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EPÍGRAFE 
 
 
 
 
 

“Maria Maria 

É um dom, uma certa magia, 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 

Como outra qualquer do planeta 

 
Maria, Maria 

É o som, é a cor, é o suor 

É uma dose mais forte e lenta 
 
 

De uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas aguenta 

 
Mas é preciso ter força 

É preciso ter raça 

É preciso ter gana sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e alegria 
 
 

Mas é preciso ter manha 

É preciso ter graça 

É preciso ter sonho sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

De ter fé na vida” 
 
 

Maria, Maria - Elis Regina 



RESUMO 
 
 

Partindo da ideia que a cultura política é importante para construção de uma 

democracia este trabalho tem por finalidade responder o problema sobre: “qual a 

tolerância da juventude brasileira em relação às instituições democráticas e os 

direitos civis de grupos denominados ‘minorias políticas’?” Para isso procura analisar 

a tolerância política dos jovens, no ano de 2019 no Brasil, buscando compreender a 

postura deles em relação às instituições democráticas e o direito das minorias 

políticas. Através de uma metodologia quantitativa faço a análise em cima de dados 

secundários do banco de dados do Instituto LAPOP/2018/19. Com isso, 

perpassando pelos objetivos específicos: a) Verificar a tolerância dos jovens em 

relação às instituições democráticas e os direitos de minorias políticas; b) Identificar 

a religião dos jovens que exercem menos tolerância com as instituições 

democráticas e minorias políticas; c) Identificar as minorias políticas em que a 

juventude possui menor tolerância; d) Observar a escolaridade dos jovens que 

exercem menos tolerância com as instituições democráticas e as minorias políticas. 

E verifica as hipóteses: 1) A juventude possui pouca tolerância frente às instituições 

democráticas e maior tolerância frente às minorias políticas; 2) Jovens identificados 

com religiões cristãs, protestantes e evangélicas petencostais, têm menor tolerância 

com as instituições democráticas do que com o reconhecimento de direitos de 

minorias políticas; 3) Com base nos achados de Almeida (2007), a tolerância é 

menor em relação a liberdade sexual do que em relação a efetivação de direitos de 

outras minorias; 4) Quanto maior o grau de escolaridade, maior a tolerância com as 

instituições democráticas e minorias políticas. Enquanto resultado foi possível 

identificar que a juventude, apesar de fazer parte de uma estrutura social que 

demonstra cultivar valores autoritários, sendo um sujeito que é construído pelas 

relações sociais, demostra superar algumas barreiras para construção democrática 

como a da intolerância. Afirmo isso, devido aos resultados obtidos que apontam que 

a juventude brasileira, mesmo em momentos em que uma onda conservadora se 

forma em várias partes do mundo, se mantém majoritariamente mais afastada dos 

valores autoritários, e mais próxima de uma cultura política minimamente tolerante. 

 
Palavras-chave: Tolerância, Cultura Política, Juventude, Democracia, Minorias 
políticas. 



ABSTRACT 
 

Starting from the idea that political culture is important for the construction of a 

democracy, this work aims to respond to the problem of: "what is the tolerance of 

Brazilian youth in relation to democratic institutions and the civil rights of groups 

called 'political minorities'? To this end, it seeks to analyze the political tolerance of 

young people in 2019 in Brazil, seeking to understand their position in relation to 

democratic institutions and the rights of political minorities. Through a quantitative 

methodology, I analyze secondary data from the database of the LAPOP/2018/19 

Institute. Thus, going through the specific objectives: a) To verify the tolerance of 

young people in relation to democratic institutions and the rights of political 

minorities; b) To identify the religion of young people who exercise less tolerance 

with democratic institutions and political minorities; c) To identify the political 

minorities in which young people have less tolerance; d) To observe the education of 

young people who exercise less tolerance with democratic institutions and political 

minorities. And it verifies the hypotheses: 1) Young people have little tolerance 

towards democratic institutions and greater tolerance towards political minorities; 2) 

Young people identified with Christian, Protestant and evangelical petencostais 

religions, have less tolerance towards democratic institutions than with the 

recognition of rights of political minorities; 3) Based on the findings of Almeida 

(2007), tolerance is lower in relation to sexual freedom than in relation to the 

enforcement of rights of other minorities; 4) The higher the level of education, the 

greater the tolerance with democratic institutions and political minorities. As a result, 

it was possible to identify that young people, despite being part of a social structure 

that demonstrates to cultivate authoritarian values, being a subject that is built by 

social relations, demonstrates to overcome some barriers to build democracy such 

as intolerance. I affirm this, due to the results obtained that point out that the 

Brazilian youth, even at times when a conservative wave is formed in various parts of 

the world, remains mostly more distant from authoritarian values, and closer to a 

political culture minimally tolerant. 

 
Keywords: Tolerance, Political Culture, Youth, Democracy, Political Minorities. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Historicamente o conservadorismo se associa a uma conotação política de 

resistência a mudanças da ordem sócio-política. Remete ao período de transição do 

modo feudal para o modo capitalista e, por isso, implica também na questão de 

crenças, valores ou atitudes. Porém, é importante ressaltar que isso não é algo que 

está unicamente relacionado com indivíduos de idades mais avançadas, pois não se 

trata de saudosismo, mas da defesa de uma determinada ordem social, que de certa 

forma, atinge as novas gerações que atribuem para si os valores, crenças e atitudes 

das gerações que as antecederam. O fato é que esses valores e crenças, individuais 

ou de um determinado grupo, também influenciam a vida de outros indivíduos e 

outros grupos que se encontram em relações sociais, principalmente, no que condiz 

à questão de direitos civis, políticos e sociais. 

Nos anos de 2010 pudemos assistir ao avanço de uma onda de 

conservadorismo no Brasil, e no mundo. No campo político parecem respostas a 

uma série de descontentamentos com a política em geral. Consequência disso foi a 

mudança significativa dos temas de agenda política dos últimos  governos.  

Enquanto antes tínhamos no Brasil os que governavam, minimamente, sob a 

perspectiva de combate à desigualdade social e a ampliação e seguridade dos 

direitos, ensaiando um programa de bem estar social, hoje presenciamos uma série 

de novos rumos que têm colocado em prática reformas que vão na contramão das 

propostas apresentadas pelos governos que o antecederam e se aproximam de um 

ideário neoliberal. 

A onda conservadora remete à questões morais em relação aos costumes e 

valores a serem respeitados, propagados e financiados pelo Estado. Diz respeito 

também a defesa de posicionamentos hierarquizados na sociedade que implica na 

aplicação de leis e direitos. Trata da defesa de uma ordem social que naturaliza leis 

de mercados e, portanto, as diferenças sociais que no país são expressivas. Assim, 

é importante visualizar a existência da questão da tolerância e da relação dela com 

as instituições democráticas e grupos específicos da sociedade. 

Tolerância é um dos pilares de sustentação da democracia, o que de alguma 

forma molda os rumos de uma nação, já que este fator faz parte da cultura política 
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de toda sociedade, sendo assim, é importante dizer que a democracia, por si só, 

mesmo no seu entendimento mais básico, pressupõe algum nível tolerância política. 

Dando foco à conjuntura política do Brasil, no ano de 2013 acontece uma 

convulsão social (chamada popularmente de “Jornadas de Junho”), marcando o 

início de uma reviravolta na política brasileira, onde uma onda de protestos 

protagonizados pela juventude toma o país apontando várias questões, dentre elas 

duas centrais, o descontentamento em relação aos seus representantes e partidos 

políticos e a indignação com a corrupção existente no sistema político. Isso, chamou 

atenção do Estado para atuação política da juventude e seu descontentamento, que 

lhe respondeu com o reconhecimento de suas demandas através da aprovação do 

Estatuto da Juventude ainda em 2013. Mas, não foi o suficiente para diminuir a 

expressividade da ação das Jornadas. A ação política da juventude, de certa forma, 

revelou a falta de confiança da população em relação aos seus representantes e, 

inclusive, às instituições democráticas, trazendo a dúvida de que se elas seriam 

capazes de suprir as necessidades do povo. 

Uma questão a ser observada em torno do processo de questionamento da 

política, que tem seu estopim em 2013, e que culmina na conjuntura política atual 

(2019), é a relação “tolerância x democracia”. Apesar de ser perpassada por uma 

série de outras variáveis, que também são capazes de influenciar no jogo político, a 

tolerância se estabelece como um princípio fundador para o reconhecimento e 

existência do regime democrático. Pois, é condição para o reconhecimento e 

identificação do regime com a liberdade, a possibilidade de questionamento de 

autoridades constituídas, a livre expressão de novas ideias e atitudes e muitas 

outras. 

Visto isso, no ano de 2014 assistimos ao resultado de uma eleição  

polarizada, onde o conservadorismo saiu fortalecido no legislativo federal, apesar da 

vitória do Partido dos Trabalhadores, defensor de mudanças sociais, no Poder 

Executivo Nacional. Isso culminou, pouco tempo depois, no processo de 

impeachment da presidenta, então eleita naquele pleito, Dilma Rousseff. Ao mesmo 

tempo, era possível identificar o crescimento, em meio ao povo, de uma preferência 

por atores políticos identificados com a pauta conservadora ou discursos 

antisistêmicos, que se apropriaram do descontentamento com o sistema político e a 

corrupção, como forma de aumentarem suas forças. O que levou no pleito seguinte, 
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de 2018, ao executivo federal a vitória destes atores e grupos políticos, inclusive 

com o apoio de parte dos jovens eleitores brasileiros. 

A negação do povo em relação à política e seus representantes tradicionais, 

além da intolerância aos grupos denominados “minorias políticas”, foram outros 

degraus utilizados pelo conservadorismo para chegar ao poder no campo 

institucional. Exemplos disso foram os discursos protagonizados pelo atual 

presidente brasileiro (Jair Bolsonaro), na época candidato, que utilizava de ataques 

contra homossexuais, feministas, negras, negros e quilombolas, para aglutinar os 

grupos conservadores que compartilhavam de pensamentos iguais a eles. Durante a 

campanha vimos essa narrativa crescendo e sendo disseminada por seus eleitores 

e eleitoras, que utilizavam das redes sociais para fustigar, utilizando até de mentiras, 

o ódio às minorias políticas. 

A intolerância a esses grupos tem como consequência a diminuição do 

espaço de atuação dessas minorias políticas, o que tende a ser prejudicial para a 

democracia, já que grande parte da população acaba não possuindo acesso, ou 

abertura, para a construção de debates e políticas públicas que influenciem na vida 

de quem é marginalizado na sociedade. 

Considerando o exposto, o estudo sobre tolerância é um tema  debatido 

desde a filosofia política, que dá origem às Ciências Sociais, e que se preocupa com 

a preservação de minorias em regimes políticos e contra a tirania da maioria em 

Repúblicas democráticas (O Federalista, 1840; Tocqueville, 2005). Torna-se 

importante para as Ciências Sociais contemporâneas em estudos de cultura política, 

linha da qual se aproxima esse trabalho. A pesquisa ganha relevância devido a dois 

pontos: um que é sobre a sobrevivência destas ciências no Brasil, já que essa 

narrativa conservadora também a ataca e busca deslegitima-la; outro, por ser de 

extrema importância entender a realidade atual, verificando a qualidade do regime 

democrático, para antecipar os próximos desafios a serem enfrentados pela 

sociedade, e a partir disso tentar modifica-la através de planos e ações para os 

problemas que surgirem. 

O seguinte trabalho utiliza uma metodologia quantitativa, através da análise 

de dados secundários, do banco de dados do Instituto LAPOP - Projeto de Opinião 

Pública da América Latina. O LAPOP é, exclusivamente, a ferramenta utilizada “para 

avaliar as experiências do público com governança democrática” nas Américas, 

além disso, em cada país o instituto estabelece parcerias com especialistas da 
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região, dando assim, mais credibilidade para as pesquisas produzidas. Com isso, 

buscarei especificamente na pesquisa de 2018 e 2019, fazer um levantamento das 

questões relacionadas às instituições democráticas, tolerância, e à grupos 

específicos existentes na pesquisa, analisando sobre um recorte de 16 à 29 anos 

(fixa etária da juventude convencionada pela OIT e pelo Estatuto da Juventude 

Brasileiro), tratando os dados no software Stata 15. 

Somam-se ao contexto sociopolítico exposto, as características históricas do 

Brasil, enquanto um país multiétnico e multicultural, que é constituído por várias 

crenças e valores diferentes, o que exige o exercício da tolerância para produção de 

coesão social; além do peso demográfico que a juventude ainda tem na população 

brasileira, representando 23% da população total ou 11 milhões de indivíduos entre 

15 e 29 anos (IBGE). Para levantar o seguinte problema de pesquisa: 

Qual a tolerância da juventude brasileira em relação as instituições 

democráticas e os direitos civis de grupos denominados “minorias políticas”? 

Enquanto objetivo geral busca analisar a tolerância política dos jovens, no 

ano de 2019 no Brasil, buscando compreender a postura deles em relação às 

instituições democráticas e as minorias políticas. Estabelecendo os objetivos 

específicos: a) Verificar a tolerância dos jovens em relação às instituições 

democráticas e os direitos de minorias políticas; b) Identificar a religião dos jovens 

que exercem menos tolerância com as instituições democráticas e minorias  

políticas; c) Identificar as minorias políticas em que a juventude possui menor 

tolerância; d) Observar a escolaridade dos jovens que exercem menos tolerância 

com as instituições democráticas e as minorias políticas. 

Tais objetivos permitiram levantar algumas hipóteses como: 

1) A juventude possui pouca tolerância frente às instituições democráticas e 

maior tolerância frente às minorias políticas; 

2) Jovens identificados com religiões cristãs, protestantes e evangélicas 

petencostais, têm menor tolerância com as instituições democráticas do que 

com o reconhecimento de direitos de minorias políticas; 

3) Com base nos achados de Almeida (2007), a tolerância é menor em relação a 

liberdade sexual do que em relação a efetivação de direitos de outras 

minorias; 
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4) Quanto maior o grau de escolaridade, maior a tolerância com as instituições 

democráticas e minorias políticas. 

O trabalho se estrutura da seguinte forma, esta introdução, seguida de um 

capítulo onde discute a produção da Escola de Cultura Política  sobre democracia 

em relação a tolerância, o conceito de tolerância e o de juventude. E, um segundo 

capítulo onde se especifica os métodos utilizados e se expõe os dados e sua 

análise. Finalmente as conclusões do trabalho são apresentadas. 
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CAPÍTULO 1 – OLHARES SOBRE A CULTURA POLÍTICA, DEMOCRACIA E 
JUVENTUDE 

 
1.1 - Introdução 

 
 

O objetivo deste capítulo é resgatar o debate teórico sobre dois conceitos 

centrais para este trabalho a tolerância e a juventude. Para isso, busca no contexto 

dos trabalhos desenvolvidos no campo da cultura política e sua investigação sobre a 

democracia a compreensão para destacar a importância de valores e princípios 

como a tolerância em populações com a juventude para possibilidade de construção 

democrática em países como o Brasil. 

Assim, este capítulo se organiza em três pontos, onde o primeiro debate a 

relação entre cultura política e democracia. A segunda sessão fala da juventude e 

maneira como ela pode ser compreendida, demonstrando a importância desse 

segmento para pensar a sociedade atual. E, finalmente, a tolerância e a sua 

importância para pensar e compreender a política. 

 
1.2 - Cultura política e democracia 

 
 

A teoria de cultura política, também denominada de Comportamentismo, 

surge segundo Bobbio, nos Estados Unidos enquanto uma renovação dos estudos 

da ciência política clássica (1998). Essa teoria vai analisar tanto as ações, como as 

motivações dos indivíduos enquanto atores políticos, concentrando “sua atenção na 

personalidade e atividade política do homem” (BOBBIO, 1998). Para ele, tem origem 

a partir de três pontos: Na incapacidade do direito em explicar fenômenos políticos, 

obtendo uma compreensão superficial do comportamento; na filosofia, vista como 

um conjunto de regras que pouco tinha ligação com os comportamentos específicos 

dos indivíduos; e na história, que segundo Bobbio, não supre a necessidade dos 

estudos da contemporaneidade, atendo-se apenas a descrição dos acontecimentos 

históricos. Assim, o Comportamentismo afasta-se das bases constituintes da ciência 

política clássica, e aproxima-se do behaviorismo. (IDEM, 1998) 

Outros fatores que contribuem para a conformação do Comportamentismo, 

ou Comportamentalismo, ou Escola de Cultura Política como também é conhecido,  

é a chegada dos sociólogos e psicólogos alemães aos Estados Unidos e a influência 
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do pensamento de Weber e do positivismo lógico existente dentro do Departamento 

de Ciência Política da Universidade de Chicago. Além, disso a proximidade com 

ações governamentais durante a Segunda Grande Guerra e o período da 

reconstrução europeia. Com isso, a Constituição Do Comitê do Comportamento 

Político, em 1945, junto a Social Science Research Concil, ratifica o 

Comportamentism como aceito dentro do campo da ciência política. 

Além disso, a teoria estrutura-se em oito princípios, que geram conflitos entre 

os pesquisadores da área, são eles a uniformidade, a observação, a verificação, a 

quantificação, a relação entre teoria e pesquisa, a relação entre ciência pura e a 

ciência aplicada, o papel dos juízos de valor na pesquisa científica, e por último, o 

princípio da integração. 

Enquanto pesquisa o marco da corrente de Cultura Política é inaugurado por 

Almond e Verba1, que apontam a necessidade da existência de um determinado tipo 

de cultura para o surgimento de uma democracia, e para que essa se estabilizasse  

e consolidasse. Tal cultura remetia a um engajamento a valores cívicos que 

destacava a participação de cidadãos na comunidade. 

Inglehart (1988), também, vai contribuir para o debate do surgimento da 

cultura política. Segundo ele, ao final dos anos 1960 a variável econômica era 

predominante nas análises políticas, secundarizando a questão cultural como fator 

influenciador do processo político. Desenvolvendo seus estudos, o autor, reforça a 

compreensão proposta pelas teorias de cultura política ao demonstrar que a Igreja 

desempenha um papel importante nas decisões políticas latinoamericanas, assim 

como o fundamentalismo muçulmano como fator político no mundo islâmico, tal 

como o confucionismo na Ásia Oriental (1988). 

Ele ainda ressalta: 
 
 

“Incluso en las sociedades industrializadas avanzadas, la religión no sólo 

tiene más peso que la clase social, como una influencia en la conducta 

electoral, sino que, realmente, parece estar sacándole ventaja.” 

(INGLEHART, 1988) 

 
 
 
 
 

1 O livro “A cultura cívica: atitudes políticas e democracia em cinco nações” de 1963 de Gabriel 
Almond e Sidney Verba é considerado o primeiro estudo sistemático do campo de Cultura Política. 
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Além disso, Inglehart defende que os valores contidos nas sociedades terão 

“consecuencias políticas fundamentales, estando estrechamente vinculadas a la 

viabilidad de las instituiciones democráticas” (1988). 

Para Inglehart (1988), tanto a esquerda quanto os conservadores, tinham a 

tendência de negar as questões ligadas à cultura política como influência dos 

problemas sociais, colocando como problema unicamente externo ao indivíduo, ou 

totalmente individual: 

 
“Los ideólogos más rígidos de cada lado tienden a considerar que las 

causas de cualquier fenómeno social dado, o bien se deben enteramente a 

la estructura social, quedando el control y la responsabilidad  

completamente fuera del individuo, o bien constituyen por completo una 

cuestión de responsabilidad individual solamente.” (INGLEHART, 1988) 

 

Nesse caso, divergindo de ambos, Inglehart sustenta que é o conjunto  

dessas causas que vai conformar a cultura política, influenciando assim a ação dos 

indivíduos. Com isso, adentramos à relação da cultura política com uma democracia 

estável, desta forma, o autor traz que: 

 
“Sus proponentes han argumentado que la evolución y persistencia de una 

democracia masas estable requiere la aparición de ciertas actitudes y 

hábitos de apoyo entre la población. Esta cultura política consiste en un 

consenso sobre ciertas reglas del juego o procedimientos constitucionales; 

y el surgimiento de ciertas actitudes culturales básicas, como la confianza 

interpersonal y la predisposición a participar en política.” (INGLEHART, 

1988) 

 

Contudo, Inglehart não nega o fato da cultura por sí só não ser responsável 

pela possibilidade da existência da democracia, mas sim coloca-a como fator 

substancial nesse processo - inclusive como responsável por contribuir no 

crescimento econômico de alguns países - junto à outras questões, formando uma 

interação entre fatores culturais, econômicos e institucionais (1988). 

Dentro dos elementos constituintes do estudo da cultura política, Inglehart 

aborda a confiança interpessoal. De acordo com The Civic Culture, essa confiança 

será um dos pilares responsáveis pela conformação de “associações secundárias”, 

sendo de extrema importância para uma maior participação política, assim como é 
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necessária sua existência para o “funcionamento das regras do jogo” (ALMOND, 

VERBA, 1963, apud, INGLEHART, 1988). 

Pintor e Ortega, afirmaram que “la desconfianza es uma característica de las 

sociedades tradicionales” (1982, p. 19), enquanto isso, as sociedades modernas, só 

mantêm-se em funcionamento se as pessoas não enxergarem os outros indivíduos 

como inimigos, além do que, interações confiáveis serão as que possibilitarão as 

burocracias e grandes empresas, nas sociedades modernas, de se relacionarem 

econômica e politicamente (PINTOR e ORTEGA, 1982, apud INGLEHART, 1988, p. 

49). 

Já na América Latina, estudos de cultura política contemporâneos têm se 

voltado para a qualidade das democracias. No Brasil, um dos autores que destaca- 

se é Marcello Baquero, que tem desenvolvido estudos sobre capital social e 

postulado a tese da existência de uma democracia inercial. 

Baquero argumenta que há uma peculiaridade nas democracias 

latinoamericanas, onde as mudanças, tanto econômicas quanto políticas e sociais, 

ocorrem “dentro de uma continuidade de um modelo político que não se altera 

significativamente” (2018), estando independentes da ideologia de cada governo 

vigente. 

Somando-se a isso, ele apresenta a ideia de que se num contexto de 

modificações, as mesmas precisam ocorrer para igualar-se, todavia, ocorrendo uma 

inércia num período de “(re)democratização”, espera-se então que as estruturas 

institucionais modifiquem-se sem alterar os valores e crenças da população no que 

condiz à questão da democracia. Dessa forma, conforma-se o que ele chama de 

democracia inercial. (BAQUERO, M. 2018) 

Com isso, a democracia inercial possui determinadas características, como: 
 
 

“1) Aumento de competitividade de um país no mercado internacional face 

ao crescimento econômico moderado e aumento da capacidade de 

arrecadação de impostos; 2) Uma vez estabelecidos padrões de 

desigualdade e despolitização dos cidadãos, materializam-se atitudes e 

comportamentos que resistem a mudanças impostas pelo contexto 

hegemônico da política; 3) Produz uma perda progressiva de valores 

democráticos; 4) Ativa uma “memória simbólica” de um passado melhor; 5) 

Propicia o reaparecimento de práticas políticas que erodem princípios 

democráticos; 6) Gera o surgimento de uma cultura política híbrida; 7) 
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Institucionaliza relações terciárias (Estado-cidadão) ao invés de relações 

secundárias (cidadão-partido político); 8) Produz instituições deficientes e 

descontextualizadas que privilegiam a desigualdade econômica e política.” 

