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A confiança do brasileiro nas 
instituições em 2021

Pesquisa Datafolha publicada em Setembro de 2021

A desconfiança da população perante o Executivo, Legislativo e Judiciário piorou 
desde 2019.

A Presidência da República foi a instituição que teve a maior piora: em 2019, tinha a 
desconfiança de 31% dos entrevistados e, agora, está com 50%.

O pior resultado ficou com os partidos políticos, que sofrem desconfiança por 
parte 61% dos entrevistados, e era 58% em 2019. Já Congresso Nacional é visto 
como não confiável por 49%.

Em geral, a desconfiança impera.                                 Fonte: Datafolha 2021



Mas há como existir alheio à 
política?

Tudo é político.
“O pessoal é político”. (Carol Hanisch)



A política é uma consequência 
da vida em comunidade

Interesses individuais X
Interesses coletivos: 

Quem toma as decisões? Quem tem 
a última palavra? 



Durante muito 
tempo: os Reis.

Poder absoluto, dado por Deus.
Poder de vida e morte sobre os 
súditos. Que o diga Ned Stark…

Crédito da Imagem: HBO/Divulgação



Até que veio a Democracia dos 
modernos: democracia representativa

…inspirada na democracia dos 
antigos:  Grécia e democracia direta



UMA BREVE VIAGEM NO TEMPO…

Classificação das 6 formas de governo por Aristóteles 
(formas retas que podem virar formas corrompidas):

Monarquia, que pode se corromper em Tirania

Politéia (democracia), que pode se corromper em 
Demagogia

Aristocracia, que pode se corromper em Oligarquia
Crédito da Imagem: Wikimedia



O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO:
UMA INVENÇÃO DA MODERNIDADE

Limitação ao poder por meio da lei
Direitos Fundamentais aos indivíduos
Separação dos Poderes em três
Advento das Constituições
Mecanismos de controle do Estado

Crédito da Imagem: Senado Federal



O ESTADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO NO BRASIL

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Somos uma democracia
semidireta ou 
participativa:

representantes + 
instrumentos 

de decisão
popular



FORMA REPUBLICANA DE GOVERNO

- Todos são politicamente iguais (ao menos teoricamente)

- Alternância na Chefia do Estado e temporariedade (mandatos)

- Responsabilização sobre os atos de governo, e transparência

- Maioria dos Estados do mundo escolheu esse formato após a 
Modernidade



SISTEMAS DE GOVERNO

Identificam o grau de dependência ou  independência entre Legislativo e Executivo 

PARLAMENTARISMO: 
O mais antigo de todos.
Inglaterra, século XVIII.
Revolução Gloriosa
Primeiro Ministro, Chefe de Governo (Executivo).
Recebe do Legislativo o voto ou moção de desconfiança

Boris Johson, Primeiro Ministro da Inglaterra. Crédito da Imagem: Wikimedia



Fonte: Globo.com/G1



PARLAMENTARISMO NO BRASIL

Período 1 - 1847
Dom Pedro II era o Primeiro Ministro
Partido dos Liberais e dos Conservadores
Período 2
Governo João Goulart
 1 ano, 4 meses e 17 dias entre 1961 e 1963
Plebiscito de 1993
5 anos após a Constituição de 1988
Monarquia x República
Parlamentarismo x Presidencialismo Crédito da Imagem: Domínio Público



PRESIDENCIALISMO

PRESIDENCIALISMO 
EUA, Constituição de 1787
Figura do Presidente, que é ao mesmo tempo
Chefe de Estado e Chefe de Governo
Brasil importou na Proclamação da República, 
juntamente com a forma de Estado Federal, 
a partir de 1889.

Muito presente nas ex-colônias Europeias.



O LEGISLATIVO NO BRASIL

SISTEMA BICAMERAL FEDERAL
Senado: representantes dos Estados Câmara dos Deputados: 
representante das pessoas.

MODO DE VOTO:
MAJORITÁRIO: Senadores - maior importância à pessoa,
não aos partidos políticos. O mesmo dos Chefes do Executivo.

SISTEMA PROPORCIONAL: Deputados Federais e Estaduais. 



