o-processo-penal-constitucional---alguns-aspectos-de-relevo-dp37vc8cc3yr3v4vgz1oxdkgv
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/colunistas/rene-ariel-dotti/o-processo-penal-constitucional---alguns-aspectos-de-relevo-dp37vc8cc3yr3v4vgz1oxdkgv


 

 

americanos – iniciou-se uma grave crise decorrente das promessas 

constitucionais claramente descumpridas.  Isto porque aqui instaurou-se algo 

denominado por Boaventura de Souza SANTOS de “curto-circuito histórico”, 

pois, através de um ato político, garantiu-se uma série de direitos que não 

encontrariam qualquer amparo fático nas políticas públicas e sociais nacionais9.  

Por natural, criou-se uma situação de evidente desencanto em relação 

às previsões contidas na Constituição, colocando-a em claro descrédito social10. 

A população, claramente insatisfeita com a situação, em detrimento de buscar 

novas formas de aprofundamento democrático para fazer valer a plena 

dignidade sua e de seus pares, iniciou um ciclo de desconfiança do próprio 

regime iniciado em 1988, algo que 

se percebe pelos correntes 

discursos militarizantes e ascensão 

de personagens políticos no 

cenário nacional que vangloriam o 

regime ditatorial passado e notórios 

violadores de Direitos Humanos11. 

Fragiliza-se, portanto, a 

democracia brasileira, uma vez que 

o projeto constitucional ainda 

patina e a esmagadora maioria dos 

direitos e garantias previstos há 

quase 30 anos continuam sendo 

mera folha de papel. A resposta buscada, então – e incentivada por uma 

inadequada influência de alguns setores políticos insatisfeito com uma série de 
                                                           

9  SANTOS, Boaventura de Souza, Para uma Revolução Democrática da Justiça, 3ª edição, São 

Paulo: Ed. Cortez, 2011, p. 26. 
10  Não por outra razão, segundo Noberto BOBBIO, o grande problema dos direitos mais 

fundamentais aos seres humanos decorre, antes de mais nada, de sua falta de efetividade. Confira-se: 

“Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais 

amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos [humanos], qual é sua natureza 

e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo 

mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam 

continuamente violados” (A Era dos Direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004, p. 17). 
11  Entre outros: BOLSONARO DIZ NO CONSELHO DE ÉTICA QUE CORONEL USTRA É 

“HERÓI BRASILEIRO”. G1, São Paulo, 08 de novembro de 2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/bolsonaro-diz-no-conselho-de-etica-que-coronel-ustra-e-

heroi-brasileiro.html. Acesso em 12/06/2018. 

Frente ao desencanto em relação 
às previsões contidas na 

Constituição, a população ao invés 
de buscar novas formas de 

aprofundamento democrático, 
iniciou um ciclo de desconfiança na 
Democracia, algo que se percebe 

pelos discursos militarizantes e 
ascensão de personagens políticos 

que vangloriam o regime 
ditatorial passado. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/bolsonaro-diz-no-conselho-de-etica-que-coronel-ustra-e-heroi-brasileiro.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/bolsonaro-diz-no-conselho-de-etica-que-coronel-ustra-e-heroi-brasileiro.html


 

 

 

 

privilégios que a Constituição lhes ceifou (ou deveria tê-lo) -, foi a tolerância 

com a exclusão e violações a direitos.  

Não procuremos escolas, trabalho, saúde, moradia ou lazer. Queremos 

mandados de busca e apreensão coletivos 12 , fragilização da presunção de 

inocência13 e, acima de tudo, queremos o exército nas ruas. Não basta mais, 

simplesmente, um policiamento ostensivo de caráter militar - e extremamente 

criticado por diversos órgãos internacionais de proteção de Direitos Humanos14 

- mas que tenhamos um verdadeiro aparato de guerra com o fito de suprir a 

insatisfação popular ocasionadas pelas falhas do poder público exatamente em 

garantir escolas, trabalho, saúde, moradia ou lazer15. 

Afinal, sendo a sociedade uma organização artificial pela qual uma 

ordem é gerada com o fito de estabelecer as bases políticas necessárias para 

                                                           

12 GOVERNO MANTÉM DECISÃO DE MANDADOS COLETIVOS NO RIO. UOL Notícias.  

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2018/02/20/governo-quer-mandados-coletivos-direcionados-no-rio.htm. Acesso em 03/06/2018. 
13 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 

