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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA  

 

RESUMO: O objeto da presente pesquisa consiste em investigar, a partir de coleta de dados 

empíricos, o nível de confiança da população brasileira nas instituições governamentais e em 

pensar soluções para o caso de elevado indicador de descrédito institucional. A noção de 

instituição governamental utilizada não trata o Legislativo e o Executivo como instâncias 

apartadas do fenômeno político, mas os unifica (LOEWENSTEIN, 1986). A metodologia 

empregada analisa dois indicadores estatísticos de confiança populacional, mantidos por 

institutos especializados em pesquisa de opinião. O primeiro indicador é o ICS – Índice de 

Confiança Social do IBOPE, estruturado mediante pesquisa quantitativa com aplicação de 

questionário e entrevistas face a face; o outro é o ICJ Brasil – Índice de Confiança na Justiça 

Brasileira, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. As amostras 

correspondem ao ano de 2015. O ICJ Brasil formula pesquisas periódicas por meio de 

sondagens de tendência, que são levantamentos estatísticos que geram informações utilizadas 

no monitoramento da situação corrente e na antecipação de eventos futuros. A população alvo 

da pesquisa da FGV é composta pelos habitantes, maiores de 18 anos, de oito unidades 

federativas brasileiras: Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, que juntos constituem, aproximadamente, 55% 

da população acima dos 18 anos. A pesquisa se justifica na medida em que a questão da 

confiança é central para o desempenho das instituições constitucionais (GRIFFIN, 2015). A 

ordem constitucional não se resume ao que se encontra estabelecido normativamente em seu 

texto. É o fenômeno da atividade institucional que vai efetivar a promoção dos direitos 

fundamentais no plano fático-social. De tal modo, se o desempenho das instituições 

governamentais é mal avaliado pelos destinatários de suas ações, passa a existir um problema 

a ser objeto de reflexão. Por mais que as necessidades humanas sejam infinitas e a capacidade 

de realização das instituições seja limitada, a frustração sistêmica quanto ao agir dos órgãos 

governamentais redunda em um conjunto crescente de desconfiança, gerando reflexos 

negativos cada vez mais intensos na vida das pessoas e na política do país. Assim, o objetivo 

da pesquisa foi colher informações estatísticas sobre a confiança da população nas instituições 

políticas e pensar saídas para reduzir um eventual quadro de descrédito governamental. O 

resultado alcançado com a análise dos dados colhidos foi o seguinte: em 2015, para o ICS 

IBOPE, a desconfiança da população aparece muito acentuada nos Governos Federal e 

Municipal. As Prefeituras, que em tese são governos mais próximos da rotina da população, 

registraram um índice de confiança tão baixo quanto o do Governo Federal brasileiro, 

envolvido em severa crise política desde o ano de 2014. Já o relatório ICJ Brasil identificou 

que, dentre os brasileiros entrevistados, apenas 12% confiam no Congresso Nacional, 11% no 

Governo Federal e 6% nos partidos políticos. Tais dados agora impõem a necessidade de se 



pensar alternativas que ao mesmo tempo recomponham os indicadores de confiança nas 

instituições majoritárias e respeitem o texto constitucional em vigor, especialmente a 

democracia e os direitos fundamentais.  
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