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA POPULAR

Crédito da Imagem: Governo Federal



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA POPULAR

Emenda Constitucional FEDERAL não cabe por iniciativa popular

Cada Constituição ESTADUAL tem liberdade para aceitar ou não

Curiosidade: Constituição do Estado da Bahia permite tanto a 
emenda constitucional por iniciativa popular quanto a criação de 
lei.

Lei federal criada por iniciativa popular: Lei da Ficha Limpa



PLEBISCITO DE 1993

Crédito da Imagem: Domínio Público



REFERENDO DO DESARMAMENTO: 2005

Crédito da Imagem: Domínio Público



EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS

QUEM PODE SER VOTADO NO BRASIL:

§ 3º São condições de elegibilidade:
I - a nacionalidade brasileira
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;         
VI - a idade mínima de:
a) 35 anos para Presidente e Vice-Presidente 
da República e Senador;
b) 30 anos para Governador e Vice-Governador 
de Estado e do Distrito Federal;
c) 21 anos para Deputado Federal, Deputado 
Estadual ou Distrital, Prefeito e Vice-Prefeito 
d) 18 anos para Vereador.

QUEM PODE VOTAR NO BRASIL:

Art. 14, § 1º
 O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de 18 anos
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de 16 e menores de 18 anos.



A EVOLUÇÃO DO VOTO NO BRASIL

1532 - A primeira eleição no Brasil foi para eleger o Conselho Municipal da 
Vila de São Vicente (SP).

1821 - Eleições gerais para a escolha dos deputados que iriam representar o 
Brasil nas cortes de Lisboa. 

1889 - A proclamação da República elimina o voto censitário,  que exigia uma 
renda mínima para votar e ser votado. No dia da votação, o eleitor levava 
uma cédula já distribuída por candidatos ou publicada em jornais.

1932 - Entra em vigor o Código Eleitoral, que introduziu o voto secreto, o voto 
feminino e o sistema de representação proporcional. O título de eleitor 
passou a contar com fotografia.

Fonte: Guia da Cidadania



A EVOLUÇÃO DO VOTO NO BRASIL

1964- Mesmo sob o regime militar, o Brasil continuava tendo eleições, que 
sofreram várias modificações de acordo com os interesses do governo.

1985 - Foram restabelecidas as eleições diretas para todos os cargos, e o 
voto dos analfabetos foi autorizado

1996 - A urna eletrônica passa a ser usada nas capitais e, dois anos depois, 
nos municípios com mais de 200 mil eleitores.

2000 - Todo o país passa a usar a urna eletrônica. Foram diminuídas 
drasticamente as estatísticas de voto nulo, que aconteciam por erro no 
preenchimento das cédulas.

2008 - Pela primeira vez na história do país, a integral população de três 
municípios foi autorizada a votar mediante a confirmação eletrônica de 
suas impressões digitais



MULHERES E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Em 1932, as mulheres conquistaram o direito de votar e se 
candidatar às eleições brasileiras. 

Em 1933, foi eleita a primeira deputada federal do país, 
Carlota Pereira de Queirós. 

Em 1979, tivemos a nossa primeira senadora, Eunice Michiles. 

Fonte: Guia da Cidadania



MULHERES E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Carlota Pereira de Queirós 
primeira Deputada Federal 
do Brasil 

Eunice Michiles, primeira
Senadora

Crédito das Imagens:
Wikimedia



MULHERES E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA



EMENDA CONSTITUCIONAL DE 2022:

Fonte: Globo.
com/G1



ELEIÇÕES EM TEMPOS DE PÓS-VERDADE

Crédito da Imagem:  TSE



ELEIÇÕES EM TEMPOS DE PÓS-VERDADE

Do paradigma do jornal impresso à internet: todo mundo faz conteúdo

Mas, nem sempre, esse conteúdo é verdade…

Site Fato ou Boato, do TSE:



ELEIÇÕES EM TEMPOS DE PÓS-VERDADE

Do paradigma do jornal impresso à internet: todo mundo faz conteúdo
Mas, nem sempre, esse conteúdo é verdade…
Projeto Fato ou Boato, do TSE:



FIM
Obrigada!