(BAQUERO, 2018) 

 

Além disso, ele ressalta que a Democracia Inercial, vai ser constituída por 

aspectos antidemocráticos que mantêm-se no processo de transição para a 

democracia, contaminando assim o desenvolvimento econômico e político dessa 

nova democracia, destacando-se patrimonialismo, clientelismo, privatismo, 

paternalismo e corrupção. Dessa forma a democracia contemporânea é conformada 

por uma “estabilidade governamental com a ausência de estabilidade democrática” 

(IDEM, 2018). Ele ainda vai ressaltar a relação entre democracia e qualidade de 

vida, onde o sistema democrático precisa suprir as demandas colocadas pela 

sociedade, afetando assim o nível de apoio dessa população à democracia. Caso a 

democracia falhe em dar essa resposta aos cidadãos, corre-se o risco de constituir 

assim uma “cultura política de desconfiança”. 

Considerando as experiências vivenciadas pela sociedade brasileira na última 

década muito das características apontadas por Baquero, M. (2018) são 

consideradas pertinentes. Para este trabalho interessa em particular os pontos 3, 4  

e 5, uma vez que o Brasil que era conhecido pela tolerância frente a sua  

diversidade cultural, étnica e religiosa vem vivenciando episódios sucessivos de 

intolerância de todos os tipos, que são amplamente noticiadas em diversas mídias 

do país; registra também discursos e episódios de defesa do período da ditatura 

militar se enquadrando na ativação de uma “memória simbólica” de um mítico 

passado melhor, e com isso vem propiciando um ambiente acolhedor para o 

reaparecimento de práticas políticas que erodem princípios democráticos, dentre 

eles a perda de valores como tolerância. 

 
1.3 - Tolerância 

 
 

Tolerância para Bobbio “[...]consiste na abstenção e hostilidades para quem 

professa ideias políticas, morais ou religiosas julgadas como censuráveis.” (1998, p. 

1245). Nesse conceito, existe o entendimento da permissão de alguns males sob a 

justificativa de que forçá-los a não acontecer pode produzir um efeito ainda pior. 
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Dessa forma, a tolerância produz um espaço permissivo para certas decisões 

individuais, porém é classificada como “uma concessão revogável e não ainda como 

direito irrevogável” (IDEM, 1998). Isso parte da ideia de Marcílio de Pádua, em 

meados do século XIV, precursor, segundo Bobbio, da teoria política da Tolerância, 

que segue a Sagrada Escritura como fonte dessa permissividade: 

 
“Ele sustenta que a Sagrada Escritura convida a ensinar, a demonstrar e a 

convencer, não a obrigar e a punir, porque, sendo a consciência incoercível, 

a fé imposta através da coerção não traz nenhuma vantagem para a 

salvação espiritual.” (BOBBIO, 1998, P. 1246) 

 

Mesmo assim, no caso de transgressões, Marcílio de Pádua defendia uma 

punição através do tribunal, mas enquanto processo da lei civil (IDEM, 1998). 

Já no século XVI, abre-se caminho para a tolerância civil, através da tradição 

humanista, para liberdade religiosa. Já no final do séc. XVI e início do XVII, na 

Alemanha, foram encontrados escritos sobre tolerância de alguns luteranos e 

católicos, mas sendo no início do século que se encontrarão as obras mais 

importantes dos tratados de tolerância, como a de Locke e de Bayle, por exemplo 

(BOBBIO, 1998). 

A obra lockeana “Carta sobre a Tolerância”, debaterá a ideia de tolerância 

enquanto um dever a ser cumprido como princípio da Igreja, da magistratura 

eclesiástica e civil, e dos particulares, dando destaque para a separação entre 

Estado e Igreja, mas com o Estado enquanto autoridade, onde o que for permitido 

no Estado não pode ser impedido na Igreja, e o que for ilícito no Estado não pode 

ser permitido na Igreja (IDEM, 1998); enquanto isso Bayle vai apontar, focando no 

catolicismo, que não merece tolerância a religião que usar da coerção sobre a 

consciência dos indivíduos (BAYLE, 1686, apud, FORST, 2009). 

Já na modernidade, com o iluminismo e o racionalismo, o princípio de 

tolerância política se afirma no século XVIII, onde Voltaire concebia que “os homens 

devem evitar o fanatismo para merecerem a tolerância” (VOLTAIRE, 1763, apud, 

FORST, 2009); no século seguinte, XIX, se torna essencial para os liberais; logo 

após, em 1950, entra em conflito com essa linha liberal da tolerância, o pensamento 

do Padre Messineo, por caracterizar a tolerância dos liberais como algo fundado em 

ideais agnósticos, vai defini-la como incompatível com os dogmas religiosos (IDEM, 
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1998). Porém, na contramão de Messineo, já no século XX, Bobbio afirma que o 

Concilio Vaticano II, João XXIII, e seu sucessor o Papa Paulo VI, teriam escritos que 

assumem o princípio da tolerância por entenderem que nem o erro retira a dignidade 

humana, além de que “a busca pela verdade é um ato voluntário” (IDEM, 1998), 

onde não deve haver interferência das autoridades civis. 

Forst (2009) ainda traz que o conceito da tolerância precisa ser observado 

através de seis características, sendo eles, o contexto dessa tolerância política; 

observar se é possível apresentar objeção ou considerar erradas, num “sentido 

relevante” (pág. 19), as crenças e práticas toleradas; existir um balanço nessa 

objeção através de um componente de aceitação; especificar os limites da 

tolerância; entender a tolerância enquanto voluntária e não algo exercido através de 

coerção; e por último, diferenciar a tolerância como uma pratica de atitudes e 

valores, no qual ele chama de “aceitação” (pág. 20). 

Diferente das análises da tolerância vinculadas a questão política e religiosa, 

as teorias da tolerância da contemporaneidade irão verificar os aspectos repressivos 

existentes no âmbito da Tolerância, com isso, Bobbio traz Robert Paul Wolff, que vê 

a tolerância enquanto “uma virtude da moderna democracia pluralista” (BOBBIO, 

1998). Enquanto, Herbert Marcuse vê uma alteração na função liberal da tolerância, 

onde as mudanças das sociedades teriam “minado as bases do liberalismo 

econômico e político” (IDEM, 1998). 

Seguindo a lógica de Gibson sobre o “mercado de ideias”2, ele aponta que se 

a falta de confiança em relação a este mercado surge, a postura por parte dos 

governantes em relação à participação dos possíveis candidatos à esta arena, 

começa a ser restritiva. Exemplo disso é o caso norte-americano em relação ao 

comunismo: 

 
“[...]os formuladores de políticas americanos em 1954 (e os formuladores de 

políticas em grande parte do mundo também) aparentemente tinham tão 

pouca confiança na capacidade das pessoas comuns de considerar rejeitar 

o comunismo que proibiram os comunistas de apresentar suas ideias para a 

consideração.”3 (GIBSON, 2003) 

 
 
 

2 Gibson (2003) faz a leitura da democracia liberal enquanto um “mercado de ideias”, pois no 
mercado cada um tem o direito de expor seu “produto” à todos. 
3 Tradução livre do autor: 
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Para ele, a tolerância política na democracia pressupõe que ideias 

divergentes das dominantes do sistema, tenham o mesmo acesso ao mercado de 

ideias, com exceção de formas de violência, por exemplo a ação de terroristas, 

todavia, essa tolerância protege o direito de expressão daqueles que defendem o 

terrorismo (IDEM, 2003). 

Gibson também entende que a teoria liberal democrática da tolerância 

política, não irá proteger formas de expressão não políticas, porém estende o direito 

de contestação à ideias profundamente impopulares como a ideia de uma revolução 

violenta, comunismo, racismo, islamismo radical. Com isso surgem críticas em 

relação à tolerância política, se ela deve proteger discursos denominados 

“extremos”. Nesse caso, o autor afirma que estudos empíricos de tolerância têm a 

ver com o direito de contestação de ideias, e não em relação a formas extremas e 

incomuns de expressão (GIBSON, 2003). Da mesma forma, essa teoria dá certas 

garantias às minorias, como atividades políticas que envolvem ações que visam 

persuadir as pessoas e disputar pelo poder político, o que inclui atos com discursos 

políticos e participação nos procedimentos democráticos (onde entra a disputa por 

cargos públicos e etc)(IDEM, 2003). 

O autor (2003) vai afirmar que essa teoria do mercado de ideias antecipa 

duas restrições à liberdade: Uma que envolve o governo, onde ele usurpa o poder e 

pode acabar por negar a expressão das minorias - como vimos anteriormente, no 

caso da insegurança em relação a este mercado; e outro que possui origem na 

cultura política da sociedade, como o conformismo, onde os cidadãos são 

intolerantes com opiniões que desafiem os pensamentos dominantes, gerando 

assim, o que Noelle-Neumann chamou de “espiral do silêncio” que “refers to the 

increasing pressure people feel to conceal their views when they think they are in the 

minority”4 (1984). 

Além disso, para ele a dicotomia tolerante x intolerante, não é nem 

empiricamente, tampouco conceitualmente, útil, pois quase todas as pessoas  

podem imaginar um grupo ou uma atividade que prefeririam que não fosse 
 

“American policy makers in 1954 (and policy makers throughout much of the world as well) apparently 
had so little confidence in the ability of ordinary people to consider and reject communism that they 
banned communists from putting their ideas forward for consideration.” 
4 Tradução livre do autor: 
“[...]refere-se à crescente pressão que as pessoas sentem para esconder suas opiniões quando 
pensam que são minoria.” 
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permitida. Contudo, Gibson ainda traz a ideia de tolerância e intolerância pluralista. 

Para ele, a ausência de um consenso sobre quem é o “inimigo”, pode impedir que 

haja uma intolerância generalizada. Justamente pelo fato de que torna difícil que a 

intolerância à determinados grupos, mobilize para a repressão política, nesse caso, 

o autor enxerga esse fato, que ele chama de “intolerância pluralista” (2003), como 

benigna. Com isso, ele chama a atenção para a necessidade existente em identificar 

os fatores que contribuirão para o foco da intolerância, pois ela focada é 

extremamente perigosa (IDEM, 2003). 

Ele ainda vai apontar, dentro do seu entendimento, a diferença entre 

tolerância e preconceito, mesmo compreendendo-as como faces diferentes de uma 

mesma moeda e estejam estreitamente interligadas (IDEM, 2003): 

 
“[...]expressar preconceito em relação aos seus inimigos políticos não é 

uma pré-condição para a intolerância política. O que os grupos apresentam 

é um fator sociotrópico [...]para muitos, não é necessário atribuir uma série 

de estereótipos negativos àqueles com que as discordâncias políticas são 

graves. É, portanto, importante não assumir que a intolerância e o 

preconceito são necessariamente cortados do mesmo pano[...]”5 (GIBSON, 

2003. 

 
É importante entender das afirmações de Gibson, que a tolerância não é algo 

que, ao mesmo tempo parte dos indivíduos possuí-la, está diretamente relacionada 

ao Estado, pois justamente, é o que espera-se dele, afinal um cidadão pode 

indignar-se com as desigualdades e lutar para defender determinados grupos, 

porém, pode não suportar dividir o mesmo ambiente com os membros desses 

grupos (2003). 

Já no artigo de Aquino, ele vai afirmar que, no que condiz aos grupos ou 

agrupamentos, a tendência das pessoas é serem imparciais no julgamento à outros 

grupos, e que essa variável é suficiente para gerar rivalidades (AQUINO, 2012), 

justamente, pois a separação dos indivíduos em grupos ou agrupamentos, vai fazer 

com que cada um amplifique as diferenças e busquem favorecer seu próprio grupo 

na disputa por recursos (WELDON, 2006). 

5 Tradução livre do autor: 
“[...]expressing prejudice toward one’s political enemies is simply not a precondition for political 
intolerance. What groups stand for is a sociotropic factor[...]For many, it is not necessary to ascribe a 
series of negative stereotypes to those with whom political disagreements are severe. It is therefore 
important not to assume that intolerance and prejudice are necessarily cut from the same cloth[...]” 
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A diferença cultural, a laicidade e o nível de escolaridade e o status de grupo, 

serão variáveis importantes apresentadas pelo autor na contribuição dos valores de 

certo e errado, por consequência, da tolerância política do indivíduo: 

 
“Cada sociedade desenvolve ao longo de sua história o próprio conjunto de 

regras que torna possível a convivência relativamente pacífica entre seus 

membros. Com o passar das gerações essas regras passam a ser aceitas 

como naturais e o comportamento diferente encontrado em outras 

comunidades é visto como impróprio. Quanto menos a pessoa reconhecer a 

origem social das normas que regem sua sociedade, mais tenderá a 

considerar inaceitáveis os comportamentos diferentes.” (AQUINO, 2012) 

 

Sobre a questão da religiosidade, Aquino afirma que aquelas religiões 

oriundas da tradição judaico cristã como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, 

trabalham com a concepção de fé consistente nos ensinamentos da religião, onde 

os indivíduos acabam aceitando-os como verdades inquestionáveis, mesmo não 

compreendendo-os, o que de certa forma, contribui para construção de um indivíduo 

intolerante: 

 
“Se uma afirmação sobre o funcionamento do mundo ou sobre a maneira 

correta de proceder em determinada circunstância for verdadeira, todas as 

outras afirmações divergentes e comportamentos desviantes estão sendo 

guiados por concepções falsas[...] o pressuposto de que o próprio 

conhecimento é verdadeiro e de que as normas de convivência da própria 

sociedade são verdadeiramente corretas implica, logicamente, na 

consideração de que o outro, de outra religião ou sem religião, vive na 

obscuridade ou no erro.” (AQUINO, 2012) 

 

Já quando o assunto é relacionado à educação, ele coloca a laicidade 

enquanto fator contribuinte na constituição do pensamento crítico através do cultivo 

da dúvida, sendo esta a forma de aperfeiçoar o conhecimento, onde a escola é vista 

como “o espaço onde os estudantes aprendem que as conclusões devem ser 

produzidas por raciocínio lógico e fundamentadas em evidências empíricas” (IDEM, 

2012), o que acaba divergindo profundamente da ideia das religiões dogmáticas e 

de crença. 
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Somando-se a estes fatores, o “status dos grupos” pode refletir nos níveis de 

tolerância dos indivíduos e seus comportamentos. O que reforça isso é a teoria da 

identidade social, que parte justamente da premissa que o ser humano, enquanto 

animal social, é influenciado pelo seu ambiente social, que molda a forma como 

estes seres veem a si mesmos (WELDON, 2006, p. 332). Ora, se ele é 

motivado/influenciado pelo ambiente em que vive, então assim como a forma como 

ele se vê é construída, podemos deduzir que a forma de agir também será fruto 

desta construção, nesse caso, adentramos ao debate do campo subjetivo, onde o 

individual é variável fundamental na construção da ação, com isso, ela é vista como 

“motivador do comportamento discriminatório, visando o aumento da distinção 

positiva e a confiança” (TAJFEL, TURNER, 1979 apud AQUINO, 2012). Segundo 

Weldon (2006, p. 332), a distinção positiva refere-se ao sentimento de pertença do 

indivíduo à um grupo, no qual ele irá se afirmar, e que é visto pelo próprio grupo ou 

pela sociedade, de forma positiva. Nesse caso, a discriminação, como forma de 

diferenciar os grupos, possui o papel de contribuição desta distintividade positiva do 

grupo, influenciando no aumento da autoestima individual (WELDON, 2006, p. 332). 

A autoestima está relacionada à capacidade do indivíduo em possuir 

segurança de si mesmo ou a ser inseguro diante de outras pessoas e grupos (IDEM, 

2006). O que nos leva ao fator da incerteza social, que acaba por fazer com que o 

indivíduo discrimine outros grupos ou pessoas, pois desta forma ele pode sentir-se 

mais pertencente a um determinado grupo. Porém, o sentimento de ameaça de 

outros grupos também pode levar os indivíduos a discriminarem, pois estes 

começam a desenvolver a incerteza em relação ao status de seu próprio grupo, o 

que torna a discriminação uma forma de defender-se (IDEM, 2006). 

Esses conflitos entre indivíduos de grupos diferentes ou entre agrupamentos, 

somados a questão dogmática e baixos índices de escolaridade, constroem uma 

cultura política que não é compatível com a democracia, pois dentro desse contexto 

de discriminação e diferenças, a intolerância leva à recusa do usufruto de direitos 

civis por determinados grupos, como observado: 

 
“Pesquisas realizadas nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960 

demonstraram que os cidadãos comuns se sentiam ameaçados por grupos 

com os quais antipatizam e não estavam dispostos a permitir que esses 
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grupos tivessem a mesma liberdade civil da maioria da população.” 

(AQUINO, 2012) 

 

Isso nos mostra a ligação entre democracia e tolerância política, e como 

fatores interpessoais e intergrupais moldam a cultura política para o exercício, ou 

não, da democracia. 

Fuks, Borba e Ribeiro (2018) vão analisar a intolerância como fruto do 

contexto, e não das questões individuais, que por consequência acaba sendo 

direcionada à determinados grupos - geralmente os convencionais, como partidos 

políticos - ao invés de grupos extremistas, principalmente em contextos de crise 

política somadas a grandes conflitos políticos e sociais (FUKS, BORBA, RIBEIRO, 

2018). Nesse caso, eles apontam que a qualidade da democracia vai depender 

estreitamente da tolerância e da possibilidade de cada indivíduo expor suas ideias 

de forma igualitária e em público (RIBEIRO, BORBA, 2017). Essa tolerância está 

relacionada diretamente a cultura política compartilhada pela população de um 

determinado país, e que só uma cultura política tolerante pode impedir quaisquer 

medidas governamentais restritivas, mas para isso, é necessário que os indivíduos 

passem a aderir a uma série de “crenças e valores democráticos” (IDEM, 2017). 

Filgueiras seguirá a linha da relação entre tolerância política e poder Estatal. 

Em convergência com Ribeiro e Borba, ele afirma que a tolerância serve como 

ferramenta para impedir que o Estado volte o seu poder coercitivo contra grupos que 

possuem determinadas crenças morais, filosóficas ou religiosas (FILGUEIRAS, 

2012), permitindo assim uma pacificidade nas relações entre grupos na sociedade. 

O autor vai abordar a tolerância sob dois vieses, um fundamentado no 

liberalismo modernos e outro no comunitarismo. No viés liberal, a tolerância vai 

surgir como algo derivado dos limites do poder do Estado, através de um “processo 

de aprofundamento de individuação, desencadeado pela Reforma Protestante” 

(IDEM, 2012), que dá ao indivíduo a liberdade de escolha de sua própria crença e 

moralidade, com isso, se ele possui essa liberdade e o Estado não pode tomar para 

si a defesa destas crenças - afinal a sociedade é plural - resta para ele empregar 

seus poderes contra o indivíduo, já que o papel da política não é a moralidade. A 

política vai se constituir na luta pelos direitos fundamentais, “no marco do 

constitucionalismo que caracteriza a política moderna” (IDEM, 2012), e através do 
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conceito de tolerância, nesta modernidade, que se configura a diferença entre o 

público e o privado (IDEM, 2012). 

Dessa forma, o conceito de tolerância - que tem surgimento na teoria política 

moderna - vai ser um dos marcos fundadores do pensamento político liberal, 

constituindo um núcleo de normas essencial para a estruturação das instituições e 

práticas políticas, formando uma ordem política mais justa (FILGUEIRAS, 2012). É 

importante ressaltar que se falamos de crenças, estamos falando da parte “privada”, 

do que condiz a própria escolha do indivíduo; se falamos de direitos, estamos nos 

referindo a parte “pública”; é importante destacar isso, pois a tolerância não nega a 

existência da vida privada dos indivíduos, pelo contrário, é fundamento de tal, 

todavia, os indivíduos só conseguem possuir uma vida privada através de 

construção de “leis que tenham apelo público bem definido” (FILGUEIRAS, 2012). 

Contudo, existem autores que tecem críticas à teoria política liberal. Essas 

críticas partem da ideia de que as democracias liberais são constituídas por uma 

sociedade multicultural, ou seja, existem grupos que trazem consigo identidades e 

visões de mundo diferentes, não existindo apenas indivíduos com interesses 

(FILGUEIRAS, 2012). Na visão dos críticos, a teoria política liberal nega esse 

multiculturalismo e as identidades enquanto fatores que contribuem para o conflito 

político, o que coloca essa teoria à margem da cultura e das diferenças (idem, 

2012), e somado a isso, o fato do liberalismo utilizar da despolitização dos conflitos 

como saída para a construção de uma sociedade tolerante. 

A partir disso, o autor propõe que o republicanismo seria o responsável por 

tirar esse conflito do âmbito privado, trazer para o público e resolvê-lo, tendo o 

Estado como mediador nesse processo: 

 
“O republicanismo[...] acredita que a possibilidade de uma sociedade 

tolerante deve tomar como premissa a politização gradativa dos conflitos no 

âmbito de uma esfera pública aberta à participação dos cidadãos e 

controlada pela existência de leis.” (FILGUEIRAS, 2012) 

 

Conforme visto, a tolerância é um valor republicano fundamental, responsável 

por envolver a questão público e privada no sistema de liberdades civis e políticas, 

além de possibilitar que grupos e indivíduos sujeitos à dominação, tenham suas 

demandas politizadas, colocando o debate na esfera pública (IDEM, 2012). Já como 
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virtude política, a tolerância é responsável por pacificar o ambiente onde os 

diferentes se apresentam. 

Para resolver essa questão da tolerância e constituir este ambiente pacífico 

na arena política, o republicanismo tomará posturas mais efetivas e não se aterá a 

questões procedimentais da democracia, como forma de ampliar “a noção de vida 

democrática”, fazendo com que esses valores estejam enraizados nos indivíduos, 

dando a capacidade para estes de participar da esfera pública (FILGUEIRAS, 2012). 

Já no entendimento de Sullivan, Piereson e Marcus, a tolerância política 

compreende “a willingness to ‘put uo wih’ those things that one rejects”6 (SULLIVAN, 

PIERESON, MARCUS, 1982, pag. 2), onde essa vontade permitiria a exposição de 

ideias e interesses divergentes por parte de outros grupos. Ainda na explicação 

deles, essa tolerância por si só “pressupõe oposição ou desacordo” (IDEM, 1982), 

pois se não há divergências não há o porquê da existência da tolerância. Com isso, 

Sullivan, Piereson e Marcus, irão apontar seis estudos, produzidos entre as décadas 

de 1950 e 1980, que de alguma forma contribuem para a análise e debate sobre 

tolerância: o estudo de Stouffer (1955); o estudo de Prothro-Grigg (1960); e estudo 

de McClosky (1976); o estudo de Lawrence (1976), de Davis (1975) e o de Nunn, 

Creckett e Williams (1978) (1982). Estas pesquisas possuem relevância devido ao 

contexto em que foram elaboradas, pois durante estas décadas acontecia a Guerra 

Fria, onde um cerco foi fechado em torno dos comunistas. 