Pleno, j. 17/02/2016. 
14 Veja-se que entre as 170 recomendações da Revisão Periódica Universal da ONU em 2012, 

destaca-se a recomendação de n. 60 em que se sugere ao Brasil: “trabalhar com o objetivo de abolir o 

sistema separado de polícia militar, implementando medidas mais eficazes para vincular o financiamento 

estatal com cumprimento de medidas destinadas a reduzir a incidência de execuções extrajudiciais 

praticadas pela polícia” (no original: “work towards abolishing the separate system of military police by 

implementing more effective measures to tie State funding to compliance with measures aimed at 

reducing the incidence of extrajudicial executions by the police”) ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review in Brazil. Genebra, 09 de 

julho de 2012. Disponível em: https://undocs.org/A/HRC/21/11. Acesso em 03/06/2018. Sobre a Revisão 

Periódica Universal, seu conceito e função na proteção de Direitos Humanos, ver: RAMOS, André 

Carvalho, Curso de Direitos Humanos. 3ª edição, São Paulo: Ed. Saraiva, 2016, p. 302/304. Sobre os 

problemas relacionados à estrutura militar da segurança pública no Brasil, mormente em relação à 

existência de uma polícia militar, seu papel de força de reserva do exército, estrutura interna e submissão 

ao Regulamento Disciplinar do exército, ver: PAIVA, Caio; e ARAGON HEEMANN, Thimote, 

Jurisprudência Internacional dos Direitos Humanos. 2ª edição, Belo Horizonte: Ed. CEI, 2017 p. 661. 
15   Não somos temerários ao imputar toda e qualquer criminalidade à ausência de garantia de 

direitos sociais pelo poder público. Afinal, a ocorrência de atos contrários aos mais básicos interesses 

sociais é natural em qualquer sociedade humana organizada. Por outro lado, a partir do momento em que 

esta situação atinge níveis patológicos, há a necessidade de considerar, de fato, a responsabilidade da 

Administração Pública que se mostra incapaz de implementar direitos e oferecer alternativas sociais ao 

crime. A respeito: “A violência urbana é uma situação vivenciada em muitos países, de maneiras 

distintas, mas assemelhadas, com múltiplos fatores de risco dos quais muitos teóricos apontam desde a 

disparidade social até a vulnerabilidade adaptativa dos homens. Os mais vulneráveis são os que tiveram 

a personalidade formada num ambiente desfavorável ao desenvolvimento psicológico pleno. Da mesma 

forma, causas sociais são vetores de criminalidade antes desconsiderados nas investigações científicas 

explicativas do crime. A convergência entre fatores pessoais e sociais forma uma química extremamente 

deletéria no desencadeamento de atos delituosos. […] Associados à falta de acesso aos recurso materiais, 

à desigualdade social, à corrupção policial, ao péssimo exemplo de impunidade dados pelos criminosos 

de colarinho-branco, à falta de possibilidade de ascensão social ou mesmo de uma vida digna para essas 

pessoas, esses fatores de risco criam um caldo de cultura que alimenta a violência nos grandes centros 

urbanos” (SHECAIRA, Sérgio Salomão, Criminologia. 4ª edição, São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 20) 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/20/governo-quer-mandados-coletivos-direcionados-no-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/20/governo-quer-mandados-coletivos-direcionados-no-rio.htm
https://undocs.org/A/HRC/21/11


 

 

que a sociedade se desenvolva em sua plenitude16-17, o descompromisso com a 

factibilidade dos direitos sociais abre espaço para descontentamentos e buscas 

por alternativas fora do marco constitucional.  

Especificamente, lembramos que uma das principais razões pelas quais 

a doutrina especializada justifica a ascensão de diversos totalitarismo em solo 

europeu na primeira metade do século 

XX foi, precisamente, a incapacidade 

dos regimes liberais do entreguerras em 

fazer frente às crises econômica do 

período e que levaram diversos países 

à bancarrota juntamente com seus 

súditos18. 

Neste aspecto, a resposta a 

darmos a esta situação, todavia, é 

resgatar a capacidade da sociedade em 

tornar nossas promessas 

constitucionais – principalmente as de cariz social– em algo verdadeiramente 

tangível e, com isso, resgatar a lealdade das massas aos marcos 

constitucionais que a duras penas conquistamos19. 

                                                           

16  A partir da artificialidade da sociedade tem-se a sempre incompreendida máxima hobbesiana: 

“Auctoritas non veritas facit legem” (i.é. “é a autoridade, não a verdade, que faz a lei”). Para detalhes, 

ver: LEBRUN, Gerard, O que é Poder? Tradução de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Ed. Abril 

Cultural, 1984, p. 39/40. 
17    Em suma: “a ordem, produto necessário da política, não é natural, nem a 

materialização de uma vontade extraterrena” e, ao contrário, “deve ser construídas pelos homens” 

(SADEK, Maria Tereza, Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtù. In Os 

