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O tema deste artigo é a deterioração da democracia na América
Latina. Os avanços conquistados nos últimos trinta anos encontram-
se em declínio, e a taxa média de aprovação à democracia em 2021
encontram-se em níveis similares aos que eram apresentados em
1989. Investigou-se pois a seguinte questão: Que fatores tem
provocado tal erosão?”. Dentre as possíveis hipóteses, destacam-se
a queda na confiança das instituições, com destaque para os
parlamentos, partidos políticos; a polarização maniqueísta e uma
crescente ramificação entre religião, política e Estado. O objetivo
geral é investigar dados quantitativos e qualitativos que denotem se,
de fato, as transformações político-econômicas da última década se
traduziram na relativização da democracia como forma de governo
preferencial. A relevância do trabalho é poder, através de uma análise
prospectiva, indicar tendências para o ordenamento político latino
americano.
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Deterioro Democrático em América Latina

Abstract

El tema deste estudo es el deterioro de la democracia en América
Latina. Los avances logrados en los últimos 30 años están en declive,
y la tasa promedio de aprobación de la democracia en 2021 se
encuentra en niveles similares a los presentados en 1989. Por lo
tanto, se investigó la siguiente pregunta: ¿Qué factores han
provocado tal erosión?”. Entre las posibles hipótesis, destacamos la
caída en la confianza de las instituciones; la polarización maniquea y
una creciente ramificación entre religión, política y Estado. La
relevancia del trabajo es poder, a través de un análisis prospectivo,
señalar tendencias para el orden político latinoamericano.
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The subject of the article is the deterioration of democracy in Latin
America. The advances made in the last thirty years are in decline,
and the average approval rate for democracy in 2021 is similar to
levels presented in 1989. The main issue is: What factors have
caused such erosion?”. We suggest that possible hypotheses are the
fall in trust of institutions, especially parliaments and political
parties; Manichean polarization and a growing ramification between
religion, politics and state issues. The general objective is to
investigate quantitative and qualitative data that denote whether, in
fact, the political-economic transformations of the last decade have
translated into the relativization of democracy as a preferential form
of government. The relevance of the work is to be able, through a
prospective analysis, to indicate trends for the Latin American
political order. Keywords: Democracy. Deterioration. Latin America
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