Devido a isso, os autores apontam que o estudo de Stouffer vai analisar, no 

contexto norte-americano dos anos 50, as “atitudes públicas em relação ao 

comunismo”, além de outras variáveis como ateus e socialistas, apesar do grande 

contraste existente entre essas variáveis. Nesse estudo, constatou-se que a 

intolerância pesava muito mais quando o assunto era os grupos comunistas, pois 

estes, segundo a sociedade norte-americana da época, não deveriam usufruir dos 

direitos civis como o restante da sociedade. Mas mesmo com esses dados, para 

Stouffer, a intolerância trataria de diminuir conforme a educação norte-americana 

crescesse e as práticas autoritárias entre pais e filhos diminuíssem (STOUFFER, 

1955 apud SULLIVAN, PIERESON, MARCUS, 1982). 

Já Prothro e Grigg (1960) irão verificar se existia um consenso entre os 

cidadão em relação a aplicação de normas processuais e direitos em relação a 
 

6 Tradução livre do autor: 
“a vontade de aturar as coisas que outros rejeitam” 
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outros grupos impopulares; 4 anos depois, McClosky vai classificar os cidadãos em 

níveis de apoio e aplicação destas normas, onde chega à conclusão que membros 

das elites tendem a ser mais tolerantes com as regras do jogo, além de haver uma 

propensão por parte destes em apoiar a aplicação destes princípios gerais de 

liberdade de expressão e opinião a situações específicas; então nos anos de 1970, 

Lawrence vai revisar os estudos sobre o tema produzidos anteriormente e concluir 

que o momento onde se encontrou o nível mais alto de tolerância, foi na década de 

1970; contudo, Nunn, Crockett e William, em 1978, realizaram a mesma pesquisa, 

porém utilizando como base os dados de suas próprias pesquisas, onde concluíram, 

igualmente, o aumento dos níveis de tolerância política - enquanto em 1954, 31% 

dos cidadãos eram classificados como tolerantes, na década de 70 esse nível 

chegou a 55% - dentro do contexto norte-americano (Prothro e Grig; McClosky; 

Nunn, Crockett e William, apud SULLIVAN, PIERESON, MARCUS, 1982). 

A questão a ser levantada e revisada nestas pesquisas, é que segundo os 

autores, elas foram feitas com o foco nos grupos comunistas e como os cidadãos 

lidavam com a questão dos direitos e normas relacionadas a estes grupos, porém a 

análise da tolerância não pode ser monitorada apenas com essas pesquisas, pois 

ao mesmo tempo em que possa haver uma tolerância à grupos identificados como 

comunistas, pode haver uma intolerância em relação à outros grupos (SULLIVAN, 

PIERESON, MARCUS, 1982). A exemplo de não tomar-se como base, unicamente, 

os estudos em torno dos grupos comunistas, é que os conflitos e a intolerância 

também podem ser gerados por outros fatores, como mostra o estudo de Hutchison 

e Gibler, onde, através de uma análise da política internacional, apontam a questão 

territorial como fator contribuinte ao conflito. Para eles, as questões territoriais 

representam “as decisões políticas mais propensas a conflitos e difíceis de resolver 

na política internacional” (HUTCHISON, GIBLER, 2007). Além disso, a 

territorialidade serve de base empírica para a construção das teorias do conflito “que 

colocam as disputas territoriais como causa subjacente da maioria das guerras” 

(IDEM, 2007). 

Para Lima (2017): 
A tolerância, portanto, habita o campo da aceitação da diversidade 

com os limites das convenções identitárias. Ela coexiste com a manutenção 

de uma identidade de gênero, de comportamento político e de 

posicionamento religioso que permanece dentro de uma barreira de signos, 
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imagens, discursos e comportamentos identitários que não estimulam o 

múltiplo. (LIMA, 2017. P.94). 

 
Outro autor que vai trazer as relações interpessoais como fator importante 

para a construção da democracia e da tolerância, é Inglehart (2003). Para ele, essa 

relação interpessoal, junto de fatores econômicos, vai ser responsável por moldar a 

tolerância em relação à determinados grupos, às liberdades civis, à oposição política 

e às instituições democráticas, afinal, caso a economia fracasse, isso pode gerar, 

segundo ele, uma contestação e desconfiança em relação à essas instituições 

(INGLEHART, 2003). Para justificar a questão econômica como fator relevante 

nesse processo, ele traz o caso Alemão: 

 
“A queda da República de Weymar na Alemanha foi associada ao seu 

fracasso em fornecer segurança econômica durante a Grande Depressão; 

inversamente, o sucesso da democracia na Alemanha após a Segunda 

Guerra Mundial estava ligado ao milagre econômico do pós-guerra, fazendo 

com que as instituições democráticas estivessem associadas ao bem-estar 

econômico e social. Consequentemente, altos níveis de bem-estar subjetivo 

entre o público estão intimamente relacionados à democracia.” 
7(INGLEHART, 2003) 

 

Portanto, entendemos que o desenvolvimento econômico por si só não é 

suficiente para trazer democracia, a menos que ele esteja acompanhado de níveis 

crescentes de tolerância, confiança, participação política e ampliação da liberdade 

de expressão, onde a relação destes fatores servirá de estímulo para o surgimento 

crescente de demandas em massa para determinadas sociedades libertarem-se do 

autoritarismo ou expandir a participação em territórios que já possuem um ambiente 

democrático. 

Estes valores - tolerância, confiança, ativismo político e pós-materialistas - 

segundo Inglehart, serve como um prenúncio mais confiável de estabilidade de uma 

democracia, com isso ele conceitua como “valores de auto-expressão” 

(INGLEHART, 2003) quando estes valores são encontrados em altos níveis na 
 

7 Tradução livre do autor: 
“The fall of Ger-many’s Weimar Republic was linkedwith its failure to provide economic se-curity 
during the Great Depression; con-versely, the success of democracy inGermany after World War II 
was linkedwith the postwar economic miracle,causing democratic institutions to be as-sociated with 
economic and social well-being. Accordingly, high levels of sub-jective well-being among the public 
areclosely correlated with democracy.” 
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sociedade, mas quando os níveis destes valores são baixos, o autor vai denominá- 

los de “valores de sobrevivência” (IDEM, 2003). Da mesma forma que a democracia 

vai se tornar estável a partir da existência desses valores, ela só se manterá à longo 

prazo, caso esses valores constituam a cultura política da massa, somados a “níveis 

altos de bem-estar subjetivos” (IDEM, 2003). 

Novamente, através de uma análise brasileira, podemos trazer a contribuição 

de Alberto Carlos Almeida, com sua obra “A Cabeça do Brasileiro” de 2007, onde  

ele faz uma análise dos dados produzidos na PESB8, e que observa que a 

sociedade brasileira não é homogênea, mas sim “uma sociedade profundamente 

dividida” (2007). Essa configuração heterogênea da sociedade brasileira caracteriza- 

se por uma classe mais baixa defendendo valores que, segundo ele, tendem a 

enfraquecer-se com o tempo, e uma classe dominante que possui a tendência de 

seguir e reproduzir os pensamentos dos países desenvolvidos (IDEM, 2007). 

Para Almeida, o fator que vai ser responsável por essa divisão é a 

escolaridade”, que vai fazer o Brasil se dividir entre um Brasil arcaico e um moderno. 

Dentro do Brasil arcaico encontram-se os indivíduos com tendência a defender 

punições mais duras e ilegais (seguindo a lei de Talião”), além de terem mais 

tolerância com o “jeitinho brasileiro”9, além de possuírem a crença de que que o 

destino das pessoas está nas mãos de Deus. Por outro lado, no Brasil moderno, 

estariam compreendidos os indivíduos que passaram pelas salas de aula do ensino 

superior, que teriam tendência a serem contra o jeitinho brasileiro, contra as 

punições ilegais, reconhecendo o Estado como área pública e não uma parte da 

vida privada, além de serem contra a visão do destino nas mão de Deus (2007). 

O que Almeida conclui dessa análise é que o Brasil é arcaico, justamente  

pela maior parte da população brasileira possuir escolaridade baixa, dessa forma, 

segundo ele, a tendência é que a população brasileira obedeça as características  

de apoio ao jeitinho brasileiro, ser hierárquica, patrimonialista, acreditar no destino 

nas mãos divinas, não possuir um “espírito público” (ALMEIDA, 2007), convergir 

com a lei de Talião, ser contra a liberdade sexual, além de pedir mais interferência 

do Estado na economia e defender a censura. 

 
8 Pesquisa Social Brasileira, organizada e encabeçada por Alberto Carlos de Almeida no ano de 
2002, onde se caracterizava por uma pesquisa com dados quantitativos. 
9 Entendido enquanto um “favor” que mistura a questão pública da privada, como por exemplo, o  
caso de um conhecido que trabalha em um banco permitir a passagem na frente para que seu amigo 
não espere na fila. 
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Nos resultados das pesquisas da PESB, pode-se deduzir que o jeitinho 

brasileiro era considerado certo para a maioria das pessoas que tinham apenas o 

ensino básico, enquanto era repudiado para maioria daqueles que tinham o ensino 

superior. Esse apoio ao jeitinho brasileiro, traz à mentalidade desse Brasil arcaico a 

tolerância em relação à corrupção, onde os indivíduos acabam por não dar 

importância a estes casos. Á exemplo disso, Almeida traz o caso do ex-deputado 

federal Severino Cavalcanti (PPB-PE), que defendia de forma nítida a escolha de 

parentes para ocuparem cargos públicos, onde a partir disso a mídia (conformada 

por indivíduos de escolaridade mais alta e com a concepção de serem contra a 

corrupção) atacavam-no publicamente, porém, por seu eleitorado ser de classe mais 

baixa e com níveis de escolaridade inferiores, acabou-se mantendo esse eleitorado 

firme, confirmando a questão da baixa escolaridade enquanto condição de ser um 

pouco mais tolerante com casos de corrupção e patrimonialismo (2007). 

Com isso, observamos que essa tendência apresentada por Almeida, coloca 

um ponto a ser observado, ou então, verificado no Brasil atual, para analisar se a 

questão da escolaridade no país ainda é um fator determinante para a existência de 

valores de tolerância. 

Desta forma, compreendemos que a democracia tem em seu seio a 

tolerância, enquanto princípio fundamental, responsável por dar surgimento a esta 

democracia, ou então, como ferramenta de sua manutenção. É importante destacar 

que a tolerância política também possui uma série de variáveis que vão influenciar 

no seu nível, sejam questões individuais ou grupais, e que de certa forma é esse 

nível que vai dizer de que forma o conflito de ideias e visões de mundo, se dará. 

Assim, considerando a ampliação da escolaridade e do acesso ao nível 

superior que ocorreu nas últimas décadas no Brasil é importante olhar para 

juventude e seus valores como uma forma de perceber como a tolerância aparece 

dentre as novas gerações. 

 
1.4 - Juventude 

 
 

É importante abordar o surgimento do tema juventude nos estudos no caso 

Brasileiro e como os autores e autoras conceituam essa juventude. 

Começamos pelo cenário internacional, propriamente no ano de 1985, em 

que é declarado o Ano Internacional da Juventude pelas Nações Unidas e, logo 
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após, em 1986, a Conferência Internacional do Trabalho inclui o tema “juventude” 

como pauta nos seus debates (CUNHA, 2011); a partir disso, registra-se um 

crescimento nas pesquisas sobre juventude no Brasil, principalmente com o começo 

dos anos 90, onde incluem-se debates sobre políticas públicas para a juventude 

(BATISTA, W. R., 2009). 

Convergindo com eles, entra a afirmação de Ruth Baquero e Hammes, onde 

a juventude nem sempre foi uma “categoria” existente e autônoma no que condiz às 

“fases” do ciclo de vida do ser humano: [...] as análises sócio-históricas mostram  

que somente no século XX a juventude é identificada como faze autônoma no curso 

vital humano” (2006). 

Já sobre a categorização de juventude, podemos observar diferentes formas 

de execução, sendo entendido como critério etário, ou então, como fruto de uma 

questão social, cultural e histórica, como afirma Cunha: 

 
“As definições de juventude passeiam por dois critérios principais, que 

nunca se conciliam realmente: o critério etário (herdeiro das primeiras 

definições fisiopsicológicas) e o critério sócio-cultural.” (CUNHA, 2011) 

 

Com isso, também devemos ressaltar a diferença entre adolescência e 

juventude, onde a adolescência é definida enquanto um processo que transita para 

a fase adulta, e a juventude é vista enquanto categoria social, sendo a última 

abordada pelas pesquisas das Ciências Sociais. (CUNHA, 2011) 

Segundo Batista, geralmente utiliza-se da questão de faixa etária para 

categorizar a juventude, a exemplo disso a Organização Mundial da Saúde vai 

reconhecer como juventude, o indivíduo que se encontrar de 10 a 19 anos, no caso 

da Organização Internacional de Juventude, essa faixa etária é ampliada, 

compreendendo entre 10 e 29 anos; já no caso Brasileiro, no ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), formulado em 1990, em que compreende adolescente 

na mesma perspectiva de jovem, a categorização é entre 12 e 18 anos (2009). 

Com isso surge um problema, abordado tanto por Cunha (2011) quanto por 

Batista (2009), que é o caso de reduzir a juventude à questão etária, não 

compreendendo a estrutura social, cultural e histórica que aflige diretamente os 

jovens, negligenciando assim, fatores importantes que abrangem a determinação do 

que é juventude, como aponta: 
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“Construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, 

em primeiro lugar, considera-la não mais presa a critérios rígidos, mas sim 

como parte de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha 

contornos específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos 

indivíduos no seu contexto social.” (DAYRELL, 2008, p. 4, apud, BATISTA, 

2009) 

 

Desse ponto de vista, de construção social, compreendendo que fatores 

como a situação cultural, social e histórica serão diferentes de acordo com cada 

realidade, existe o debate de que a questão da juventude enquanto um conceito, 

acaba por homogeneizar os sujeitos jovens. Devido a isso, alguns autores propõem 

falar “juventudes” no plural, ao invés de “juventude” (QUAPPER, 2000; CARDOSO, 

2004; LEÓN, 2003, apud, CUNHA, 2011). Soma-se a isso, a afirmação de Granada 

(2003): 

 
“La juventude no es uma categoría homogénea, estática ni invisible, es um 

sector poblacional de uma gran diversidade, com múltiples identidades, 

donde entra em juego tanto lo material como, o simbólico, así como también 

lo cultural, lo socioeconómico, la dimensión de género, lo político, lo étnico 

e lo religioso, que se conjugan permanentemente.” 

 

Podemos entender então a juventude, ou juventudes, enquanto categoria 

social, ou sujeito social, que “é oriunda de uma dinâmica específica das relações 

sociais em que o mesmo interage, manifestando não uma única forma de  ser 

sujeito, mas uma forma característica deste sujeito em suas interações” (BATISTA, 

2009) e sendo um “producto histórico resultado de relaciones sociales, relaciones de 

poder, relaciones de producción que generan este nuevo actor social” (BALARDINI, 

2000). Além disso, por ser entendida enquanto categoria social, começa-se a 

desenvolver políticas púbicas próprias para a juventude, entendendo esta como 

cidadã e portadora de direitos (CUNHA, 2009). Soma-se a isso, numa visão mais 

atual, o fato das juventudes também significarem o consumo de “determinados 

signos e símbolos identitários, revelados em roupas, gírias, equipamentos 

eletrônicos, filmes, bebidas e comportamentos” (ALMEIDA; EUGÊNIO, 2006, apud, 

LIMA, 2017). 
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Outra consideração a se fazer, é o fator classe enquanto influenciador do 

modo de expressão dessas juventudes, pois como afirma Batista, não pode-se 

esperar que jovens pertencentes à classes populares e jovens das elites, 

demonstrem comportamentos iguais (2009). Além disso, questão internacional 

também molda e difere essas juventudes, como traz Nazzari: 

 
“[...] os jovens brasileiros convivem com situações muito diferentes das dos 

jovens em países desenvolvidos, enfrentando problemas sociais como a 

miséria, a exclusão, o desemprego e a falta de pesrpectivas em relação ao 

futuro de suas vidas.” (NAZZARI, 2005) 

 

Com isso a vida dos jovens do terceiro mundo difere-se da vida dos jovens 

que vivem em países desenvolvidos e ricos. 

Apesar de compreender que reduzir a juventude à uma questão de faixa 

etária e engessá-la nisso é incorreto, devido a multiplicidade de fatores contribuintes 

na construção da juventude, é importante entender também a necessidade da 

utilização de uma faixa etária para a contribuição da pesquisa. Nesse caso, na 

busca de respeitar a pluralidade das juventudes, utilizarei então para essa pesquisa 

uma base mais ampla de faixa etária de juventude, partindo do entendimento da 

Organização Mundial do Trabalho, e o Estatuto da Juventude no Brasil, que 

compreende a juventude de 15 a 29 anos. 

Além dos aspectos revisados e analisados com relação a juventude é acima 

disposto é importante trazer pesquisas que tenham abordado essa relação entre 

juventude e valores de tolerância. Como o trabalho de Cunha (2011), que ao 

pesquisar a percepção da juventude brasileira sobre as políticas públicas de 

juventude com base nos dados do IBASE/2008 testa a hipótese: Quanto maior a 

participação política maior é a tolerância frente às diferenças. As frases escolhidas 

para o teste são emblemáticas frente às atitudes de tolerância que dão suporte à 

democracia, mas a autora não encontrou associação significativa entre essas 

variáveis. Contudo, os dados demonstram que diante do questionamento sobre se 

Deve haver pena de morte, 47% dos jovens responderam que concordam, enquanto 

54% discordam. Enquanto, em relação a questão “Todos devem expressar sua 

opinião livremente”, 96% dos jovens pesquisados afirmaram concordar, e 12% 

discordaram dessa afirmação. Já questões relativas a promoção de igualdade de 
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minorias podem ser percebidas na questão sobre: Não vejo problemas que um 

professor(a) homossexual dê aulas a menores de idade. Nesse caso, 81% dos 

jovens pesquisados responderam que concordam com essa afirmação, enquanto 

19% discordavam. Tais dados sobre a juventude no Brasil servem de parâmetro 

para a pesquisa realizada aqui. 
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CAPÍTULO 2 – VERIFICANDO A TOLERÂNCIA DA JUVENTUDE EM RELAÇÃO 
ÀS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS E OS DIREITOS DE MINORIAS 

 
2.1- Introdução 

 
 

O objetivo deste capítulo é a exposição dos procedimentos metodológicos e a 

análise de dados relativos à tolerância da juventude brasileira. Para isso, detalha as 

escolhas realizadas diante das decisões necessárias para condução da pesquisa, e 

na sequência exibe os resultados dos tratamentos de dados e sua análise. 

 
2.2 – Procedimentos Metodológicos 

 
 

Na busca por analisar a tolerância política dos jovens no Brasil, para 

compreender a postura deles em relação às instituições democráticas e as minorias 

políticas, foi adotada a metodologia quantitativa, e utilizou-se dados secundários do 

Latin American Public Opinion Project (LAPOP) dos anos de 2018/2019 – Brasil. 

O Latin American Public Opinion Project (LAPOP) é a principal instituição 

acadêmica a realizar pesquisas de opinião pública nas Américas através da 

pesquisa AmericasBarometer, ou Barômetro das Américas. Essa é a única pesquisa 

comparativa cientificamente rigorosa que abrange 34 países, incluindo toda a 

América do Norte, Central e do Sul, e de um número significativo de países no 

Caribe. (Fonte: LAPOP). Além de permitir o exame individual dos países que 

compõe a pesquisa. O banco de dados está disponível na página10 da instituição, 

assim como o questionário (Anexo 1). Os dados foram tratados a partir do software 

Stata11 15. 

A pesquisa vai utilizar dados de jovens de 16 a 29 anos que estão dentro da 

faixa etária da juventude convencionada pela OIT e pelo Estatuto da Juventude 

brasileiro, mas jovens de 15 anos não constam nesse trabalho. O motivo é que o 

Barômetro das Américas definiu como público alvo para composição do seu 

universo de pesquisa adulto votante. Como o voto no Brasil é facultativo a partir de 

16 anos esse é o recorte utilizado. Apesar do banco de dados não ser dirigido 

exclusivamente para população juvenil, a amostra estratificada adotada é dirigida a 
 

10 https://www.vanderbilt.edu/lapop/brazil.php 
11 Programa de estatística utilizado para o tratamento dos dados 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/brazil.php
http://www.vanderbilt.edu/lapop/brazil.php
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subgrupos que considera gênero e faixa etária, permitindo que possamos adotar 

aqui o subgrupo da juventude de 16 a 29 anos com uma população (n) igual a 500 

respondentes12. 

A atualidade dos dados fornecidos foi um dos critérios adotados para escolha 

do banco de dados, pois segundo informações fornecidas no site do LAPOP o 

survey foi aplicado entre janeiro e março de 201913. Survey é uma ferramenta de 

investigação composta por um conjunto de perguntas, fechadas ou abertas, que 

forma um questionário, uma entrevista estruturada, ou semi-estruturada. Outro 

critério é que o questionário contemplava perguntas do tipo atitudinais e 

comportamentais, o que permitiu relacionar variáveis sobre tolerância. 

Buscando responder ao problema sobre “Qual a tolerância da juventude 

brasileira em relação as instituições democráticas e os direitos civis de grupos 

denominados “minorias políticas”?” e atingir o objetivo de analisar a tolerância 

política da juventude, no ano de 2019 no Brasil, buscando compreender sua postura 

em relação às instituições democráticas e as minorias políticas, se estabeleceu um 

conjunto de objetivos específicos do qual foram derivadas algumas hipóteses. As 

questões utilizadas para testar as hipóteses levantadas encontram-se 

sistematizadas no quadro de especificações abaixo. 

 
Quadro 1 - DE ESPECIFICAÇÕES: OBJETIVOS, HIPÓTESES E QUESTÕES 
OBJETIVOS HIPÓTESES QUESTÕES 
a) Verificar a tolerância dos 

jovens em relação às 

instituições democráticas e os 

direitos de minorias políticas 

A juventude possui pouca 

tolerância frente às instituições 

democráticas e maior tolerância 

frente as minorias políticas; 

Algumas pessoas dizem que em 

certas circunstâncias se justificaria 

que os militares tomassem o poder 

através de um golpe e Estado. Na 

sua opinião se justificaria um golpe 

militar: 

JC10 - Quando há muito crime; 

JC13- Diante de muita corrupção; 

O(A) sr./sra. Acredita que quando o 

país está enfrentando dificuldades 

é justificável que o Presidente da 

República: 
 

12 Em uma amostra de n = 385, para uma população de 202.656.788 jovens brasileiros o intervalo de 
confiança é de 95% e a margem de erro é 5%. Assim, nossa mostra que gira em torno de 555 
contempla essa margem de erro e intervalo de confiança. 
13https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2018/AmericasBarometer_2018- 
19_Technical_Report_W_102919.pdf 

http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2018/AmericasBarometer_2018-
http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2018/AmericasBarometer_2018-
http://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2018/AmericasBarometer_2018-
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  JC15A - feche o Congresso e 

governe sem o Congresso? 

