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Resumo:
A democracia como regime político sofre grande crise mundial devido aos impactos econômicos,
políticos, sociais e culturais. A imigração à Europa de povos africanos e asiáticos advindos de
áreas de conflito é um problema de proporções mundiais. O Estado Islâmico, que ceifa vidas de
inocentes com os seus atentados terroristas, preocupa as autoridades dos países desenvolvidos e
de democracias sólidas, afetando a nova ordem mundial. Crime, violência e corrupção maculam
as instituições democráticas dos países sul-americanos. Nossa tarefa será avaliar a qualidade das
democracias dos países sul-americanos em meio à crise mundial da democracia. Como as
principais agências de avaliação política se posicionam em relação aos países da América do
Sul? Como funcionam as instituições do estado de direito nas garantias das liberdades civis e
direitos políticos da população desses países? A cultura e a participação política das populações
sul americanas avançaram ou retrocederam desde o implemento das democracias em suas
plagas? Estes questionamentos serão respondidos pela pesquisa que será de caráter
exploratório, comparativo e empírico. Os documentos estatísticos divulgados pelas pesquisas das
agências The Economist Intelligence Unit e a Freedom House serão os alicerces empíricos da
pesquisa. O estudo de caráter comparativo terá método quanti e quali e analisará, em séries
temporais, como as democracias da América de Sul se comportaram entre 2006 e 2015, tendo
como base teórica a Teoria Contemporânea da Democracia. Os resultados parciais aqui
apontados demonstraram que: os regimes políticos sul-americanos em sua grande parte foram
classificados como Parcialmente livres pela Freedom House; O Brasil foi classificado em todo o
período como Parcialmente Livre, o que corrobora a nossa tese da semidemocracia brasileira; e
dois países foram out-siders, o Uruguai classificado como Livre em todo o período e a Venezuela
como Não-Livre em todo o período.
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