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INTRODUÇÃO
A literatura tem apontado a existência de uma tendência ao
declínio de confiança do público nas instituições governamentais.
Esse fenômeno se dá, inclusive, em democracias que vêm sofrendo
com a degradação de direitos e procedimentos democráticos, as
quais, em geral, são democracias de baixa qualidade. Esse é um
fenômeno aparente na cultura política de vários países da América
Latina, o que tem fomentado o estudo do regime democrático sob
a premissa de que esse é um sistema político multidimensional e
em permanente evolução (MOISÉS, 2008).
Assim, pôs-se em discussão qual a relação da percepção do
cidadão sobre direitos humanos e a qualidade da democracia no
Brasil. Este trabalho recupera alguns resultados encontrados na
dissertação de mestrado da autora, publicando-os de forma
inédita, e inova ao acrescentar à análise original, em um esforço
teórico, a relação desses resultados com a abordagem da
qualidade da democracia.
OBJETIVO
Analisar a relação entre a percepção do cidadão brasileiro sobre
direitos humanos e a qualidade da democracia no Brasil.

- há diferença de percepção quanto aos direitos humanos
considerando variáveis demográficas (região, gênero e geração);
- Embora haja apoio à democracia, não ocorre o mesmo em relação
aos direitos humanos no Brasil (CABRERA, 2016).
- Prejuízo da qualidade da democracia no Brasil no que se refere à
percepção sobre direitos humanos verificada sob dois vieses: 1)
cultura política como indicador de qualidade da democracia
(RENNÓ et al); 2) deficiência na implementação equitativa de
direitos (MORLINO, 2012).
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METODOLOGIA
O trabalho foi elaborado em dois momentos: 1) análise de dados
estatísticos; 2) revisão bibliográfica. Utilizou-se metodologia
quantitativa para, por meio do método estatístico e da análise de
dados coletados em pesquisa survey, verificar o perfil da percepção
sobre direitos humanos no Brasil e a sua associação com o apoio à
democracia e a desconfiança no Poder Judiciário e na Polícia. Após,
por meio de revisão de literatura, traçou-se os pontos de
intersecção entre a percepção sobre direitos humanos e a
qualidade da democracia no Brasil.
PRINCIPAIS RESULTADOS
- há dualidade de opiniões sobre o apoio aos direitos humanos no
Brasil;
- para a maioria dos cidadãos brasileiros, os direitos humanos não
representam direitos de proteção a alguns grupos específicos de
pessoas;
- a desconfiança que os brasileiros depositam na Polícia e no Poder
Judiciário, no que se refere ao sistema punitivo, leva a uma
percepção negativa dos cidadãos sobre direitos humanos;
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