JC16A – Dissolva o Supremo 

Tribunal Federal (STF) e governe 

sem o Supremo Tribunal Federal 

(STF); 

W14A – O Sr.(a) acredita que se 

justifica a interrupção da gravidez, 

ou seja, um aborto quando a saúde 

da mãe está em perigo? 

b)Identificar as religiões dos 

jovens que exercem menos 

tolerância com as instituições 

democráticas e as minorias 

políticas; 

Jovens identificados com 

religiões católicas, protestantes 

e evangélicas petencostais tem 

menor tolerância com as 

instituições democráticas do 

que com o reconhecimento de 

direitos de minorias políticas; 

Q3c - Qual a sua religião? 

Q5b - O quão importante é a 

religião na sua vida? 

Q5a-Com que frequência o Sr.(a) 

em que vai à missa ou culto 

religioso. 

O(A) sr./sra. Acredita que quando o 

país está enfrentando dificuldades 

é justificável que o Presidente da 

República: 

JC15A - feche o Congresso e 

governe sem o Congresso? 

JC16A – Dissolva o Supremo 

Tribunal Federal (STF) e governe 

sem o Supremo Tribunal Federal 

(STF); 

D6 - O quanto o(a) sr./sra. aprova 

ou desaprova que casais 

homossexuais tenham o direito de 

casar? 

W14A – O Sr.(a) acredita que se 

justifica a interrupção da gravidez, 

ou seja, um aborto quando a saúde 

da mãe está em perigo? 

c)Identificar as minorias 

políticas em que a juventude 

possui menor tolerância 

Com base nos achados de 

Almeida (2007), a tolerância é 

menor em relação a liberdade 

sexual do que em relação a 

efetivação de direitos de outras 

minorias; 

D5- E agora mudando de assunto e 

pensando nos homossexuais, o 

quanto o(a) Sr(a) aprova ou 

desaprova que estas pessoas 

possam candidatar-se para cargos 

públicos? 
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  D6 - O quanto o(a) sr./sra. aprova 

ou desaprova que casais 

homossexuais tenham o direito de 

casar? 

IMMIGIXB - O quanto o(a) sr./sra. 

concorda com que o governo 

brasileiro ofereça serviços sociais 

como por exemplo assistência de 

saúde, educação e habitação aos: 

imigrantes 

Observar a escolaridade dos 

jovens que exercem menos 

tolerância com as instituições 

democráticas e as minorias 

políticas 

Quanto maior o grau de 

escolaridade maior a tolerância 

com as instituições 

democráticas e as minorias 

políticas 

ED - Qual foi o último ano ou série 

da escola que o/a Sr.(a) concluiu 

com aprovação; 

O(A) sr./sra. Acredita que quando o 

país está enfrentando dificuldades 

é justificável que o Presidente da 

República: 

JC15A - feche o Congresso e 

governe sem o Congresso? 

JC16A – Dissolva o Supremo 

Tribunal Federal (STF) e governe 

sem o Supremo Tribunal Federal 

(STF); 

D5- E agora mudando de assunto e 

pensando nos homossexuais, o 

quanto o(a) Sr(a) aprova ou 

desaprova que estas pessoas 

possam candidatar-se para cargos 

públicos? 

D6 - O quanto o(a) sr./sra. aprova 

ou desaprova que casais 

homossexuais tenham o direito de 

casar? 

IMMIGIXB - O quanto o(a) sr./sra. 

concorda com que o governo 

brasileiro ofereça serviços sociais 

como por exemplo assistência de 

saúde, educação e habitação aos: 

imigrantes 

Fonte: Questões: LAPOP – Elaboração do autor. 
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2.3 – A tolerância da juventude em relação às instituições democráticas e 
direitos de minorias 

 
O Brasil é considerado um país extremamente desigual socioeconômico e 

culturalmente. Tal desigualdade tem permitido o questionamento constante da 

existência ou possibilidade de existir uma justiça social no país. A coerção histórica 

e as formas de controles sociais14 fizeram com que, sobretudo, sobre a população 

negra recaísse um conjunto de fatores como desemprego ou piores empregos, 

menores taxas de alfabetização, marginalização e pobreza.15 Esse fenômeno social 

contribui para o cultivo de variadas formas de discriminação que culminam em atos 

de intolerância ou no crime de injuria racial no país. Muitas vezes a criminalidade, a 

falta de trabalho e a violência têm sido atribuídas à população negra como uma 

característica racial naturalizada fundamentando discursos punitivos. Essa situação 

também pode ser atribuída para juventude de uma forma geral. 

Diante do exposto, a tolerância pode ser vista como um fator fundamental 

para geração de uma empatia social que proporcione maior justiça social ou 

políticas públicas que combatam as consequências diversas da desigualdade como 

a violência, o encarceramento e até a morte, além de respeito à regras de 

comportamento que decorrem da mudança geracional. Por isso é importante 

compreender o posicionamento da juventude diante das variáveis abaixo: 

 
Tabela 1 - Posição da juventude frente a um golpe de estado 
 Quando há muito crime Diante de muita corrupção 

Idade Se justifica Não se justifica Total Se justifica Não se 
justifica 

Total 

16 à 29 anos 77 
37,02% 

131 
62,98% 

208 
100,00% 

73 
33,95% 

142 
66,05% 

215 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

De acordo com a questão da tabela 1, a posição da juventude diante da 

possibilidade de um golpe de Estado reflete a tolerância da juventude frente a 
 

14 Para uma visão histórica e distinção conceitual de controle social veja: SILVA, R. B. Sociedade e 
Estado: Quem Controla Quem?* Diferentes abordagens do controle social e a evolução das relações 
Sociedade-Estado. Rev. da CGU - Brasília 8(13): 404-423, jul/dez. 2016. Disponível em: 
https://ojs.cgu.gov.br › Revista_da_CGU › article › download › pdf_22. 
15 Para maiores informações veja: ARRETCHE, M. (ORG.) Trajetórias das desigualdades: como o 
Brasil mudou nos últimos cinquenta anos. 1ª ed. São Paulo: Editora Unicamp, CEM, 2015. 
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essa possibilidade autoritária exercida pelos militares. A maioria da juventude 

não consider o golpe de Estado uma ação justificável o que reforça o apoio à 

democracia. Quando questionado se “Em caso onde há muito crime” o golpe é 

justificável, o comportamento de 62,98% da juventude foi de que não se justifica 

um golpe. Porém, o dado de quem afirma que se justifica é alarmante, já que, 

37,02% dessa juventude acredita que um golpe de Estado militar seria uma saída 

para um “excesso” de crimes”. No caso de muita corrupção, os dados são 

similares, sendo que 33,95% assumem que um golpe militar seria uma saída e 

66,05% concorda que não é a maneira de lidar com a corrupção. 

Isso mostra uma discordância com o entendimento de democracia liberal, 

que se baliza sobre o pilar da tolerância, por parte de quase 40% da juventude, 

que compartilham de valores autoritários e vê um golpe como saída para 

problemas estruturais da política. 

Para Inglehart, os valores da cultura política de uma sociedade, serão 

responsáveis por manter ou dissolver a estrutura democrática, sendo esses 

valores responsáveis por “la viabilidade de las instituiciones democráticas” 

(1988). 

O Brasil vive em um ambiente político conflituoso onde a disputa entre 

esquerda e direita, personificada no combate ao Partido dos Trabalhadores (PT) 

como representante da esquerda brasileira e o Partido Social Liberal (PSL) da 

direita, ganhou o debate público. Tal contexto político somado ao conjunto de 

sucessivos escândalos de corrupção no país tem produzido altos níveis de 

desconfiança nas instituições democráticas e na política16, principalmente nos 

partidos políticos. Baquero (2018) chama atenção para o perigo da “democracia 

inercial” ativar uma “memória simbólica” de um passado melhor, que no caso do 

país vem sendo associada ao período da ditadura militar. 

A democracia para se construir de forma estável necessita de tolerância em 

relação ao exercício da autoridade de suas instituições. Por isso, é importante 

verificar qual o posicionamento da juventude em relação a instituições fundamentais 

para o funcionamento de uma sociedade democrática, como o parlamento e o 

sistema judiciário. Em consequência é interessante relacionar a tolerância política  

da juventude com as instituições representativas de regimes autoritários. 

 
16 Vide BAQUERO, M. 2018 
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Tabela 2 - Posicionamento da Juventude frente ao Presidente assumir medidas 
autoritárias 
 Feche o Congresso Dissolva o STF 

Idade Se justifica Não se 
justifica 

Total Se justifica Não se 
justifica 

Total 

16 à 29 anos 53 
24,09% 

167 
75,91% 

220 
100,00% 

75 
35,05% 

139 
64,95% 

214 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

A tabela 2 aponta a postura da juventude frente à justificativa, ou não, da 

posição do Presidente da República em relação a uma situação difícil do país. 

Uma das opções apontadas seria o fechamento do Congresso Nacional pelo 

Presidente da República, medida essa que se configura enquanto autoritária 

frente os valores democráticos e denuncia a pouca tolerância diante de posições 

políticas diferentes ou antagônicas. Dessa forma, 75,91% da juventude  afirma 

que não se justifica tal posição do Presidente frente a uma situação difícil do país, 

já que para 24,09%, o fechamentodo Congresso pelo Executivo Nacional é uma 

opção viável para a resolução de problemas do Brasil diante de uma  

determinada situação. Por outro lado, em relação ao Executivo Nacional  

dissolver o Supremo Tribunal Federal em uma mesma situação, os que 

consideram uma boa justificativa aumenta para 35,05%, enquanto os que não 

consideram uma saída a dissolução do STF, reduz para 64,95%. 

Apesar dos que se posicionam contra essas medidas autoritárias frente às 

instituições democráticas, ainda serem maioria, é importante observar o quanto uma 

grande parcela da juventude considera viável uma opção autoritária como resolução 

dos problemas e dificuldades do Brasil. Isso mostra uma divergência grande no 

consenso, apresentado por Inglehart (1988), sobre as regras do jogo democrático, 

além de mostrar uma rachadura nos níveis de confiança, que para eles serão 

essenciais para a viabilidade da democracia, sendo essa confiança interpessoal a 

responsável pela manutenção das estruturas institucionais. 

Além disso, as críticas voltadas às conquistas e direitos de grupos políticos 

minoritários como mulheres, comunidade LBTQ+, indígenas, afrodescentes, 

deficientes, entre outros, têm contribuído para percepção de um contexto de 

intolerância que deve ser combatido no país para o bem da saúde democrática. Isso 

porque como lembra Filgueiras (2012), a tolerância é um valor republicano 
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fundamental, e por isso mesmo, vincula-se ao regime democrático brasileiro como 

fundante. 

Dessa forma, olhar para essas questões sobre intolerância frente às 

identidades de gênero é uma questão importante para construção democrática. 

 
Tabela 3 - Posicionamento da Juventude frente Interrupção da gravidez – aborto – 
quando a saúde de mãe está em perigo 

Idade Se justifica Não se justifica Total 

16 à 29 anos 283 
65,06% 

152 
34,94% 

435 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

A tabela 3 apresenta os dados da posição da juventude em relação à 

interrupção da gravidez – aborto – quando a saúde da mãe está em perigo. O 

resultado foi que 65,06% compreendem como justificável o aborto nessa situação, 

enquanto 34,94% se colocam contrários à interrupção da gravidez mesmo diante de 

risco de morte. Essa questão está sendo utilizada para perceber a tolerância da 

juventude brasileira frente ao direito das mulheres, portanto, uma minoria política, à 

vida. O direito ao aborto em caso de risco de vida, feto anacefalo e estupro vem 

recebendo propostas no Congresso por parlamentares vinculados a bancada 

religiosa, ou “bancada da bíblia”, e traz novamente ao debate público a prosposta de 

retirada desse direito instituido na legislação brasileira. 

Os dados apontam uma divergência com o cenário político atual, em que o 

governo discursa na contramão da opinião da maioria da juventude, que entende 

como direito o aborto numa situação de risco. Além disso, traz à tona a incapacidade 

da reprodução de discursos em prol da laicidade do Estado Brasileiro. Pois, o 

principal fuandamento para contextação do direito já previsto é a fundamentação 

religiosa do direito a vida que se inicia na concepção. Esse fator impede que 

políticas públicas com base na descriminalização do aborto tenham melhor 

estruturação e que o entendimento seja ampliado enquanto direito da mulher em 

escolher. Isso nos coloca em diferença com o país vizinho, Uruguai, que conseguiu 

avançar com uma série de políticas públicas que visavam a laicidade do Estado, 

como o próprio direito ao aborto, casamento igualitário e a descriminalização da 

maconha, fruto de um longo processo conflitivo entre os séculos XIX e XX (SILVA, 

2018, pag. 53). 
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Mesmo que esta questão seja utilizada como parâmetro para anaisar a 

posição da juventude frente o direito das mulheres, é importante frisar a forma em 

que se conforma esta questão da interrupção do aborto, nesse caso, sob o risco de 

morte da mãe, afinal em condições “últimas” como colocado na questão pode haver 

um certo direcionamento à uma determinada resposta, por exemplo, em outras 

condições que não fosse a morte da mãe, a juventude poderia se posicionar de uma 

outra forma, ou seja, contra a interrupção do aborto. 

Frente aos dados analisados é possível afirmar que a hipótese de que “A 

juventude possui menor tolerância frente às instituições democráticas e maior 

tolerância frente às minorias política não se confirma. Justamente pela similaridade 

existente entre a tolerância da juventude em relação às instituições democráticas e  

a tolerância frente as minorias políticas sempre em torno de 60%, especificamente 

demonstrada no caso da tabela 1 e 3, há um aparente equilíbio entre a tolerância 

frente a essa instituições políticas e o direito de minorias. A tabela 2 chama atenção 

pela valorização do Congresso Nacional diante da possibilidade de seu fechamento 

demonstrando uma desaprovação de 76% por parte da juventude, apesar dos altos 

níveis de desconfiança em relação as partidos políticos que estudos de cultura 

política registram (CUNHA, 2011). 

 
2.4 - A tolerância da juventude em relação aos posicionamentos religiosos 

 
 

De acordo com Aquino (2012) os indivíduos que se vinculam às religiões de 

matriz judaico-cristã aceitam os preceitos dogmáticos contribuindo para construção 

de um indivíduo intolerante. Dessa forma, a tendência ao conservadorismo daqueles 

que possuem mais relação com as religiões, principalmente, no que condiz às 

religiões católica, evangélica e islâmica é destacado pelo autor. Sendo assim, os 

dados abaixo permitem identificar a filiação religiosa da juventude. Ilustra ainda a 

relação da juventude com a participação em reuniões e cultos, e sobre o peso da 

religião na vida dessas pessoas. 

 
Tabela 4 - O quão é importante a religião na sua vida? 

Idade Muito 
importante 

Algo 
importante 

Pouco 
importante 

Nada 
importante 

Total 

16 à 29 355 69 48 26 498 
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% 71,29 13,86 9,64 5,22 100,00 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

Como mostra a tabela 4, numa população de 498 jovens de 16 à 29 anos, 

71,29% deles consideram a religião muito importante, 13,86% dão alguma 

importância pra ela, 9,64% acreditam que ela seja pouco importante e 

desconsideram sua importância 5,22% das/os jovens. Isso mostra que a premissa 

de que o povo brasileiro possui altos índices de religiosidade, se reflete dentre os 

jovens também. 

Considerando que a população brasileira possui altos índices de 

religiosidade, e compreendendo que algumas são dominantes em detrimento de 

outras, aponta-se assim a tabela 5 que faz um levantamento da juventude e das 

religiões nas quais ela se identifica. 

 
Tabela 5 - Qual a sua religião? 
Idade Católico Protestante17 Oriental 

Não 

cristã18 

Nenhuma Evangélica 

entecostal19 

Tradicionais 

ou nativas20 

Agnóstico Outra Espírita Total 

16 à 29 196 54 1 84 115 11 11 13 8 493 

% 39,76 10,95 0,20 17,04 23,33 2,23 2,23 2,64 1,62 100,00 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

Ao buscar identificar qual a religião que a juventude se identifica a maioria 

dos respondentes afirmou ser católico (39,76%). O segundo maior grupo 

populacional de jovens que declararam ter alguma religião são os Evangélicos 

Pentecostais (23,33%) o que é condizente com o perfil religioso da população 

brasileira onde católicos perfazem 64,6% e evangélicos 22,2% conforme Censo de 

2010 (IBGE). Enquanto os que declaram não ter nenhuma religião registraram 

17,04% dos jovens. 
 
 

17 Protestante tradicional ou Evangélica não petencostal (Batista, Calvinista, Luterano, 
Metodista,Presbiteriano, Discípulo de Cristo, Anglicano, Episcopal, Igreja Cristã Reformada, Igreja 
Morava, Menonita, Irmãos em Cristo, Igreja do Nazareno). 
18 Outra religião oriental não cristã (Muçulmano, Budista, Induísta, Taoísta, Confuciano, Baha’i). 
19 Evangélica Petencostal (Pentecostal, Igreja de Deus, Assembleias de Deus, Igreja Universal do 
Reino de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja de Cristo, Congregação Cristã, Adventista, Adventista de 
Sétimo Dia, Sara Nossa Terra, Carismático não Católico, Bola deNeve, etc) 
20 Religiões Tradicionais ou Nativas (Santeria, Candomblé, Umbanda, Vodu, Rastafari, religiões 
mayas, Santo Daime, Esotérica) 
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Chama atenção a presença significativa da juventude que se identifica como 

evangélica pentecostal, pois a bancada associada a essa religião tem defendido 

pautas mais conservadoras junto a política, como o não reconhecimento de uniões 

entre pessoas do mesmo sexo ou a proibição de adoção por casais do mesmo sexo, 

além de comportamento social tradicional, como a submissão de mulheres aos 

homens. Enquanto católicos, apesar de não poderem ter como candidatos líderes 

religiosos confecionais por regra interna a instituição, se organizam de forma mais 

contundente em torno de propostas como a proibição do aborto e casamento entre 

pessoas do mesmo sexo. 

Percebendo a maioria da juventude identificada com as religiões judaico 

cristãs, é importante trazer a concepção de Aquino, que compreende essas religiões 

enquanto propagadoras de fé que buscam compartilhar valores que tornem os 

ensinamentos inquestionáveis, o que contribui para a produção de indivíduos 

intolerantes (2012), colocando assim, a religião como um fator que se torna central 

no que condiz à tolerância em relação a pautas relacionadas aos direitos civis de 

minorias políticas. 

Assim, a frequência com que a juventude pesquisada diz assistir às reuniões 

religiosas é uma informação importante para verificar sua proximidade com as 

doutrinas e crenças religiosas, o que remete a um processo de socialização de 

valores. Muitas vezes entrevistados respondem que pertencem à religião de sua 

família, mas não frequentam ou se identificam de fato com ela e seus dogmas. Não 

compartilham dos valores e doutrinas propagados por essas religiões e em 

consequência elas não influenciam seus comportamentos cotidianos. 

 
Tabela 6 - Frequência em que vai à missa ou culto religioso 

Idade Mais de uma 

vez por 
semana 

Uma vez por 

semana 

Uma vez por 

mês 

Uma ou duas 

vezes ao ano 

Nunca ou 

quase nunca 

Total 

16 à 29 89 117 103 62 115 486 

% 18,31 24,07 21,19 12,76 23,66 100,00 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

Os dados deixam evidente a diferença entre a tabela 5 e 6, pois cerca de 

17% dos jovens diziam não ter religião. Em relação a frequências sobre a presença 

nas consagrações religiosas a distribuição demonstra que a maioria dos jovens diz 
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frequentar a missa ou culto uma vez por semana (24,07%), mas quem afirma nunca 

ou quase nunca ir para as celebrações registra percentual muito próximo daqueles 

que são engajados (23,66%), o que reforça a ideia de que as identificações 

religiosas não implicam em uma vivência de práticas religiosas. 

Apesar da participação em reuniões religiosas não poder ser compreendida 

como uma participação política, pois a religiosidade a princípio vincula-se a uma 

identificação subjetiva individual, a vivência em uma comunidade religiosa implica 

em compartilhar experiências que se relacionam com a informação de práticas e 

comportamentos políticos. 

Conforme, Silva (2019) existe entre os pentecostais “a construção de 

demandas e de visões de mundo compartilhadas entre os fiéis, que serão 

representadas politicamente por um bispo, pastor, colaborador ou membro da 

denominação”. (p.137). Portanto, é possível que manifestações de intolerância 

dessas lideranças influenciem em alguma medida a juventude pentecostal, assim 

como os líderes religiosos de outras designações podem informar a visão de mundo, 

valores e comportamento de suas comunidades. 

Para reforçar a ideia sobre o comprometimento da juventude com a religião é 

interessante observar “qual a frequência em que o entrevistado assiste à reuniões 

de organizações religiosas?” 

 
Tabela 7 - Frequência em que assiste às reuniões religiosas 

Idade 1 vez por semana 1 ou 2 vezes ao 
mês 

1 ou 2 vezes ao 
ano 

Nunca Total 

16 à 29 anos 157 79 36 228 500 

% 31,40 15,80 7,20 45,60 100,00 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

No caso de frequentar reuniões religiosas, o número aumenta em relação à 

tabela anterior. Os jovens que vão à essas reuniões representa 31,40%, já os que 

vão uma ou duas vezes ao mês e uma ou duas vezes ao ano, são 15,8% e 7,20% 

respectivamente, já na contramão do reforço dos dados apresentados 

anteriormente, mesmo se identificando com alguma religião, boa parte dos jovens 

não frequentam às reuniões religiosas, somando então 45,60%. 

Os dados demonstram a relação das/os jovens brasileiras/os com as 

religiões, afirmando a premissa do Brasil como um país bastante religioso. 
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Os cruzamentos verificados a seguir procuram atingir o objetivo específico de: 

Identificar a religião da juventude que exercem menos tolerância com as instituições 

democráticas. 

