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Objetivo

Contribuir para o desenvolvimento democrático 
do país através do conhecimento produzido 
pelas nossas pesquisas.

- Instituições Políticas

- Finanças Públicas

- Economia Urbana e Transportes 

- Direito, Regulação e Políticas Públicas
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Atitudes sobre o andamento da democracia brasileira e 
apoio a alternativas não democráticas



De acordo com o sentido político que 
os termos “esquerda” e “direita” têm 
para o(a) sr./sra, onde o(a) sr./sra. se 
situa na seguinte escala de 10 
pontos?





Centro





De uma maneira geral, o(a) sr./sra. 
está muito satisfeito(a), satisfeito(a), 
insatisfeito(a) ou muito insatisfeito(a) 
com o funcionamento da democracia 
no Brasil?



Satisfeito(a)=Muito insatisfeito ou insatisfeito



Satisfeito(a)=Muito insatisfeito ou insatisfeito



Satisfeito(a)=Muito insatisfeito ou insatisfeito



A democracia tem alguns problemas, 
mas é melhor que qualquer outra 
forma de governo.

Até que ponto concorda ou discorda 
desta frase?



Concorda= 5 a 7 na escala “Discorda-Concorda muito” de 7 pontos



Concorda= 5 a 7 na escala “Discorda-Concorda muito” de 7 pontos



Algumas pessoas dizem que em 
certas circunstâncias se justificaria 
que os militares tomassem o poder 
através de um golpe de estado. Na 
sua opinião, se justificaria um golpe 
militar...

diante de muita corrupção?
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O(A) sr./sra. acredita que quando o 
país está enfrentando dificuldades é 
justificável que o presidente da 
república feche o Congresso e 
governe sem o Congresso?







O(A) sr./sra. acredita que quando o 
país está enfrentando dificuldades é 
justificável que o presidente da 
república dissolva o Supremo 
Tribunal Federal e governe sem o 
Superior Tribunal Federal?







Opiniões sobre a privatização da Petrobrás: 

um experimento 



Algumas pessoas acreditam que o 
governo brasileiro deveria privatizar a 
Petrobrás. O Presidente Bolsonaro 
disse que é a favor desta proposta. 
E o sr./sra.? 

Até que ponto concorda ou discorda 
desta proposta?
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Se o(a) sr./sra. pudesse, teria uma 
arma de fogo como um revólver ou 
espingarda para sua proteção?

O Presidente Bolsonaro disse que é 
a











Agora mudando de assunto, o(a) sr./sra. foi vítima 
de algum tipo de crime nos últimos doze meses?



Agora mudando de assunto, o(a) sr./sra. foi vítima 
de algum tipo de crime nos últimos doze meses?



Falando do lugar ou bairro onde o(a) sr./sra. vive,... o(a) sr./sra. se sente 
muito seguro(a), pouco seguro(a), pouco inseguro(a) ou muito inseguro(a)?



Falando do lugar ou bairro onde o(a) sr./sra. vive,... o(a) sr./sra. se sente 
muito seguro(a), pouco seguro(a), pouco inseguro(a) ou muito inseguro(a)?
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VIC1EXT

VIC1EXT. Agora mudando de assunto, o(a) 
sr./sra. foi vítima de algum tipo de crime 
nos últimos doze meses? Ou seja, você foi 
vítima de agressão física, assalto, roubo, 
sequestro relâmpago, fraude, chantagem, 
extorsão, ameaças violentas ou qualquer 
outro tipo de crime nos últimos doze 
meses? FIgura mostra % respondendo “Sim.”

XXX



B1

B1. Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que 
os tribunais de justiça do Brasil garantem 
um julgamento justo? FIgura mostra % 
respondendo 5, 6, ou 7.

XXX



B2

B2. Até que ponto o(a) sr./sra. tem respeito 
pelas instituições políticas do Brasil? FIgura
mostra % respondendo 5, 6, ou 7.

XXX



B12

B12. Até que ponto o(a) sr./sra. tem 
confiança nas Forças Armadas [o Exército]?
FIgura mostra % respondendo 5, 6, ou 7.

XXX



B13

B13. Até que ponto o(a) sr./sra. tem 
confiança no Congresso Nacional? FIgura
mostra % respondendo 5, 6, ou 7.

XXX



B21

B21. Até que ponto o(a) sr./sra. tem 
confiança nos partidos políticos? Figura
mostra % respondendo 5, 6, ou 7

xxx



B31

B31. Até que ponto o(a) sr./sra. tem 
confiança no Supremo Tribunal Federal? 
Figura mostra % respondendo 5, 6, ou 7

xxx



B37

B37. Até que ponto o(a) sr./sra. tem 
confiança nos meios de comunicação? 
Figura mostra % respondendo 5, 6, ou 7

xxx



ENV2B

ENV2B. Se não for feito nada para reduzir as 
mudanças climáticas no futuro, quão sério 
o(a) sr./sra. pensa que o problema seria 
para o Brasil? Figura mostMais ou menos 
sério ra % respondendo “” ou “Muito sério.”

xxx



D6

D6. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou 
desaprova que casais homossexuais tenham 
o direito de se casar? Figura mostra % 
respondendo 7, 8, 9 ou 10.

xxx



EXC7NEW

EXC7NEW. Pensando nos políticos do Brasil,  
quantos deles o(a) sr./sra. acha que estão 
envolvidos com corrupção? Figura mostra % 
respondendo” “Mais da metade” ou
“Todos.”

xxx



MIL10E

MIL10E. O governo dos Estados Unidos. Na 
sua opinião ele é muito confiável, algo 
confiável, pouco confiável,  nada confiável, 
ou não tem opinião? Figura mostra % 
respondendo “algo confiável” e “muito
confiável.”

xxx