Clássicos da Política. WEFFORT, Francisco (Org.). São Paulo: Ed. Ática, 2003, p. 18). 
18  A respeito: “Por se concentrar nos direitos constitucionais e negligenciar as responsabilidades 

sociais, ela [democracia liberal] muitas vezes parecia mais adequado ao século XIX que ao XX. Na 

década de 1930 tudo indicava que a maioria dos europeus já não queria lutar por ela; havia alternativas 

não-democráticas para enfrentar os desafios da modernidade” (MAZOWER, Mark. Continente 

Sombrio: a Europa do século XX. Tradução Hildegard Feist. São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2001.P. 19). 
19  LEBRUN, Gerard, O que é Poder? Tradução de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Ed. Abril 

Cultural, 1984. P. 66/67. Em sentido próximo, MAZOWER aponta que os nazistas exploraram 

sobremodo a incapacidade dos sistemas democráticos do entreguerras em fazer frente à pauperização 

social do período: “Eles [os nazistas] criticavam a democracia por ser ‘burguesa’: indolente, materialista 

e incapaz de despertar a simpatia das massas, refletindo as aspirações de uma geração mais velha, cujos 

políticos usavam fraque e cartola” (MAZOWER, Mark. Continente Sombrio: a Europa do século XX. 

Tradução Hildegard Feist. São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2001.P. 35). 

O descompromisso com 
a factibilidade dos 
direitos sociais abre 

espaço para 
descontentamentos e 

buscas por alternativas 
fora do marco 
constitucional. 



 

 

 

 

Em suma, não podemos considerar de forma pueril que o sistema de 

governo inaugurada com a Constituição 

brasileira de 1988 seja algo natural 20  e, 

neste aspecto, devemos nos envolver em 

constantes disputas políticas com o fito de 

democratizar - no sentido de universalizar - 

as garantias ali previstas21. A história nos 

mostra que o esgotamento da crença social 

no sistema democrático é a antessala do 

autoritarismo, uma vez que, quando a 

democracia falha com a nação, passa-se a 

admitir que aquela seja sacrificada para a continuação desta ou, como apontou 

Hitler, “quando uma constituição se revela inútil, a nação não morre – a 

Constituição é alterada” 22 . Historicamente, portanto, as alternativas à 

democracia ocidental, antes de curar a doença, se mostram um veneno ainda 

mais ameaçador.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

O governo regido pelo povo pode apresentar dificuldades no percurso. É 

inegável que, na atualidade, o povo encontrar-se em dificuldades. Entretanto, a 

democracia não é um paraíso de perfeições. Como já lembrava James 

                                                           

20  Em seu estudo sobre democracias de 1921, o britânico James BRYCE assinalou a “aceitação 

universal da democracia como a forma normal e natural de governo”. Pouco tempo depois, porém, o 

mundo encontrou-se sob a real ameaça totalitária e os sistemas democráticos em frangalhos (MAZOWER, 

Mark. Continente Sombrio: a Europa do século XX. Tradução Hildegard Feist. São Paulo: Ed. Cia das 

Letras, 2001. P. 18). 
21  Em relação à situação russa, pré-revolução soviética: “Os liberais russos foram os primeiros, 

mas não os últimos a acreditar, erroneamente, que se podia resolver uma profunda crise social 

oferecendo ao ‘povo’ liberdades constitucionais. Tais liberdades não eram o que ‘o povo’ – sobretudo os 

15 milhões de camponeses constritos – queria. Paz e terra interessavam-lhe mais, e os liberais não lhe 

ofereciam nem uma nem outra, assim como pouco tinham a oferecer aos trabalhadores urbanos” 

(MAZOWER, Mark. Continente Sombrio: a Europa do século XX. Tradução Hildegard Feist. São 

Paulo: Ed. Cia das Letras, 2001. P. 24). 
22  MAZOWER, Mark. Continente Sombrio: a Europa do século XX. Tradução Hildegard Feist. 

São Paulo: Ed. Cia das Letras, 2001. P. 38. 

Historicamente as 
alternativas à 

democracia ocidental, 
antes de curar a doença, 
se mostram um veneno 
ainda mais ameaçador. 



 

 

MADISON “se os homens fossem anjos, nenhum governo seria necessário”. 23 

Por outro lado, devemos ter a capacidade de lidar com estas dificuldades e 

perceber que estas podem ser resolvidas dentro dos marcos constitucionais. 

Aqui chegamos após grandes lutas históricas em que o ser humano 

passou a ser de central relevância para o sistema político. A insatisfação 

popular com as promessas constitucionais descumpridas é evidente, mas a 

história nos mostra que as alternativas à nossa frágil democracia são 

assustadoras. 

Isto, porém, não nos isenta – e, em realidade, nos incentiva - a 

continuarmos com nossas lutas para o aprofundamento do corrente regime 

democrático e para, assim, restaurar a confiança popular em nosso sistema 

político. 
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