 
Tabela 8 - Identificação religiosa da juventude e o fechamento do Congresso pelo 
Presidente da República 

Religião Se justifica Não se justifica Total 

Católico 15 17,86% 69 82,14% 84 100,00% 

Protestante 5 23,81% 16 76,19% 21 100,00% 

Oriental não cristã 0 0% 1 100,00% 1 100,00% 

Nenhuma 13 35,14% 24 64,86% 37 100,00% 

Evangélica pentecostal 16 28,57% 40 71,43% 56 100,00% 

Tradicionais ou nativas 2 40,00% 3 60,00% 5 100,00% 

Agnóstico 1 20,00% 4 80,00% 5 100,00% 

Outra 1 25,00% 3 75,00% 4 100,00% 

Espírita 0 0% 2 100,00% 2 100,00% 

Total 53 24,65% 162 75,35% 215 100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

A tabela 8, mostra a opinião da juventude, reconhecida em cada religião em 

relação ao fechamento do Congresso Nacional pelo Presidente da República diante 

de situações difíceis. Nesse caso, aqueles reconhecidos com as religiões católica, 

protestante e evangélica petencostal, que aprovam essa postura autoritária, atingem 

respectivamente, 17,86%, 23,81% e 28,57%; já os identificados com religiões 

tradicionais ou nativas somam 40,00% favoráveis e os que identificam-se com 

outras religiões somam 25%; os agnósticos atingem 20,00% e os que não se 

identificam com religião alguma, 35,14%. Contrários a essa prática autoritária 

encontram-se 82,14% dos católicos, 76,19% dos protestantes, 71,43% dos 

evangélicos petencostais, 60% dos tradicionais ou nativos, 80% dos agnósticos, 

100% dos espíritas e das religiões orientais não cristãs e 75% dos que identificam- 

se com outras religiões, além de 64,86% dos que não se identifica com nenhuma 

religião. 

 
Tabela 9 - Dissolução do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da República 

Religião Se justifica Não se justifica Total 

Católico 28 32,56% 58 67,44% 86 100,00% 



53 
 

Protestante 10 34,48% 19 65,52% 29 100,00% 

Oriental não cristã 0 0% 0 0% 0 100,00% 

Nenhuma 12 34,29 23 65,71% 35 100,00% 

Evangélica pentecostal 20 44,44% 25 55,56% 45 100,00% 

Tradicionais ou nativas 0 0% 2 100,00% 2 100,00% 

Agnóstico 0 0% 4 100,00% 4 100,00% 

Outra 2 33,33% 4 66,67% 6 100,00% 

Espírita 2 40,00% 3 60,00% 5 100,00% 

Total 74 34,91% 138 65,09% 212 100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 

Já no caso de dissolução do supremo, concordam 32,56% dos católicos, 

34,48% dos protestantes, 34,29 de quem não se identifica com religião alguma, 

44,44% dos evangélicos petencostais, 33,33% de quem se identifica com outras 

religiões e 40% dos espíritas. Contrários à esse processo estão 67,44% dos 

católicos, 65,52% dos protestantes, 65,71% de quem não é de religião alguma, 

55,56% de quem é evangélico petencostal, 100,00% de quem pratica religiões 

nativas ou tradicionais e agnósticos, 66,67% de quem é de outras religiões e 60%  

de quem é espírita. 

Dentro dessas tabelas, é importante ressaltar a proximidade do percentual na 

variável “evangélica petencostal”, que totaliza pouco mais de 10% de diferença, e 5 

em números absolutos, o que mostra uma tendência maior a defender medidas 

autoritárias, como a dissolução do STF, pelo Executivo Nacional, em caso de uma 

situação difícil para o país. 

Além disso, vale observar a diferença entre as tabelas 8 e 9. Por mais que 

exista um percentual significativo em ambas, a defender uma posição autoritária, a 

diferença é maior em percentuais totais no caso de fechamento do Congresso. Isso 

mostra uma maior insatisfação e intolerância com o STF do que com os políticos do 

Congresso Nacional. 

Isso vai de encontro com o fato de que a religiosidade produz uma maior 

intolerância com as instituições, pois como observado por exemplo, no Uruguai, as 

pessoas desenvolveram “uma fé cívica nas instituições e no conjunto de valores que 

regiam (e regem) a sociedade” (SILVA, 2018, pág. 61), justamente pelo fato do caso 

uruguaio ter tido sua construção das instituições democráticas no conflito entre as 
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religiões e a laicidade, o que colocou a religiosidade no âmbito privado (IDEM, 

2018), causando essa divisão mais nítida entre Estado e religião. 

Outro dado a ser abordado é a porcentagem das variáveis de quem não 

identifica-se com as religiões predominantes no Brasil, por serem números 

relativamente altos que mostram que não necessariamente a relação com religiões 

judaico cristãs podem formar indivíduos intolerantes. O que vai na contramão de 

autores, como Aquino (2012) que indicam a laicidade como fator de construção de 

tolerância, ou seja, auxiliam no cultivo da dúvida através de um processo de 

produção do pensamento crítico, o que entra em conflito com os dogmas religiosos. 

Seguindo nos rumos de Aquino (2012), onde a laicidade contribui para uma 

maior tolerância, é importante observarmos a relação das religiões também em 

relação à grupos marginalizados na sociedade, principalmente, no que condiz aos 

direitos destes grupos. 

 
Tabela 10 - Identificação Religiosa e aprovação do direito de casamento entre 
homossexuais 

Religião Não Aprova Aprova Total 

Católico 45 25,28% 133 74,72% 178 100,00% 

Protestante 29 55,76% 23 44,24% 52 100,00% 

Oriental não cristã 0 0% 1 100,00% 1 100,00% 

Nenhuma 23 31,50% 50 68,50% 73 100,00% 

Evangélica pentecostal 60 57,14% 45 42,86% 105 100,00% 

Tradicionais ou nativas 2 28,57% 5 71,43% 7 100,00% 

Agnóstico 2 22,22% 7 77,78% 9 100,00% 

Outra 3 30,00% 7 70,00% 10 100,00% 

Espírita 1 14,28% 6 85,72% 7 100,00% 

Total 165 37,33% 277 62,67% 442 100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

Na tabela 10 os dados foram agregados em duas categorias, em “desaprova” 

(1 até 5), e “aprova” (6 até 10), sendo anteriormente representado por uma escala. 

Com isso, os dados apontam que 37,33% da juventude não aprova o casamento 

entre homossexuais, enquanto 62,67 aprova. Dentro de quem desaprova, ressalto 

que constam 25,28% dos católicos, 55,76% dos protestantes e 57,14% dos 

evangélicos petencostais, o que mostra um alto nível de intolerância das duas 
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últimas religiões em comparação com as demais, além de quem não possui 

identificação com nenhuma das religiões, que totalizam 31,50%. Já em quem aprova 

o casamento entre homossexuais, a Igreja Católica totaliza 74,72%, um número 

elevado comparado à baixa aprovação das igrejas protestantes e petencostais, que 

somam 44,24% e 42,86%, respectivamente, além daqueles que não identificam-se 

com nenhuma, que aprovam em 68,50%. 

Isso nos remete ao texto de Luis Gustavo Teixeira Silva (2019), que aborda 

justamente esse conflito de posição entre as religiões petencostais e católicas, no 

que condiz aos direitos das minorias (casamento entre homossexuais, aborto) e do 

crescimento da religião petencostal; onde estas religiões evangélicas adentraram na 

política para demarcar espaço contra essas políticas públicas que focavam nesses 

direitos civis e por medo de que a aliança entre a esquerda e a Igreja Católica 

“impusesse limites ao seu avanço religioso e social” (SILVA, 2019). 

 
Tabela 11 - Relação da religião frente a interrupção da gravidez – aborto – quando a 
saúde da mãe está em perigo 

Religião Se justifica Não se justifica Total 

Católico 125 

66,14% 

64 

33,86% 

189 

100,00% 

Protestantes 37 

69,81% 

16 

30,19% 

53 

100,00% 

Religiões orientais 1 

100,00% 

0 

0% 

1 

100,00% 

Nenhuma 51 

64,56% 

28 

35,44% 

79 

100,00% 

Evangélica petencostal 62 

56,36% 

48 

43,64% 

110 

100,00% 

Religiões tradicionais e 

nativas 

9 

81,82% 

2 

18,18% 

11 

100,00% 

Agnósticos 10 

90,91% 

1 

9,09% 

11 

100,00% 

Outras 7 

58,33% 

5 

41,67% 

12 

100,00% 

Espírita 7 

87,50% 

1 

12,50% 

8 

100,00% 

Total 309 

65,19% 

165 

34,81% 

474 

100,00% 
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Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

Na tabela 11, encontramos a relação dos jovens ligados ou não à alguma 

religião, frente à uma situação de aborto em caso de risco de morte da mãe. Nesse 

caso, 65,19% acredita que se justifica a interrupção da gravidez, enquanto 34,81% 

não consideram isso uma justificativa para tal ação. Destacando a religião 

evangélica petencostal, observamos uma grande quantidade de jovens que 

acreditam essa não ser uma situação justificável de aborto, compreendendo 43,64% 

das/os jovens evangélicos petencostais, ou 48 em números totais, numa população 

de 110. 

Isso reforça a premissa de que o debate sobre aborto se torna conflituoso 

frente à religiosidade, ou mesmo então frente à sociedade brasileira, que como 

observamos anteriormente, possui altos níveis de religiosidade. O que nos remete 

que esses valores religiosos, presentes na sociedade, reflitam nela de forma a 

atingir inclusive quem não se identifica nessas religiões, como é o caso dos jovens 

na tabela, que não se identificam com religião alguma, porém somam 35,44% 

afirmando que não se justifica a interrupção em caso de risco de morte. 

Soma-se a isso a afirmação de Silva que a questão do aborto gera tensões 

na sociedade desde meados do século XX, “o que resultou na criação na década de 

1970 de movimentos de cunho internacional, como o Pró-Vida e o Pró-Escolha” 

(2018, pág. 63). 

Para relacionar com o intuito de buscar responder se a hipótese é verdadeira 

ou não, destaco na tabela 8 e 9 as populações referentes às religiões católicas, 

protestantes e evangélicos petencostais que acreditam que “se justifica” tanto o 

fechamento do Congresso por parte do Presidente da República, quando a 

dissolução do Supremo Tribunal Federal pelo próprio Executivo, em caso de uma 

situação difícil no Brasil, além de destacar também as populações destas mesmas 

religiões presentes na tabela 10, que desaprovam o civil direito ao casamento entre 

homossexuais. 

 
Tabela 12 - Comparação 

Religião Se justifica o 
fechamento do 

Congresso 

Se justifica a 
dissolução do STF 

Desaprova o direito 
civil de 

homossexuais de 

Não se justifica 
o aborto em 

caso de risco de 
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   casarem vida da mãe 

Católica, 

protestante e 

evangélica 

petencostal 

16,74% 27,35% 30,31% 27,00% 

Agnósticos e 

nenhum 

6,51% 5,66% 5,65% 6,11% 

Outros 1,39% 1,88% 1,35% 1,68% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

Como mostra a tabela 12, na questão de fechamento do Congresso pelo 

Presidente da República, em caso de alguma situação difícil no país, protestantes, 

evangélicos petencostais e católicos somam 16,74%. Logo depois ficam os 

agnósticos e os que não se identificam com religião alguma com 6,51%, e outras 

religiões com 1,39% da mesma população. 

No ponto de dissolução do Supremo Tribuna Federal pelo Executivo 

Nacional, nas mesmas circunstâncias anteriores, acreditam que se justifica 27,35%, 

onde somam-se católicos, protestantes e evangélicos petencostais, depois 5.66% 

entre agnósticos e indivíduos que não se identificam com religião alguma e 1,88% 

de outras religiões, também defendem essa medida. 

Por último, numa análise de aprovação e desaprovação do direito dos 

homossexuais de casarem, desaprovam 30,31%, somando os católicos, 

protestantes e evangélicos petencostais, depois 5,65% de agnósticos e indivíduos 

não identificados com as religiões, e por último outras religiões que somam 1,35%, 

dentro dessa mesma população. Porém quando o assunto é a situação do aborto, 

os católicos, protestantes e evangélicos ficam em 27%, enquanto os agnósticos e os 

que não se identificam com religião alguma somam 6,11%, já as outras religiões 

atingem 1,68%. 

Isso aponta que a hipótese de que jovens identificados com religiões 

católicas, protestantes e evangélicas petencostais têm menor tolerância com as 

instituições democráticas que com o reconhecimento de direitos de minorias 

políticas não se confirma. Os resultados apontam para direção contraria, pois se 

contarmos as três primeiras situações, e excluirmos a questão do aborto, o 
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resultado facilmente se coloca inverso à hipótese. Quando incluímos a situação da 

interrupção da gravidez como método de salvar a vida da mãe, ela se encontra no 

mesmo nível de 27% da situação de dissolução do STF. 

Se analisar no conjunto das categorias, possuindo duas para cada tipo de 

situação – instituições democráticas e direitos de minorias -, podemos inferir que 

quando o assunto são direitos dos homossexuais, as religiões católicas, 

petencostais e protestantes se tornam menos tolerantes em detrimento de 

instituições democráticas, porém quando o tema é aborto em caso de risco de vida, 

este se torna secundário frente à outras situações que envolvem determinadas 

instituições democráticas. 

 
2.5 - Tolerância da Juventude em relação ao direito das minorias políticas 

 
 

Compreendendo a juventude como um grupo que possui múltiplas 

identidades e um setor da população de grande diversidade (Granada, 2003), assim 

como sujeitos de direitos (CUNHA, 2011), se torna importante e interessante 

analisar a relação desta juventude com outros grupos que buscam direitos na 

sociedade, como as minorias políticas. Sob a intenção de perseguir o objetivo 

específico: Identificar as minorias políticas em que a juventude possui menor 

tolerância. 

 
Tabela 13 - Tolerância da juventude em relação ao direito dos homossexuais a 
concorrer a cargos públicos 

Idade Desaprova Aprova Total 

16 à 29 anos 127 
28,41% 

320 
71,59% 

447 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 

A tabela 13 mostra a posição da juventude, que se caracteriza entre 16 e 29 
anos, frente ao direito dos homossexuais de concorrerem à cargos públicos. 
Primeiro destaco que inicialmente essa questão trabalha com uma escala de 1-10, 
sendo o 1 “desaprova fortemente” e o 10 “aprova fortemente”, nesse caso dividi a 
tabela aglomerando os dados de forma a configurar uma binaridade, onde de um 
lado seria quem aprova e de outro quem desaprova. Com isso, observamos na 
tabela que 25,41% das/os jovens desaprovam o direito dos homossexuais, já a 
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maioria, representada por 71,59%, aprova o direito destes a concorrer a cargos 
públicos. 

Esse índice de desaprovação nos remete à relação, trazida por Forst (2009), 
de autoridade e dissidente, onde a autoridade, ou maioria, tolera ou permite a 
minoria a “viver de acordo com suas crenças” (pág. 20), desde que não 
“reivindiquem status público e político iguais” (pág. 20), ou seja, nesse caso não 
tentem concorrer a cargos públicos, reforçando uma visão hierárquica do mundo 
(ALMEIDA, 2007). 

Além do direito a participação de concursos para cargos públicos, outros 
direitos civis relacionados aos homossexuais também geram polêmica e 
intolerância, como é o caso do direito ao casamento. Nesse caso, a tabela a seguir 
tem a finalidade de relacionar a tolerância da juventude frente a esse direito civil. 

 
Tabela 14 - Tolerância da juventude em relação ao casamento entre homossexuais 

Idade Desaprova Aprova Total 

16 a 29 anos 167 
37,19% 

282 
62,81% 

449 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 

Como aponta a tabela, numa população de 449 jovens, 37,19% desaprovam 
o direito dos homossexuais em se casarem, já para 62,81% acreditam que eles 
devem possuir esse direito. Nessa tabela, os dados também foram aglomerados, 
gerando uma visualização de quem desaprova e aprova, mas inicialmente seguia o 
modelo de questão da tabela 13 que era dividido numa escala que vai de 1-10, 
começando em “desaprova fortemente” e indo ao “aprova fortemente”. Os dados 
foram sintetizados para dar uma maior percepção acerca da posição da juventude 
frente essa situação, levando em conta que a juventude sempre foi tida como 
“rebelde”, se caracterizando por ir na contramão do conservadorismo. 

Esses dados, por mais que ainda demonstrem uma maioria das/os jovens 
marcando posição na aprovação dos direitos dos homossexuais, tanto na tabela 13, 
quanto na tabela 14, ainda se torna significativo que 28,41% e 37,19%, 
respectivamente, tenham resistência à permissividade do acesso à direitos civis por 
homossexuais. Em contraposição a isso, a teoria de Gibson (2003) se opõe, pois 
entende a tolerância enquanto um fator permissivo de contestação, além de atuação 
de minorias políticas nos espaços de disputas. Por mais que com isso entendamos 
que é possível um grupo contestar o acesso aos direitos civis por uma determinada 
minoria política, é incompatível com a democracia o estabelecimento de uma 
desigualdade de acesso aos direitos que devem preservar a igualdade perante 
todos/as, e em conseqüência, o impedimento de fato destas minorias de se fazerem 
presentes nas disputas por cargos públicos. 

Além de Gibson (2003), podemos trazer novamente Forst (2009), onde em 
parte da sua teoria, afirma que a permissão vinda dos grupos considerados 
“maiorias” para que as minorias vivam suas crenças do seu modo, esbarra no limite 
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de que esses grupos “dissidentes” vivam suas diferenças dentro dos limites do 
privado. O que nos remete à questões como o beijo em público por pessoas 
homossexuais, ou outras demonstrações de afeto, ou então o próprio caso do 
casamento. 

Além dos homossexuais, outro grupo que também é, muitas vezes, visto 
como nociva para a população brasileira, são os imigrantes, devido a sua busca por 
emprego e renda no Brasil, o que tenciona o espaço de disputa num país que possui 
um índice crescente de desemprego. Dessa forma, a tabela a seguir aponta a 
posição da juventude frente algumas situações que envolvem esses imigrantes. 

 
Tabela 15 - Tolerância da juventude em relação ao governo brasileiro oferecer 
serviços sociais, como por exemplo assistência de saúde, educação e habitação, 
aos imigrantes 

Idade Acordo Nem acordo nem 
desacordo 

Desacordo Total 

16 a 29 anos 97 
67,83 

25 
17,48 

21 
14,69 

143 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 

Nessa tabela observamos a relação da juventude de 16 à 29 anos, com o fato 

do governo brasileiro oferecer serviços sociais, como por exemplo, assistência de 

saúde, educação e habitação aos imigrantes. Estruturado enquanto resposta a 

possibilidade de estar de “Acordo”, “nem de acordo nem desacordo” e “desacordo”, 

a maioria dos jovens posiciona-se tolerantes em relação a oferta destes serviços, 

compreendendo 67,83% de jovens de acordo, e a seguir, sendo 17,48% nem de 

acordo nem desacordo, e por fim, 14,69% em desacordo com tais ofertas. Isso 

coloca a juventude que tolera esses serviços prestados para estes grupos como 

maioria diante de quem discorda ou “tanto faz”. 

É relevante observar esses dados da juventude brasileira em relação aos 

imigrantes, pois de 2010 à 2018 foram registrados mais de 700 mil pessoas vindas 

de outras nacionalidades, segundo dados apresentados pelo Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, no Lançamento do Relatório Anual do Observatório das 

Migrações Internacionais (OBMigra 2019)21. 

Esses dados nos distinguem do caso da Alemanha, como apontado por 

Trüdinger (2006), que os imigrantes estavam presentes na pesquisa de 2000/2001 

como um dos grupos menos tolerados pelos alemães, atingindo um percentual de 
 
 

21 https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1566502830.29 

http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1566502830.29
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1566502830.29
http://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1566502830.29
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94%, quando questionados se os imigrantes não deveriam ter permissão de realizar 

reuniões públicas. Desta forma, existe uma tolerância relevante no caso brasileiro 

em relação aos grupos imigrantes. Já quando a observação se dá nos dados do 

WVS22, de 2006, como análise feita por Ribeiro, percebemos que 6,7% do 

brasileiros rejeitavam terem vizinhos trabalhadores imigrantes ou estrangeiros. Nos 

apontando novamente, uma certa tolerância em relação à este grupo. 

O que nos põe encontro com a hipótese “a tolerância é menor em relação a 

liberdade sexual do que em relação a efetivação de direitos de outras minorias”. O 

que segundo as análises feitas nessas tabelas demonstra e confirma de fato a 

hipótese. Afinal, observando as desaprovações da juventude nas tabelas 13 e 14, e 

a rejeição aos direitos sociais pelos imigrantes na tabela 15, a juventude tem maior 

rejeição e menor tolerância nas primeiras tabelas que condizem aos direitos dos 

homossexuais, do que em relação aos imigrantes. 

 
2.6 - Tolerância da Juventude conforme a escolaridade 

 
 

Aquino (2012) destaca baixos índices de escolaridade aliados a posições 

dogmáticas reforçam posturas intolerantes relativas à discriminação de direitos de 

minorias. Almeida (2007) reforça isso, afirmando que “a grande massa da  

população de escolaridade baixa não expressa os valores democráticos e 

igualitários” (pág. 21), o que se torna uma barreira para a expansão dos direitos 

dessas minorias. 

Assim em relação ao perfil dos/as pesquisados/as é possível identificar seu 

grau de escolaridade através da tabela abaixo. 

 
Tabela 16 - Escolaridade da juventude pesquisada 

Idade Sem escolaridade e Ensino 
Básico /fundamental e médio 

Ensino Superior Total 

16 a 29 anos 453 
90,78% 

46 
9,22% 

499 
100,00 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 
 
 
 
 

22 World Value Survey: Instituição composta por cientistas sociais que realiza pesquisas de opinião 
pública no mundo todo. 
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Como mostra a tabela 16, dos jovens de 16 à 29 anos, 90,78% encontra-se 

concentrado no grupo que vai de “sem escolaridade” até “ensino médio”, enquanto 

9,22% são os que possuem, ou cursam, ensino superior. Isso mostra a discrepância 

existente entre o ensino superior e os anteriores, mesmo com o Brasil tendo 

investido na ampliação do acesso ao ensino superior nos últimos anos. 

Com isso, essa parte do trabalho busca contemplar o objetivo específico: 

Observar a escolaridade dos jovens que exercem menos tolerância com as 

instituições democráticas e as minorias políticas. 

Trabalhando com a hipótese de que “quanto maior o grau de escolaridade, 

maior a tolerância com as instituições democráticas e as minorias políticas. Para 

isso, busquei relacionar nas tabelas abaixo variáveis de escolaridade com variáveis 

correspondentes à alguns grupos políticos considerados minorias políticas e 

instituições democráticas. 

 
Tabela 17 - Tolerância da juventude de acordo com a escolaridade frente ao 
fechamento do Congresso pelo Executivo 

Escolaridade Se justifica Não se justifica Total 
Ensino fundamental e 

médio 
53 

24,09% 
167 

75,91% 
220 

100,00% 
Ensino superior 2 

7,69% 
24 

92,31% 
26 

100,00% 
Fonte: LAPOP/2018/19 

 
 

Na tabela 17 podemos observar que para 7,69% da juventude que possui 

ensino superior, o fechamento do Congresso pelo Presidente da República frente a 

situações difíceis se justifica, enquanto que 92,31 acreditam que tal medida não se 

justifica. Por outro lado temos quem não possui escolaridade, somados a quem 

possui níveis fundamental e médio de escolaridade, com isso, 24,09% acreditam 

que tal medida se justifica diante de uma situação difícil do país, enquanto para 

75,91% essa ação não se justifica. Desta forma, observamos uma variação 

relevante entre quem possui ensino superior e justifica a medida autoritária, e quem 

possui escolaridade mais baixa e também compartilha desse pensamento. Isso 

mostra que uma parte da juventude não compartilha de valores e crenças que serão 

responsáveis pela formação do que Borba e Ribeiro chamaram de cidadão 

democrático (2017). 
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Tabela 18 - Tolerância da Juventude de acordo com a escolaridade frente a 
dissolução do Supremo Tribunal Federal 

Escolaridade Se justifica Não se justifica Total 
Sem escolaridade e Ensino 

fundamental e médio 
75 

35,05% 
139 

64,95% 
215 

100,00% 
Ensino superior 8 

42,11% 
11 

57,89% 
19 

100,00% 
Fonte: LAPOP/2018/19 

 

Na tabela 18, temos a relação da dissolução do Supremo Tribunal Federal 

pelo Executivo Nacional sob a justificativa de uma situação difícil para o país. Com 

isso, 42,11% da juventude que possui ensino superior e 35,05% de quem possui 

níveis de escolaridades (ou nenhum), acreditam que a dissolução do STF pelo 

Executivo Nacional se justifica. Enquanto para 57,89% e 64,95%, respectivamente, 

da juventude que possui ensino superior e quem não possui escolaridade ou possui 

nível fundamental ou médio, acreditam não se justificar tal medida. 

Isso aponta uma elevada variação entre os que justificam a dissolução do 

Supremo Tribunal Federal pelo Executivo Nacional diante de uma situação difícil 

para o país na tabela 17 para a tabela 18. A diferença é que ambos possuem uma 

menor tolerância quando o assunto é o Supremo Tribunal Federal, o que assusta 

quando recortamos apenas o ensino superior e observamos que a tolerância é 

menor ainda dentre estes que possuem uma maior escolaridade que os demais. 

Deste modo, a característica de cidadão democrático (BORBA, RIBEIRO, 

2017) desaparece ainda mais, já que alguns dos valores que constituem a cultura 

política, segundo Moisés (2008), como confiança institucional e respeito pelas leis, 

se encontra sob risco dentro da análise da tabela. Isso pode ser reflexo do que 

Moisés chama de ambivalência política (2008), que é a construção de uma cultura 

política que combina elementos democráticos com elementos autoritários. 

Quem também contribui para essa análise da ambivalência, é Baquero 

(2018), que vai observar essa contradição nos valores de cultura política, 

entendendo que ao mesmo tempo em que a população brasileira tende a “valorizar 

princípios republicanos” (pág. 90) e possuir uma mentalidade contrária ao 

autoritarismo, em contrapartida, não possui valores democráticos o suficiente, que 

por fim reproduzem práticas políticas e comportamentos tradicionais enraizados, 

ativados por uma “memória simbólica” de um passado melhor. (IDEM, 2018). 
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Além de observar a tolerância conforme grau de escolaridade é importante 

analisar como a juventude se posiciona quando o assunto é direito de algumas 

minorias políticas. Com isso, as tabelas a seguir são resultado de um cruzamento de 

grau de escolaridade com alguns direitos específicos de minorias. 

 
Tabela 19 - Tolerância conforme grau de escolaridade da juventude frente aos 
direitos das minorias políticas: Imigrantes 
Escolaridade Concorda 

muito 
Concorda 
um pouco 

Não concorda 
nem discorda 

Discorda um 
pouco 

Discorda 
muito 

Total 

Sem 
escolaridade 

e ensino 
fundamental 

e médio 

56 
39,16% 

41 
28,67% 

25 
17,48% 

14 
9,79% 

7 
4,90% 

143 
100,00% 

Ensino 
superior 

4 
26,67% 

6 
40,00% 

3 
20,00% 

1 
6,67% 

1 
6,67% 

15 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 

Na tabela 19, os dados colocados são o cruzamento de grau de escolaridade 

com o nível de concordância ou discordância da juventude em relação ao fato do 

governo oferecer serviços sociais à imigrantes. Com isso, os números relacionado a 

quem não possui escolaridade ou possui ensino fundamental ou médio, varia de 

39,16% de jovens que concordam muito, até 4,90% de jovens que discordam muito. 

Já quando o assunto é juventude com ensino superior ou cursando, 26,67% 

concordam muito, frente à 6,67% que discordam muito. Se formos aglutinar os 

dados “concorda muito” com “concorda um pouco”, “discorda muito” com “discorda 

um pouco”, e isolarmos a variável “não discorda nem concorda”, teremos o resultado 

de 67,83 das/os jovens sem escolaridade ou com ensino fundamental ou médio, de 

acordo com a oferta de serviços sociais, enquanto 14,69% discordam e 17,48 

colocam-se na situação de nem discordar nem concordar. Já observando o recorte 

do ensino superior, 66,67% concordam com a oferta aos imigrantes, enquanto 

13,34% discordam e 20% não concordam nem discordam. 

Entre os dados aglomerados de ambas escolaridades de quem concorda, 

percebemos uma variação de pouco mais de 1%, colocando quem possui 

escolaridades de nível fundamental e médio, e quem não possui escolaridade, a 

frente no nível de tolerância com tal ação do governo em relação aos imigrantes. 

Analisando a pouca diferença existente, podemos considerar que a premissa de 
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uma maior escolaridade gera uma maior tolerância, não corresponde à este caso 

específico. É importante então manter a cautela e considerar a margem de erro e 

confiança existente na pesquisa. 

Devido a isso, os próximos quadros focam na questão da homossexualidade 

com o intuito de tentar visualizar se o resultado é o mesmo, ou modifica-se. 

 
Tabela 20 - E agora mudando de assunto e pensando nos homossexuais, o quanto 
o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que estas pessoas possam candidatar-se para 
cargos públicos? 

 
 Desaprova Aprova  

Escolaridade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sem 
escolaridade e 
Ensino 
fundamental e 
médio 

47 
10,51% 

6 
1,34% 

7 
1,57% 

18 
4,03% 

49 
10,96% 

38 
8,50% 

37 
8,28% 

36 
8,05% 

38 
8,50% 

171 
38,26% 

447 
100,00% 

Ensino superior 4 
8,70% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
4,35% 

3 
6,52% 

3 
6,52% 

3 
6,52% 

2 
4,35% 

2 
4,35% 

27 
58,70% 

46 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 

Na tabela acima, é feito uma análise por níveis de escolaridade, observando 

o quanto, numa escala de 1 à 10 (sendo 1 desaprova muito e 10 aprova muito), a 

juventude aprova ou desaprova que homossexuais possuam o direito à candidatar- 

se à cargos públicos. Deste modo, percebemos que quem possui escolaridade de 

nível fundamental e médio ou nenhuma, e desaprova muito, somam 10,51%, 

enquanto 38,26% deste mesmo grupo aprovam muito. No caso de quem possui 

nível de ensino superior, varia pouco no desaprova muito, atingindo 8,70%, em 

contraste com quem aprova muito, deste mesmo grupo, que chegam a 58,70%. 

É importante analisar que as opções da escala de “5” a “9”, de quem possui 

ensino fundamental ou médio e sem escolaridade, também possuem níveis 

relevantes, somando respectivamente, 10,96%, 8,50%, 8,28%, 8,05%, 8,50%, 

apesar de o foco ser o centro (5-6) com exceção das extremidades. Isso nos mostra 

uma tendência a este grupo possuir uma tolerância maior, em níveis da escala 

diferentes, com os direitos de homossexuais a candidatarem-se à cargos públicos, e 

um pico (5) que tende à recusa desse direito. Por outro lado, no recorte de ensino 

superior, os picos são em desaprova muito e aprova muito, tendo pouca variação na 
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escala entre 5-9, mas também concentrando neste centro, em exceção das 

extremidades. 

Caso separemos o quadro ao meio, dividindo apenas entre “desaprova” e 

“aprova”, o resultado de quem não possui escolaridade ou nível fundamental ou 

médio é 28,41% que desaprovam e 71,59% de quem aprova; já no caso de nível 

superior, totalizam 19,56% que desaprovam e 80,44% que aprovam. 

Neste caso, com uma variação bem maior entre quem aprova e desaprova, 

percebemos que há uma diferença com a tabela anterior, fazendo com que este 

resultado se aproxime da ideia de Aquino(2012) e Almeida (2007), em relação aos 

índices altos de escolaridade refletirem em uma maior tolerância. 

Com a ideia de tentar compreender esse processo e verificar a hipótese, é 

colocada outra questão, também sobre homossexuais, mas em relação ao direito de 

casarem. 

 
Tabela 21 - O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que casais homossexuais 
tenham o direito de casar? 

 
 Desaprova Aprova  

Escolaridade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Sem 
escolaridade e 
Ensino 
fundamental e 
médio 

85 
18,93% 

9 
2,00% 

15 
3,34% 

15 
3,34% 

43 
9,58% 

15 
3,34% 

22 
4,90% 

31 
6,90% 

25 
5,57% 

189 
42,09% 

449 
100,00% 

Ensino superior 8 
17,39% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
2,17% 

0 
0% 

3 
6,52% 

2 
4,35% 

4 
8,70% 

28 
60,87% 

46 
100,00% 

Fonte: LAPOP/2018/19 
 
 

Esta tabela mostra o quando a juventude, dividida por dois grupos de níveis 

de escolaridade, aprovam ou desaprovam o direito de homossexuais casarem. Na 

variável de “sem escolaridade e ensino fundamental e médio”, o foco se volta para 

as extremidades da escala, que vai de 1 (desaprova muito) a 10 (aprova muito), 

onde desaprovam muito 18,93% destes jovens e aprovam muito 42,09%. Em caso 

de nível de escolaridade de ensino superior, a perspectiva se mantém com os picos 

nas extremidades 1 e 10, onde 17,39% desaprovam muito o direito ao casamento 

homossexual e 60,87% aprovam muito que esse grupo tenha acesso à este direito. 
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Se fizermos o mesmo processo de separação, como na tabela anterior, 

remetendo à binaridade de “aprova” e “desaprova”, obteremos como resultado em 

quem possui ensino fundamental ou médio e pessoas sem escolaridade, 37,20% de 

desaprovação, enquanto 62,80% deste grupo aprovam o direito ao casamento 

homossexual. Já no caso de ensino superior, o índice de desaprovação atinge 

19,57%, enquanto o de aprovação chega a 80,43%. 

Com essas tabelas conseguimos observar que a hipótese se comprova 

parcialmente, e não se comprova em sua totalidade, pois varia de acordo com o 

objeto em que se é analisada a tolerância. No caso da análise em relação às 

instituições democráticas, pode ser observado que a tendência quando essa 

instituição é o Congresso, é que a tolerância seja maior em quem possui nível 

superior; enquanto em contrapartida, quando a instituição é o Supremo Tribunal 

Federal, o valor inverte com uma diferença de quase 10% entre um nível de 

escolaridade e os demais, colocando quem possui nível fundamental e médio e sem 

escolaridade, como mais propensos a serem tolerantes com o STF. Já quando 

observamos a relação da tolerância com os direitos das minorias, o resultado segue 

a hipótese de que aqueles que possuem nível superior tendem a ser mais tolerantes 

com os direitos das minorias políticas. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Ao fim deste trabalho, podemos concluir que ele contribuiu para a ampliação 

do conhecimento sobre a juventude brasileira frente às questões essenciais que 

moldam as relações sociais, como a tolerância e a relação dela com as instituições 

democráticas e os direitos de minorias políticas. 

Ao procurar responder o problema sobre: “qual a tolerância da juventude 

brasileira em relação às instituições democráticas e os direitos civis de grupos 

denominados ‘minorias políticas’?”, e o objetivo geral de analisar a tolerância política 

dos jovens, no ano de 2019 no Brasil, buscando compreender a postura deles em 

relação às instituições democráticas e os direitos de minorias políticas, traçou os 

seguintes objetivos específicos: a) Verificar a tolerância dos jovens em relação às 

instituições democráticas e os direitos de minorias políticas; b) Identificar a religião 

dos jovens que exercem menos tolerância com as instituições democráticas e 

minorias políticas; c) Identificar as minorias políticas em que a juventude possui 

menor tolerância; d) Observar a escolaridade dos jovens que exercem menos 

tolerância com as instituições democráticas e as minorias políticas. 

O trabalho derivou dos objetivos as hipóteses: 1) A juventude possui pouca 

tolerância frente às instituições democráticas e maior tolerância frente às minorias 

políticas; 2) Jovens identificados com religiões cristãs, protestantes e evangélicas 

petencostais, têm menor tolerância com as instituições democráticas do que com o 

reconhecimento de direitos de minorias políticas; 3) Com base nos achados de 

Almeida (2007), a tolerância é menor em relação a liberdade sexual do que em 

relação a efetivação de direitos de outras minorias; 4) Quanto maior o grau de 

escolaridade, maior a tolerância com as instituições democráticas e minorias 

políticas. 

Teoricamente buscou suporte na teoria da Cultura Política e sua preocupação 

com valores e comportamentos dos indivíduos para construção e manutenção de 

regimes democráticos. Para isso explou, principalmente, o pensamento de Bobbio 

(1998) e Baquero (2018). Ao definir juventude e identificar seus valores e 

comportamento político recupera traz Cunha (2011), Batista (2009), Almeida (2007) 

e Nazzari (2205), dentre outros. Enquanto o conceito central de tolerância liga esse 

elemento através do debate de Aquino (2012), Filgueiras (2012), Gibson (2009). 

A juventude apesar de fazer parte de uma estrutura que demonstra também 
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cultivar valores autoritários, sendo um sujeito que é construído pelas relações 

sociais, logo, também por esses valores, mostra conseguiu superar algumas 

barreiras como a da intolerância. Afirmo isso, devido à análise feita através das 

tabelas construídas com os questionários e respostas produzidas pelo LAPOP, que 

tratou de mostrar que a juventude brasileira, mesmo em momentos em que uma 

onda conservadora se forma em várias partes do mundo, se mantém 

majoritariamente mais afastada dos valores autoritários e mais próxima de uma 

cultura política minimamente tolerante. 

A pesquisa demonstrou que a juventude brasileira, de 16 a 29 anos, e de 

diferentes escolaridades, possui níveis diferentes de tolerância frente as instituições 

democráticas, como o funcionamento do Congresso e do STF, e dos direitos de 

minorias. Além disso, mostrou que a juventude brasileira segue condizente com o 

perfil religioso da população brasileira, onde mostra a juventude identificando-se 

majoritariamente como católica, seguida de evangélica petencostal, demonstrando 

que a religiosidade se manteve minimamente, como uma característica também da 

juventude. 

É importante ressaltar que o trabalho conseguiu concretizar todos os 

objetivos em que se dispôs, sendo possível verificar todas as  hipóteses, 

contribuindo para a confirmação de algumas e refutação de outras. Além de que, foi 

possível perceber que a juventude brasileira, apesar de ter se demonstrado  

tolerante em relação às instituições democráticas e aos direitos das minorias 

políticas, possui algumas características em que é importante fazer alguns 

destaques. Ressalto a diferença de tolerância existente frente a duas instituições 

democráticas, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. No que condiz ao 

primeiro, a juventude se colocou mais tolerante, porém, em relação ao STF, a 

juventude que cursa ou possui ensino superior aproximou-se mais de uma postura 

majoritariamente autoritária ao atingirem pouco mais de 42% de jovens que 

acreditam que a dissolução do STF pelo Presidente da República é justificável. Ao 

mesmo tempo em que se torna preocupante esta situação, no caso do Congresso 

acaba por ser curioso que a juventude que possui um ensino superior tenha muita 

tolerância, já que atinge níveis de pouco mais de 7% de “se justifica” em caso do 

Presidente da República fechar o Congresso em determinadas situações. 

O que fica de observação, ou como uma nova hipótese para um trabalho 

futuro, é que essa diferença gritante de tolerância entre Congresso e STF, pode ser 
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devido ao Congresso, com todos os problemas da democracia liberal, ainda ter 

alguma representatividade, mesmo que mínima, para muitos desses jovens, levando 

em conta que os próprios jovens podem escolher seus representantes do  

Congresso Nacional a cada 4 anos. Enquanto o STF é composto por um número 

bem menor, de 11 ministros, escolhido pelo Presidente da República, e que nos 

últimos anos tem tido conflitos com o Ministério Público e a Polícia Federal em 

relação às prisões que foram resultado da Operação Lava Jato23 o que tem dividido 

opiniões acerca do tema de prisão em segunda instância e etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Conjunto de investigações, ainda em andamento pela Polícia Federal brasileira, de corrupção e 
lavagem de dinheiro. 
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ANEXOS 

 
NOTES: 

Experimental modules (highlighted in gray) are considered supplemental to the 
AmericasBarometer, and not released for a minimum of two years, after that period interested 
parties can contact LAPOP with questions about how to access these data. 

O Barómetro das Américas 2018/19 Questionário Brasil Versión # 11.2.7.1. Aprovação IRB #: 182335 

 
LAPOP: Brasil, 2019 

© Vanderbilt University 2019. Direitos reservados. 
 

PAIS. País: 
01. México 02. Guatemala 03. El Salvador 04. Honduras 05. Nicaragua 
06. Costa Rica 07. Panamá 08. Colombia 09. Ecuador 10. Bolivia 
11. Perú 12. Paraguay 13. Chile 14. Uruguay 15. Brasil 
16. Venezuela 17. Argentina 21. Rep. Dom. 22. Haití 23. Jamaica 
24. Guyana 25. Trinidad & Tobago 26. Belice 40. Estados Unidos 41. Canadá 
27. Surinam 28. Bahamas 29. Barbados 30. Granada 31. Santa Lucía 
32. Dominica 33. Antigua y Barbuda 34. San Vicente y 

las Granadinas 
35. San Cristóbal y 
Nieves 

IDNUM. Número do questionário [designado pela empresa]: 
ESTRATOPRI: 
(1501) Norte (1502) Nordeste (1503) Centro-Oeste (1504) Sudeste 
(1505) Sul 
ESTRATOSEC. Tamanho do município: (1) Grande (mais de 500.000) 
(2) Médio (entre 50.000 e 499.000) (3) Pequeno (menos de 50.000) 
UPM. (Unidade Primária de Amostragem):    

PROV. Estado:    

MUNICIPIO. Cidade:    
UR [PT]. (1) Urbano (2) Rural [Usar definição do censo brasileiro] 

TAMANO. Tamanho do lugar: 
(1) Capital (área metropolitana) (2) Cidade grande 
(3) Cidade média (4) Cidade pequena (5) Área rural 
IDIOMAQ. Idioma do questionário: (3) Português 

Hora de inicio:  :  
FECHA. Data da entrevista: dia:  mês:  ano: 2019 
ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO LER A FOLHA DE INFORMAÇÃO DO ESTUDO ANTES DE COMEÇAR A ENTREVISTA 

Número do questionário 
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A4. Na sua opinião, qual é o problema mais grave que o país está enfrentando? [NÃO leia 
as alternativas; Marcar Somente UMA OPÇÃO] 

SOCT2. O(A) sr./sra. considera que a situação econômica atual do país está melhor, igual, 
ou pior que há doze meses? 
(1) Melhor (2) Igual 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 

(3) Pior 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

IDIO2. O(A) sr./sra. acha que sua atual situação econômica está melhor, igual ou pior que 
a de há doze meses? 
(1) Melhor (2) Igual 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 

(3) Pior 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

COSMUN12. Falando de uma forma geral sobre o prefeito de sua cidade [No DF, 
governador do Distrito Federal] , o (a) sr./sra. diria que o trabalho que ele (a) vem 
realizando é: [Ler alternativas] 

(1) Muito bom (2) Bom (3) Nem bom nem ruim (regular) (4) Ruim 
(5) Muito ruim (péssimo). 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
 
 
 
 
 

Água, falta de 19 Impunidade 61 
Estradas/Rodovias em mau estado 18 Inflação, altos preços 02 

Conflito armado 30 Os políticos 59 
Corrupção 13 Mau governo 15 

Crédito, falta de crédito financeiro 09 Meio ambiente 10 

Delinquência, crime, violência 05 Migração 16 
Direitos humanos, violações de 56 Tráfico de drogas 12 
Desemprego/falta de emprego 03 Gangues, quadrilhas 14 

Desigualdade 58 Pobreza 04 
Desnutrição 23 Protestos populares (greves, 

fechamento de estradas, 
paralizações, etc.) 

06 

Êxodo forçado 32 Saúde, falta de serviço 22 
Dívida Externa 26 Sequestros 31 

Discriminação, Preconceito 25 Segurança (falta de) 27 
Uso de drogas 11 Terrorismo 33 

Economia, problemas com, crise de 01 Terra para cultivar, falta de 07 
Educação, falta de, má qualidade 21 Transporte, problemas com o 60 

Eletricidade, falta de 24 Violência 57 
Explosão demográfica 20 Habitação, moradia 55 

Guerra contra o terrorismo 17 Outro 70 
Não sabe [NÃO LER] 888888 Não responde [NÃO LER] 988888 

Q1. Sexo [anote sem perguntar]: (1) Homem (2) Mulher 
Q2. Quantos anos o(a) sr./sra. tem?  anos [Anotar a idade. Não pode ser 
menos de 16 anos] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 



79  

Agora vou ler uma lista de grupos e organizações. Por favor, diga se o(a) sr./sra. assiste às reuniões 
dessas organizações pelo menos uma vez por semana, uma ou duas vezes ao mês, uma ou duas 
vezes ao ano, ou nunca [Repetir “uma vez por semana,” “uma ou duas vezes ao mês”, “uma ou 
duas vezes ao ano”, ou “nunca” para ajudar o entrevistado] 

Uma 
Uma ou 

vez por  duas 
vezes 

Uma 
ou 

duas 
vezes Nunca 

Não 
sabe 
[NÃO 

Não 
responde 

[NÃO 
NSA 
[NÃO 
LER] 

IT1. Agora, falando das pessoas daqui, o(a) sr./sra. diria que as pessoas daqui são muito 
confiáveis, algo confiáveis, pouco confiáveis, nada confiáveis? 
(1) Muito confiáveis (2) Algo confiáveis (3) Pouco confiáveis (4) Nada confiáveis 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

L1. Agora, para mudar de assunto. Nesse cartão há uma escala, de 1 a 10, na qual o número 1 significa 
“esquerda” e o 10 significa “direita”. Hoje em dia, quando se conversa de tendências políticas, fala-se de 
pessoas que simpatizam mais com a esquerda e de pessoas que simpatizam mais com a direita. 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 nesta escala? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Não sabe 
[NÃO 
LER] 

888888 

Não 
responde 

[NÃO 
LER] 

988888 
Esquerda Direita 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ao 
mês 

ao 
ano 

 LER] LER] 

CP6. Reuniões de alguma 
organização religiosa? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
888888 

 
988888 

Assiste…       

CP7. Reuniões de uma 
associação de pais e 

mestres da escola ou 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
3 

 
 

4 

 
 

888888 

 
 

988888 
colégio? 
Assiste... 

      

CP8. Reuniões de uma 
associação de 

bairro ou junta de melhorias 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
3 

 
 

4 

 
 

888888 

 
 

988888 
para a comunidade? 

Assiste... 
      

CP13. Reuniões de um 
partido ou movimento 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
888888 

 
988888 

político? Assiste…       

 

 

[ENTREGUE CARTÃO “A” AO ENTREVISTADO] 
 

[RECOLHER CARTÃO “A”] 
PROT3. Nos últimos doze meses, o(a) sr./sra. participou de alguma manifestação ou 
protesto público? 
(1) Sim (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 
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QUESTIONÁRIO A 
 
JC15A. O(A) sr./sra. acredita que 
quando o país está enfrentando 
dificuldades é justificável que 
presidente da 
Congresso e 
Congresso? 

república 
governe 

o 
feche o 
sem o 

(1) Sim, 
justifica-se. 

(2) Não, 
não se 
justifica. 

Não 
sabe 
[NÃO 
LER] 

(888888) 

Não 
responde 

[NÃO 
LER] 

(988888) 

Não se 
aplica 
[NÃO 
LER] 

(999999) 

QUESTIONÁRIO B 

JC16A. 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 Supremo 
Tribunal Federal? 

(1) Sim, 
justifica- 

se. 

(2) Não, 
não se 
justifica. 

Não sabe 
[NÃO 
LER] 

(888888) 

Não 
responde 

[NÃO 
LER] 

(988888) 

Não se aplica 
[NÃO LER] 

(999999) 

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? 
(1) Sim (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

QUESTIONÁRIO A 
Agora vamos falar de outro assunto.. 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… [Ler as alternativas]: 
JC10. Quando há muito crime (1) Seria 

justificado 
que os militares 

tomassem o 
poder por um 
golpe de estado 

(2) Não se 
justificaria que 

     os militares 
tomassem o 
poder por um   

golpe de 
estado 

 
Não sabe       Não se     Não  se     

[NÃO           responde    aplica  

LER]            [NÃO [NÃO 

      LER]              LER] 
    
     (988888) (999999) 

 

 
 

 

 

QUESTIONÁRIO B 
Agora vamos falar de outro assunto.. 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… [Ler as alternativas]: 
JC13. Diante de muita corrupção. (1) Seria 

justificado 
que os militares 

tomassem o 
poder por um 

golpe de estado 

(2) Não se 
justificaria que 

os  
militares 

tomassem o 
poder por um 

golpe de estado 

Não 
sabe 
[NÃO 
LER] 

Não Não se 
responde  aplica 

[NÃO [NÃO 
LER] LER] 

(888888) (988888) (999999) 

(888888) 
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CAPITAL1. O(A) sr./sra. é a favor ou contra a pena de morte para pessoas que 
cometeram assassinato? 
(1) A favor (2) Contra (888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

AOJ11. Falando do lugar ou bairro onde o(a) sr./sra. vive, e pensando na possibilidade de 
ser vítima de um assalto ou roubo, o(a) sr./sra. se sente muito seguro(a), pouco seguro(a), 
pouco inseguro(a) ou muito inseguro(a)? 
(1) Muito seguro(a) (2) Pouco seguro(a) (3) Pouco inseguro(a) (4) Muito inseguro(a) 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

 
 

 

 

[ENTREGAR CARTÃO “B” AO ENTREVISTADO] 
 

B0. Este cartão contém uma escala de 1 a 7 pontos, onde 1 significa NADA, e 7 significa MUITO. Por 
exemplo, se eu perguntasse o quanto o(a) sr./sra gosta de assistir televisão, caso não goste nada, 
escolheria o valor 1, e se, ao contrário, goste muito de assistir televisão, escolheria o valor 7. Se sua 
opinião está entre NADA e MUITO, escolha uma pontuação intermediária. Então, até que ponto o(a) 
sr./sra. gosta de ver televisão? Leia-me o número. [Assegure-se de que o entrevistado entende 
corretamente]. 

1 2 3 4 5 6 7 888888 988888 
 

Nada Muito Não sabe 
[NÃO 
LER] 

Não 
responde 

[NÃO 
LER] 

[Anotar o número 1-7, 888888 = Não sabe, 988888= Não responde] 

Agora vou perguntar uma série de questões e peço que o(a) sr./sra. indique o número no 
cartão que melhor expressa sua opinião. Lembre-se, você pode usar qualquer número 
entre 1 e 7. 
B1. Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que os tribunais de justiça do Brasil garantem um 
julgamento justo? [Leia: Se o(a) sr./sra. acredita que os tribunais não dão garantia 
nenhuma de um julgamento justo, escolha o número 1; se crê que os tribunais garantem 
muito bem um julgamento justo, escolha o número 7, ou escolha uma pontuação 
intermediária] 

 
B2. Até que ponto o(a) sr./sra. tem respeito pelas instituições políticas do Brasil? 
B3. Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que os direitos básicos do cidadão estão bem 
protegidos pelo sistema político brasileiro? 
B4. Até que ponto o(a) sr./sra. se sente orgulhoso(a) de viver no sistema político brasileiro? 
B6. Até que ponto o(a) sr./sra. acha que se deve apoiar o sistema político brasileiro? 
B12. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nas Forças Armadas [o Exército]? 
B13. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no Congresso Nacional? 
B18. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Polícia Militar ? 

B21. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nos partidos políticos? 

B21A. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no Presidente da República? 

B31. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança no Supremo Tribunal Federal? 

ARM2. Se o(a) sr./sra. pudesse, teria uma arma de fogo como um revólver ou espingarda 
para sua proteção? 
(1) Sim (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 



82  

INFRAX. Imagine que alguém entra em sua casa para roubá-la e o(a) sr./sra. liga para a 
polícia. Quanto tempo o(a) sr./sra. acha que a polícia levaria para chegar à sua casa em 
um dia típico, ao meio-dia? [Ler alternativas] 
(1) Menos de 10 minutos 
(2) Entre 10 e 30 minutos 
(3) Mais de 30 minutos e até uma hora 
(4) Mais de uma hora e até três horas 
(5) Mais de três horas 
(6) [NÃO LER] Não há polícia/eles nunca chegariam 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

Se você tivesse que realizar uma cirurgia 
pelo SUS, o quanto o(a) sr./sra. acha que 
seria mais rápido conseguir esta cirurgia 
se tivesse o apoio de… [Ler alternativas] 
[Repetir “Muito,” “Pouco”, 
ou “Nada” para ajudar o entrevistado] 
BRABROC1. Seu líder religioso? 
BRABROC2. Se tivesse o apoio de um 
advogado? 
BRABROC3. Se tivesse o apoio de um 
político ou alguém ligado a um político? 
BRABROC4. Se tivesse o apoio de 
alguma outra pessoa? 

BRABROC4A. Quem seria esta pessoa? 
Anota   

Muito Pouco Nada Não sabe Não 
[NÃO responde 
LER] [NÃO 

LER] 

1 
1 

2 
2 

3 
3 

888888 
888888 

988888 
988888 

1 2 3 888888 988888 

1 
[Siga] 

2 
[Siga] 

3 
[Vá para 

BRABROV1] 

888888 
[Vá para 

BRABROV1] 

988888 
[Vá para 

(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
 

[RECOLHER CARTÃO “B”] 

 
 

 

 

Se você tivesse que conseguir vaga em 
creche pública para uma criança da sua 
família, o quanto o(a) sr./sra. acha que 
seria mais rápido conseguir esta vaga se 
tivesse o apoio de… [Ler alternativas] 
[Repetir “Muito,” “Pouco”, 

ou “Nada” para ajudar o entrevistado] 

Muito Pouco Nada Não sabe Não 
[NÃO responde 
LER] [NÃO 

LER] 

BRABROV1. Seu líder religioso? 
BRABROV2. Se tivesse o apoio de um 

1 2 3 
1 2 3 

888888 
888888 

988888 
988888 

M1. Falando em geral do atual governo, como o(a) sr./sra. avalia o trabalho que o 
Presidente Jair Bolsonaro está realizando [Ler alternativas] 
(1) Muito bom 
(4) Mau 

(2) Bom (3) Nem bom, nem mau (regular) 
(5) Muito mau (péssimo) 

(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

B32. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Prefeitura Municipal [No DF, no governo 
Distrital] ? 
B37. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nos meios de comunicação? 
B47A. Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nas eleições neste país? 
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Se você tivesse que conseguir vaga em 
creche pública para uma criança da sua 
família, o quanto o(a) sr./sra. acha que 
seria mais rápido conseguir esta vaga se 
tivesse o apoio de… [Ler alternativas] 
[Repetir “Muito,” “Pouco”, 

ou “Nada” para ajudar o entrevistado] 
advogado 
BRABROV3. Se tivesse o apoio de um 
político ou alguém ligado a um político? 

Muito Pouco Nada   Não sabe Não 
[NÃO   responde 

LER] [NÃO 
LER] 

 
 
 

      1 2 3 888888 988888 
 
BRABROV4. Se tivesse o apoio de 
alguma outra pessoa? 

 
 
BRABROV4A. Quem seria esta pessoa? 
Anota   

 
1 

[Siga] 

 
2 

[Siga] 

 
3 

[Vá para  
 
AB1]   

 
888888 

[Vá para   
BRABRO3/ 

AB1] 

 
988888 
[Vá para 

BRABRO3/ 
AB1] 

(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
 
QUESTIONÁRIO A 
 

[ATENCION: Realizar las preguntas BRABRO3, y BRABRO5A/BRABRO5B a la mitad de 
la muestra, y AB1, AB2 y AB5 a la otra mitad] 

BRABRO3. Pensando na sua comunidade, existe alguma pessoa que apesar de não trabalhar 
 para o governo, é próxima de um político e só ajuda os conhecidos dela a serem atendidos  
pelo governo? 
(1) Sim, 
(2) Não 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[ATENCION: Preguntar BRABRO5A a un 25% de la muestra, y BRABRO5B al otro 25%] 
BRABRO5A. Imagine que você tem um problema como falta de vacina no posto de saúde, você 
procuraria esta pessoa para pedir ajuda para resolver o seu problema? 
(1) Sim 
(2) Talvez 
(3) Não 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[ATENCION: Preguntar BRABRO5 a un 25% de la muestra, y BRABRO5B al otro 25%] 
BRABRO5B. Imagine que você tem um problema como falta de iluminação na sua rua, você 
procuraria esta pessoa para pedir ajuda para resolver o seu problema? 
(1) Sim 
(2) Talvez 
(3) Não 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde  
(999999) [NÃO LER] Não se aplica         [ENTREGAR CARTÃO “C” AO ENTREVISTADO] 
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Agora, vamos usar um cartão em que o ponto 1 representa “discorda muito” e o ponto 7 
representa “concorda muito”. Um número entre 1 e 7, representa uma pontuação intermediária. 

Agora vou ler algumas frases. Por favor, me diga o quanto concorda ou discorda delas. 

ROS4. O Estado brasileiro deve implementar políticas firmes para reduzir a desigualdade 
de renda entre ricos e pobres. Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 

REDIST1. O governo deve gastar mais na ajuda aos pobres. Até que ponto concorda ou 
discorda desta frase? 

REDIST2A. É correto que os ricos paguem muito em impostos mas recebam pouco em 
serviços do Estado. Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 

REDIST3. A maioria dos desempregados poderia encontrar um trabalho se quisessem. Até 
que ponto concorda ou discorda desta frase? 

ING4. Mudando de assunto de novo, a democracia tem alguns problemas, mas é melhor do 
que qualquer outra forma de governo. Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 
EFF1. Os que governam o país se interessam pelo que pessoas como o(a) sr./sra. 
pensam. Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 
EFF2. O(A) sr./sra. sente que entende bem os assuntos políticos mais importantes do país. 
Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 
EFF10. O(A) sr./sra. sente que o governo leva em conta as opiniões de pessoas como você 
ao planejar ou alterar serviços públicos como serviços e transferências sociais. Até que ponto 
concorda ou discorda desta frase? 
EFF11. O(A) sr./sra. acredita que receberia facilmente os benefícios sociais do Estado, caso 
precisasse deles. Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 

QUESTIONÁRIO A 
[Anotar o número 1-7, 888888 = Não sabe, 988888= Não responde, 999999 = Não se aplica] 

 
BRAPRIV1A. Algumas pessoas acreditam que o governo brasileiro deveria privatizar a 
Petrobrás. Até que ponto concorda ou discorda desta proposta? 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 888888 988888 

Discorda muito Concorda muito Não sabe 
[NÃO 
LER] 

 
 

Não 
responde 

[NÃO 
LER] 

[Anotar o número 1-7, 888888 = Não sabe, 988888= Não responde] 
 

 

 

[ALEATORIZAR A ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE REDIST1, REDIST2 E REDIST3] 
 

 

Mudando de assunto… 
[Continue usando o cartão “C”] 
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[Continue usando o cartão “C”] 
 

[Anotar 1-7, 888888 = Não sabe, 988888= Não responde] 
DST1B. O governo deve gastar mais dinheiro para fazer cumprir as 
regulamentações de construção para tornar as moradias mais seguras 
contra desastres naturais, mesmo que isto signifique gastar menos em 
outras áreas. Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 
[RECOLHER CARTÃO “C”] 
DRK1. Quão provável seria que o(a) sr./sra. ou alguém na sua família 
imediata aqui no Brasil poderia ficar seriamente ferido em um desastre 
natural como inundações, tempestades, terremotos ou furacões nos 
próximos 25 anos? Acredita que seria? [Ler alternativas] 
(1) Nada provável  (2)  Pouco  provável  (3)  Mais  ou menos  provável  (4) 
Muito provável 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

 
ENV1CALT. Imagine que o governo federal tenha duas opções para 
implementar a proteção do meio ambiente: Por um lado, pode transferir recursos 
ao governo de sua cidade para que implemente esta proteção, ou pode transferir 
recursos a outros grupos, como ONGs ou organizações comunitárias que podem 
decidir como implementar e administrar estas proteções. O governo só pode 
implementar uma destas opções. Qual o(a) sr./sra. prefere? 
(1) Transferir recursos ao governo da sua cidade 
(2) Transferir recursos a ONGs ou organizações comunitárias 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

Quando o governo escolhe uma política como na área de educação, saúde ou segurança pública, até 
que ponto o(a) sr./sra. concorda ou discorda que o governo deveria levar em consideração...? 
1-7 
888888 = NS 
988888 = NR 
999999 = NSA 
BRAPP1. A opinião da população? 
BRAPP2. Deveria levar em consideração a opinião de organizações, como sindicatos, 
associações comunitárias ou religiosas? 
BRAPP3. Deveria levar em consideração estudos feitos por professores e cientistas 
das universidades? 
BRAPP4. Deveria levar em consideração a opinião de partidos políticos? 

QUESTIONÁRIO B 
[Anotar o número 1-7, 888888 = Não sabe, 988888= Não responde, 999999 = Não se aplica] 

 
BRAPRIV1B. 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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PN4. 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? 
(1) Muito satisfeito(a) (2) Satisfeito(a) (3) Insatisfeito(a) (4) Muito insatisfeito(a) 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

Agora vamos mudar para outro cartão. Este novo cartão tem uma escala de 10 pontos, que vai de 1 a 
10, sendo que o 1 indica que o(a) sr./sra. desaprova fortemente e o 10 indica que aprova fortemente. 
Vou ler uma lista de algumas ações ou coisas que as pessoas podem fazer para atingir suas metas e 
objetivos políticos. Quero que me diga o quanto o(a) sr./sra. aprovaria ou desaprovaria as seguintes 
ações: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 888888 988888 
Não  Não 
sabe responde 
[NÃO [NÃO 
LER] LER] 

Desaprova fortemente Aprova fortemente 

[Anotar 1-10, 888888= Não sabe, 988888 = Não responde] 
D1. Existem pessoas que sempre falam mal da forma de governo do Brasil, não somente do 
governo atual, mas sim da forma de governo. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova o 
direito de votar dessas pessoas? Por favor, leia para mim o número na escala. [explore : 
Até que ponto?] 
D2. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que estas pessoas, que sempre falam mal da 
forma de governo, realizem manifestações pacíficas com o propósito de expressar seus 
pontos de vista? Por favor, leia para mim o número. 
D3. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que estas pessoas, que sempre falam mal da 
forma de governo do Brasil, possam candidatar-se para cargos públicos? 
D4. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que estas pessoas, que sempre falam mal da 
forma de governo, apareçam na televisão para discursar? 
D5. E agora, mudando de assunto e pensando nos homossexuais, o quanto o(a) sr./sra. 
aprova ou desaprova que estas pessoas possam candidatar-se para cargos públicos? 
D6. O quanto o(a) sr./sra. aprova ou desaprova que casais homossexuais tenham o direito de 
se casar? 

BRAPARAP2. Até que ponto o(a) sr./sra. aprova o direito do PSDB de concorrer nas 
eleições para presidente do Brasil? 
BRAPARAP3. Até que ponto o sr./sra. aprova o direito do MDB, antigo PMDB, de concorrer 
nas eleições para presidente do Brasil? 

 
 

Agora, falando de outros assuntos… 
 

[ENTREGAR CARTÃO “D” AO ENTREVISTADO] 
 

 

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? [Ler alternativas] 
(1) Muito sério 
(2) Mais ou menos sério 
(3) Pouco sério 
(4) Nada sério 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 



87  

 
 

[RECOLHER CARTÃO “D”] 
 

 
 
 
 
 

Agora queremos falar de sua experiência 
pessoal com coisas que acontecem na 
vida… 
EXC2. Algum policial pediu ao(à) sr./sra. 

Não se 
aplica, 

Não 
tentou 
ou não 

teve 
contato 

 
 
 

-- 

 
 
 

Não Sim 

 
Não 

sabe 
[NÃO 
LER] 

 
 

Não responde 
[NÃO LER] 

uma propina (suborno) nos últimos 12 
meses? 
EXC6. Nos últimos doze meses algum 
funcionário público solicitou ao (à) sr./sra. 
uma propina (ou suborno)? 
EXC11. O(A) sr./sra. encaminhou algum 
pedido na prefeitura nos últimos doze 
meses? 
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR 
NSA (999999) 

 
 

-- 
999999 

0 1 888888 988888 
 
 

0 1 888888 988888 

BRAPARAP1. Até que ponto o sr./sra. aprova o direito do PT de concorrer nas eleições para 
presidente do Brasil? 

SE RESPONDEU SIM  Perguntar: 
Para fazer algum pedido na prefeitura, 

 
0 

 
1 

 
888888 

 
988888 

durante o último ano, o(a) sr./sra. teve que     
pagar algo a mais do que a lei manda?     

(ASSINALE 0 OU 1)     
EXC13. O(A) sr./sra. trabalha? 999999    

SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR     

NSA (999999) 
SE RESPONDEU SIM  Perguntar: 

 
0 

 
1 

 
888888 

 
988888 

Nos últimos doze meses no seu trabalho,     
alguém solicitou alguma propina     
(suborno)? (ASSINALE 0 OU 1)     

EXC14. Nos últimos doze meses, o(a) 999999    
sr./sra. teve que resolver alguma questão     

com a justiça?     
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR     

NSA (999999) E VÁ PARA EXC15. 0 1 888888 988888 
SE RESPONDEU SIM  Perguntar: 
O(A) sr.sra. teve que pagar alguma propina 

    

(suborno) aos juízes neste último ano?     
(ASSINALE 0 OU 1)     

EXC15. O(A) sr./sra. usou serviços 999999    
públicos de saúde nos últimos 12 meses?     
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR     

NSA (999999)     
SE RESPONDEU SIM  Perguntar:     
Nos últimos 12 meses, para ser atendido 0 1 888888 988888 

em um hospital público ou em um posto de     
saúde  o(a) sr /sra  teve que pagar alguma     
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QUESTIONÁRIO B 
EXC7NEW. Pensando nos políticos do Brasil, quantos deles o(a) sr./sra. acha que estão 
envolvidos com corrupção? [Ler alternativas] 
(1) Nenhum 
(2) Menos da metade 
(3) A metade dos políticos 
(4) Mais da metade 
(5) Todos 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

 
 
 
 
 
EXC16. O(A) sr./sra. teve algum 
filho na escola ou no colégio nos 
últimos doze meses? 
SE RESPONDEU NÃO  ASSINALAR 

 
Não se 
aplica, 

Não 
tentou ou 
não teve 
contato  

 
 
 
 

999999 

 
 
 

Não Sim 

 
Não sabe 
 [NÃO LER] 

 
 

Não responde 
 [NÃO LER] 

NSA (999999) 
SE RESPONDEU SIM  Perguntar: 
Nos últimos 12 meses, o(a) sr./sra. teve 
que pagar alguma propina (suborno) na 
escola ou colégio? (ASSINALE 0 OU 1) 
EXC18. O(A) sr./sra. acha que, da 
forma como as coisas estão, às vezes 
se justifica pagar uma propina 
(suborno)? 

0 1 888888 988888 
 
 
 
 

0 1 888888 988888 

 

 
 
 

QUESTIONÁRIO A 
EXC7. Considerando sua experiência ou o que ouviu falar dos funcionários públicos, a 
corrupção dos funcionários públicos é... ? [Ler alternativas] 
(1) Muito comum (2) Algo comum (3) Pouco comum (4) Nada comum 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
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EXPERIMENTO 1 – TRATAMIENTOS A-B-C 
 

[NOTA DE PROGRAMAÇÃO: Aplicar cada tratamento a um terço da amostra. Aplicar o mesmo 
tratamento no EXPERIMENTO 1 (IMMIG1X) e no EXPERIMENTO 2 (COMCON3X)] 

 
IMMIG1XA. O quanto o(a) sr./sra. concorda com que o governo Brasileiro 
ofereça serviços sociais como por exemplo assistência de saúde, 
educação e habitação aos venezuelanos que vêm viver ou trabalhar no 
Brasil? O(A) sr./sra. [Ler alternativas] 
(1) Concorda muito 
(2) Concorda um pouco 
(3) Não concorda nem discorda 
(4) Discorda um pouco 
(5) Discorda muito 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

IMMIG1XB. O quanto o(a) sr./sra. concorda com que o governo Brasileiro 
ofereça serviços sociais como por exemplo assistência de saúde, educação 
e habitação aos imigrantes que vêm viver ou trabalhar no Brasil? O(A) 
sr./sra. [Ler alternativas] 
(1) Concorda muito 
(2) Concorda um pouco 
(3) Não concorda nem discorda 
(4) Discorda um pouco 
(5) Discorda muito 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
IMMIG1XC. O quanto o(a) sr./sra. concorda com que o governo Brasileiro 
ofereça serviços sociais como por exemplo assistência de saúde, educação 
e habitação aos espanhóis que vêm viver ou trabalhar no Brasil? O(A) 
sr./sra. [Ler alternativas] 
(1) Concorda muito 
(2) Concorda um pouco 
(3) Não concorda nem discorda 
(4) Discorda um pouco 
(5) Discorda muito 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 



90  

COMCON3XC. E quanto lhe incomodaria ter um espanhol como vizinho? Lhe incomodaria 
muito, algo, pouco ou nada? 
(1) Muito 
(2) Algo 
(3) Pouco 
(4) Nada 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

VB1. O(A) sr./sra. tem título de eleitor? 
(1) Sim (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

VB2. O(A) sr./sra. votou no primeiro turno nas últimas eleições presidenciais de 2018? 
(1) Sim, votou [Siga] 
(2) Não votou [Vá para BRALV1B] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para BRALV1B] 
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para BRALV1B] 

 
 

 

EXPERIMENTO 2 – TRATAMIENTOS A-B-C 
 

[NOTA DE PROGRAMAÇÃO: Aplicar cada tratamento a um terço da amostra. Aplicar o mesmo 
tratamento no EXPERIMENTO 1 (IMMIG1X) e no EXPERIMENTO 2 (COMCON3X)] 

COMCON3XA. E quanto lhe incomodaria ter um venezuelano como vizinho? Lhe incomodaria 
muito, algo, pouco ou nada? 
(1) Muito 
(2) Algo 
(3) Pouco 
(4) Nada 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
COMCON3XB. E quanto lhe incomodaria ter um imigrante como vizinho? Lhe incomodaria 
muito, algo, pouco ou nada? 
(1) Muito 
(2) Algo 
(3) Pouco 
(4) Nada 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
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[Perguntar somente se foi votar- se a resposta a pergunta VB2 foi (01)] 
BRALV1A. E o local onde o(a) sr./sra vota...? [Ler alternativas] 
(1) É perto da sua casa e você vai a pé 
(2) É perto da sua casa, mas você não vai a pé, 
(3) É longe da sua casa, mas ainda assim você vai a pé, ou 
(4) É longe da sua casa, e você tem que pegar pelo menos uma condução, seja carro, 
ônibus, trem ou metrô. [Siga] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para VB10] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para VB10] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica [Vá para VB10] 
[Perguntar somente se não foi votar- se a resposta a pergunta VB2 NÃO foi (01)] 
BRALV1B. Mesmo não tendo votado, o local onde o(a) sr./sra. vota...? [Ler alternativas] 
(1) É perto da sua casa e você vai a pé, 
(2) É perto da sua casa, mas você não vai a pé, 
(3) É longe da sua casa, mas ainda assim você vai a pé, ou 
(4) É longe da sua casa, e você tem que pegar pelo menos uma condução, seja carro, 
ônibus, trem ou metrô. 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para VB10] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para VB10] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica [Vá para VB10] 

 

[Perguntar somente se foi votar- se a resposta a pergunta VB2 foi (01)] 
BRALV2. E quanto tempo o(a) sr./sra. levou para ir até o seu local de votação? [Ler 
alternativas] 
(1) Menos de 15 minutos 
(2) Entre 15 e 30 minutos 
(3) Mais de 30 até 45 minutos 
(4) Mais de 45 minutos até 1 hora 
(5) Mais de 1 hora 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

VB3N. Em qual dos candidatos o(a) sr./sra. votou para presidente no primeiro turno das 
eleições presidenciais de 2018? [NÃO LER ALTERNATIVAS] 

(00) Nenhum (foi votar, mas votou em branco) 
(97) Nenhum (foi votar, mas anulou seu voto) 

 
(1501) Jair Bolsonaro (PSL) 
(1502) Fernando Haddad (PT) 
(1503) Ciro Gomes (PDT) 
(1504) Geraldo Alckmin (PSDB) 
(1505) João Amoêdo (NOVO) 
(1506) Cabo Daciolo (PATRI) 
(1507) Henrique Meirelles (MDB) 
(1508) Marina Silva (REDE) 
(1509) Álvaro Dias (PODEMOS) 
(1510) Guilherme Boulos (PSOL) 
(1511) Vera Lúcia (PSTU) 
(1512) José Maria Eymael (DC) 
(1513) João Goulart Filho (PPL) 
(1577) Outro 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica (No votou) [NÃO LER] 
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Agora, vamos usar um cartão similar, porém o ponto 1 representa “Não gosto de jeito nenhum” e o ponto 
10 “Gosto muito”. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 888888 988888 
Não  Não 
sabe responde 
[NÃO [NÃO 
LER] LER] 

Não gosto de jeito nenhum Gosto Muito 
 
Falando sobre partidos políticos, poderia informar o quanto gosta ou não gosta dos 
seguintes partidos 
BRAANTIP1. PT. Até que ponto gosta ou não gosta? Por favor, leia para mim o número. 
BRAANTIP2. PSDB. Até que ponto gosta ou não gosta? Por favor, leia para mim o 
número. 
BRAANTIP3. MDB, antigo PMDB, Até que ponto gosta ou não gosta? Por favor, leia para 
mim o número. 

 

 
 

[ENTREGAR CARTÃO “AP” AO ENTREVISTADO] 
 

[RECOLHER CARTÃO “AP”] 

VB10. Atualmente o(a) sr./sra. simpatiza com algum partido político? 
(1) Sim [Continue] (2) Não [Vá para BRAANTIP1] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para BRAANTIP1] 
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para BRAANTIP1] 
VB11. Com qual partido o(a) sr./sra. simpatiza? [NÃO LER ALTERNATIVAS] 
 
(1501) PT (Partido dos Trabalhadores) 
(1502) PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 
(1503) PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 
(1504) PSB (Partido Socialista Brasileiro) 
(1505) DEM (DEMOCRATAS) 
(1506) PC do B (Partido Comunista do Brasil) 
(1507) PPS (Partido Popular Socialista) 
(1508) PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 
(1509) PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 
(1510) PP (Partido Progressista) 
(1511) PL (Partido Liberal) 
(1512) PV (Partido Verde) 
(1513) PDT (Partido Democrático Trabalhista) 
(1514) PSL (Partido Social Liberal) 
(1515) NOVO (Partido Novo) 
(1577) Outro 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica  [NÃO LER] 

* 
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QUESTIONÁRIO B 
POL1EXP. O quanto o(a) sr./sra. se interessa por política: muito, mais ou menos, pouco ou 
nada? 
(1) Muito (2) Mais ou menos (3) Pouco (4) Nada 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

VB20. Se as próximas eleições presidenciais fossem nesta semana, em quem o(a) sr./sra. 
votaria? [Leia as alternativas] 
(1) Não votaria 
(2) Votaria no candidato ou partido do atual presidente 
(3) Votaria por algum candidato ou partido da oposição 
(4) Iria votar, mas votaria em branco ou nulo 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

 
 
 

 
 

PRA2N. De maneira geral, o quanto o(a) sr/sra. se sente qualificado(a) ou 
capacitado(a) para realizar o trabalho de um político eleito, como por 
exemplo, um deputado, prefeito ou vereador? [Ler alternativas] 
(1) Muito qualificado(a) 
(2) Algo qualificado(a) 
(3) Pouco qualificado(a) 
(4) Nada qualificado(a) 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

PRA8N. Alguma vez lhe motivaram pessoalmente a sair como candidato(a) 
em uma eleição para cargo público? 
(1) Sim [Siga] 
(2) Não [Vá para PRA10] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para PRA10] 
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para PRA10] 

PRA8AN. Quem lhe motivou? [Não ler alternativas. Marcar TODAS as que mencione] 
(1) Líderes políticos (nacionais, locais) 
(2) Outros líderes ou grupos da comunidade local (não políticos) 
(3) Outros líderes ou grupos nacionais 
(4) Um programa formal de treinamento de candidatos 
(5) Seu chefe, empregador ou patrão 
(6) Membros de sua família, amigos ou colegas 
(7) Membros dos meios de comunicação 
(77) Outros (Especificar)    (888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

QUESTIONÁRIO A 
 

POL1. O quanto o(a) sr./sra. se interessa por política: muito, algo, pouco ou nada? 
(1) Muito (2) Algo (3) Pouco (4) Nada 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
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QUESTIONÁRIO A 
 

VB51. Quem o(a) sr./sra. acredita que seria mais corrupto como político: um homem, uma 
mulher, ou ambos por igual? 
(1) Um homem (2) Uma mulher 
(3) Ambos por igual 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
VB52. E quando um político ou uma política tem que cuidar da economia nacional, quem 
faz um trabalho melhor: um homem, uma mulher, ou não importa? 
(1) Um homem (2) Uma mulher 
(3) Não importa 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

VB58. Até que ponto o(a) sr./sra. concorda com a seguinte frase: Quando a mãe trabalha 
fora de casa, os filhos sofrem. [Ler alternativas] 
(1) Concorda muito 
(2) Concorda 
(3) Discorda 
(4) Discorda muito 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
W14A. E agora, pensando em outros assuntos. O(A) sr./sra acredita que se justifica a 
interrupção da gravidez, ou seja, um aborto, quando a saúde da mãe está em perigo? 
(1) Sim, se justifica (2) Não, não se justifica 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

 
 

E mudando de assunto… 

 
 

 

VB50. Alguns dizem que, em geral, os homens são melhores líderes políticos do que as 
mulheres. O(A) sr./sra concorda muito, concorda, discorda, ou discorda muito? 
(1) Concorda muito (2) Concorda  (3) Discorda (4) Discorda muito 
(888888) Nao sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

PRA10. Imagine que o(a) sr./sra. está considerando sair como candidato(a) em uma eleição 
nos próximos anos. O quanto o(a) sr/sra. estaria preocupado(a) por ter que renunciar a sua 
renda ou trabalho para sair candidato em uma eleição? [Ler alternativas] 

 
(1) Extremamente preocupado(a). 
(2) Seriamente preocupado(a). 
(3) Um pouco preocupado(a). 
(4) Nada preocupado(a). 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
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QUESTIONÁRIO B 
 

Agora, quero perguntar quanta confiança o(a) sr./sra. tem nos governos de vários 
países. Para cada país por favor me diga se na sua opinião ele é muito confiável, algo 
confiável, pouco confiável, nada confiável, ou se não tem opinião.

 
 
 
 

MIL10A. O governo da 
China. Na sua opinião 
ele é muito confiável, 
algo confiável, pouco 
confiável, nada 
confiável, ou não tem 
opinião? 
MIL10E. O governo dos 
Estados Unidos. Na sua 
opinião ele é muito 
confiável, algo 
confiável,pouco  

 
Muito 
confiável 

 
Algo 
confiável 

 
Pouco 

confiável 

 
Nada 

confiável 

Não sabe/ 
não tem 
opinião[Não   

Ler] 
                       

Não            Não se 
Responde   aplica 

                   [Não LER] 
 

 

AB1. (1) Independência; ou (2) Respeito aos mais velhos 

(3) [NÃO LER] Ambos 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
 
AB2. (1) Obediência, ou (2) Autonomia 

(3) [NÃO LER] Ambos 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

AB5. (1) Criatividade; ou (2) Disciplina 

(3) [NÃO LER] Ambos 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

 
 
 

Mudando de assunto e falando das qualidades que as crianças devem ter, vou mencionar 
várias características e quero que me d
iga qual é mais importante para crianças: 

QUESTIONÁRIO B 
[ATENCION: Hacer estas preguntas a la mitad de la muestra, y las preguntas BRABRO3, 

BRABRO5A/B a la otra mitad] 

    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
888888 

 
988888 

 
999999 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 

888888 

 
 
 

988888 

 
 
 

999999 
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ED. Qual foi o último ano ou série da escola que o(a) sr./sra. concluiu com aprovação? 
  Ano do  (primário, secundário, universidade, superior não-
universitário) = 
  total de anos [Usar tabela abaixo para código] 
(0) – 0 Nenhum 

 
(1) 1 ano 1° série do primário (2° ano no sistema novo/Ensino Fundamental) 

 
(2) 2 anos 2° série do primário (3° ano no sistema novo/Ensino Fundamental) 

 
(3) 3 anos 3° série do primário (4° ano no sistema novo/Ensino Fundamental) 

 
(4) 4 anos 4° série do primário (5° ano no sistema novo/Ensino Fundamental) 

 
(5) 5 anos 5° série do ginásio (6° ano no sistema novo/Ensino Fundamental) 

 
(6) 6 anos 6° série do ginásio (7° ano no sistema novo/Ensino Fundamental) 

 
(7) 7 anos 7° série do ginásio (8° ano no sistema novo/Ensino Fundamental) 

 
(8) 8 anos 8° série do ginásio (9° ano no sistema novo/Ensino Fundamental) 

 
(9) 9 anos 1° ano do colegial/ Ensino Médio 

 
(10) 10 anos 2° ano do colegial/ Ensino Médio 

 
(11) 11 anos 3° ano do colegial/ Ensino Médio 

 
(12) 12 anos 1° ano da universidade /superior não universitário 

 
(13) 13 anos 2° ano da universidade /superior não universitário 

 
(14) 14 anos 3° ano da universidade /superior não universitário 

 
(15) 15 anos 4° ano da universidade /superior não universitário 

 
(16) 16 anos 5° ano da universidade 

 
(17) 17 anos 6° ano da universidade ou mais 

(888888) Não sabe [NÃO 
LER] 
(988888) Não responde 
[NÃO LER] 

WF1. O(A) sr./sra. ou alguém em sua casa recebe ajuda mensal em dinheiro, comida, ou em 
produtos do governo, sem incluir pensões/previdência social? 
(1) Sim (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 
CCT1B. Agora falando especificamente sobre o Programa Bolsa Família, o(a) sr./sra. ou 
alguém em sua casa é beneficiário deste programa? 
(1) Sim (2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 
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Q5A. Com que freqüência o(a) sr./sra. vai à missa ou culto religioso? [Leia as Alternativas] 
(1) Mais de uma vez por semana 
(2) Uma vez por semana 
(3) Uma vez por mês 
(4) Uma ou duas vezes por ano 
(5) Nunca ou quase nunca 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 
Q5B. Por favor, poderia me dizer quão importante é a religião na sua vida? [Leia as 
alternativas] 
(1) Muito importante   (2) Algo importante (3) Pouco importante 
(4) Nada importante 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

OCUP4A. Ao que o(a) sr./sra. se dedica atualmente? O(A)sr./sra. está: [Leia alternativas] 
(1) Empregado(a)? [Siga] 
(2) Não está empregado neste momento, mas tem trabalho? [Siga] 
(3) Está procurando emprego ativamente? [Vá para Q10NEW] 
(4) É estudante? [Vá para Q10NEW] 
(5) Se dedica aos afazeres de sua casa? [Vá para Q10NEW] 
(6) É aposentado(a) ou incapacitado(a) permanentemente para trabalhar? [Vá para 
Q10NEW] 
(7) Não trabalha e não está procurando emprego? [Vá para Q10NEW] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Vá para Q10NEW] 
(988888) Não responde [NÃO LER] [Vá para Q10NEW] 

Q3CN. Qual a sua religião, se tiver? [Não leia as alternativas] 
[Se o entrevistado diz que não tem religião, explore para identificar se o entrevistado 
pertence à alternativa 4 ou 11] 
[Se o entrevistado diz "Cristão" ou "Evangélico", explore para verificar se é católico 
(opção 1), pentecostal (opção 5) ou evangélico não-pentecostal (opção 2). Se não 
tiver certeza, selecione (2).] 

 
(01) Católico [Siga] 
(02) Protestante Tradicional ou Evangélica não pentecostal (Batista, Calvinista, Luterano, 
Metodista, Presbiteriano, Discípulo de Cristo, Anglicano, Episcopal, Igreja Cristã Reformada, 
Igreja Morava, Menonita, Irmãos em Cristo; Igreja do Nazareno) [Siga] 
(03) Outra religião oriental não cristã (Muçulmano, Budista, Induísta, Taoísta, Confuciano, 
Baha’i) [Siga] 
(05) Evangélica pentecostal (Pentecostal, Igreja de Deus, Assembleias de 
Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Quadrangular, Igreja de Cristo, 
Congregação Cristã, Adventista, Adventista de Sétimo Dia, Sara Nossa Terra, 
Carismático não Católico, Bola de Neve, etc) [Siga] 
(07) Religiões Tradicionais ou nativas (Santeria, Candomblé, Umbanda, 
Vodu, Rastafari, religiões mayas, Santo Daime, Esotérica) [Siga] 
(1501) Espírita kardecista [Siga] 
(04) Nenhuma (Acredita em uma entidade suprema mas não pertence à religião nenhuma) 
[Siga] 
(11) Agnóstico ou ateu/não acredita em Deus [VÁ PARA Q5B] 
(77) Outra [Siga] 
(888888) Não sabe [NÃO LER] [Siga] 
(988888) Não responde [NÃO LER] [Siga] 
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[Usar o cartão OCUPOIT como apoio, NÃO mostrar ao entrevistado] 
OCUPOIT. Qual é a ocupação ou o tipo de trabalho que realiza? [Explorar: em que 
consiste o seu trabalho?] [NÃO ler as alternativas] 
(1) Diretores e gerentes 
(2) Profissionais científicos e intelectuais 
(3) Técnicos e profissionais de nível médio 
(4) Pessoal de apoio administrativo 
(5) Trabalhadores da área de serviços e vendedores de comércios e mercados 
(6) Agricultores e trabalhadores qualificados agropecuários, florestais e da pesca 
(7) Operários e artesãos de artes mecânicas e outras funções 
(8) Operadores de instalações e máquinas e montadores 
(9) Ocupações elementares 
(10) Ocupações militares 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 

 
OCUP1A. Na sua ocupação principal o(a) sr./sra. é: [Leia as alternativas] 
(1) Assalariado(a) do governo? 
(2) Assalariado(a) do setor privado? 
(3) Patrão ou sócio(a) de empresa? 
(4) Trabalha por conta própria/autônomo? 
(5) Trabalhador não remunerado ou sem salário? 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
FORMAL. Por este trabalho, o(a) sr./sra. ou seu empregador faz 
contribuições para sua previdência ou aposentadoria? 
(1) Sim 
(2) Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
(999999) Não se aplica [NÃO LER] 
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Q10NEW. Em qual das seguintes categorias se encontra a renda familiar mensal dessa 
casa, incluindo as remessas do exterior e a renda de todos os adultos e filhos que 
trabalham? 
[Se não entende perguntar: Quanto dinheiro entra no total em sua casa por mês?] 

 
(00) Sem renda 
(01) Até R$400 
(02) De R$400 até R$700 
(03) De R$701 até R$900 
(04) De R$901 até R$1000 
(05) De R$1001 até R$1100 
(06) De R$1101 até R$1200 
(07) De R$1201 até R$1300 
(08) De R$1301 até R$1500 
(09) De R$1501 até R$1700 
(10) De R$1701 até R$2000 
(11) De R$2001 até R$2200 
(12) De R$2201 até R$2500 
(13) De R$2501 até R$2900 
(14) De R$2901 até R$3700 
(15) De R$3701 até R$5600 
(16) Mais de R$5600 

 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

Q14. O(A) sr./sra. tem intenção de ir morar ou trabalhar em outro país nos próximos três 
anos? 
(1) Sim (2)  Não 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

Q10E. Nos últimos dois anos, o salário ou renda de sua casa: [Leia as alternativas] 
(1) Aumentou? 
(2) Ficou igual? 
(3) Diminuiu? 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

Q11N. Qual o seu estado civil? [Ler as alternativas] 
(1) Solteiro 
(2) Casado 
(3) Mora junto (casado na prática mas não no papel) 
(4) Divorciado 
(5) Separado 
(6) Viúvo 
(7) União Civil 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 

[ENTREGAR CARTÃO “F” AO ENTREVISTADO] 
 

[RECOLHER CARTÃO “F”] 
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ETID. O(A) sr./sra. se considera uma pessoa branca, negra, parda, indígena ou amarela? 
[Se diz Afro-brasileira, codificar como (4) Negro (Preta)] 
(1) Branca (3) Indígena (4) Negro (Preta) (5) Pardo 
(1506) Amarela (7) Outra 
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
GI0N. Com que frequência o sr./sra. presta atenção às notícias, seja na TV, rádio, jornais 
ou na internet? [Leia as alternativas] 

(1) Diariamente (2) Algumas vezes por semana (3) Algumas vezes ao mês 
(4) Algumas vezes por ano (5) Nunca 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 

 
 

 

SMEDIA1. O(A) sr./sra. tem conta no Facebook? 
(1) Sim [Siga] 
(2) Não [Vá para SMEDIA4] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para SMEDIA4] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para SMEDIA4] 
SMEDIA2. Com que frequência o(a) sr./sra. vê conteúdo no Facebook? [Ler alternativas] 
(1) Diariamente [Siga] 
(2) Algumas vezes por semana [Siga] 
(3) Algumas vezes por mês [Siga] 
(4) Algumas vezes por ano [Siga] 
(5) Nunca [Vá para SMEDIA4] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Siga] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Siga] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
SMEDIA3. Com que frequência o(a) sr./sra. vê informação política no Facebook? [Ler 
alternativas] 
(1) Diariamente 
(2) Algumas vezes por semana 
(3) Algumas vezes por mês 
(4) Algumas vezes por ano 
(5) Nunca 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
SMEDIA4. O(A) sr./sra. tem conta no Twitter? 
(1) Sim [Siga] 
(2) Não [Vá para SMEDIA7] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para SMEDIA7] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para SMEDIA7] 

Q12C. Quantas pessoas no total vivem em sua casa neste momento?   
(888888) Não sabe [NÃO LER] 
(988888) Não responde [NÃO LER] 
Q12BN. Quantos meninos e meninas menores de 13 anos vivem no seu domicílio agora? 

00 = Nenhum 
(888888) Não sabe [NÃO LER] (988888) Não responde [NÃO LER] 
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SMEDIA5. Com que frequência o(a) sr./sra. vê conteúdo no Twitter? [Ler alternativas] 
(1) Diariamente [Siga] 
(2) Algumas vezes por semana [Siga] 
(3) Algumas vezes por mês [Siga] 
(4) Algumas vezes por ano [Siga] 
(5) Nunca [Vá para SMEDIA7] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Siga] 
(888888) [NÃO LER] Não responde [Siga] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
SMEDIA6. Com que frequência o(a) sr./sra. vê informação política no Twitter? [Ler 
alternativas] 
(1) Diariamente 
(2) Algumas vezes por semana 
(3) Algumas vezes por mês 
(4) Algumas vezes por ano 
(5) Nunca 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
SMEDIA7. O(A) sr./sra. usa Whatsapp? 
(1) Sim [Siga] 
(2) Não [Vá para R3] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para R3] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para R3 
SMEDIA8. Com que frequência o(a) sr./sra. usa o WhatsApp? [Ler alternativas] 
(1) Diariamente[Siga] 
(2) Algumas vezes por semana [Siga] 
(3) Algumas vezes por mês [Siga] 
(4) Algumas vezes por ano [Siga] 
(5) Nunca [Vá para R3] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Siga] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Siga] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
SMEDIA9. Com que frequência o(a) sr./sra. vê informação política no WhatsApp? [Ler 
alternativas] 
(1) Diariamente 
(2) Algumas vezes por semana 
(3) Algumas vezes por mês 
(4) Algumas vezes por ano 
(5) Nunca 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
Poderia dizer-me se em sua casa tem: [Ler todos]  

 
R3. Geladeira (freezer) (0) Não 

R4. Telefone fixo (não 

 
(1) 

Sim 
 

(1)

 
(88888) 
Não sabe 

[NÃO LER] 
(88888) 

 
(988888) 

Não 
responde 
[NÃO LER] 
(988888) 

celular) (0) 
Não 

Sim Não sabe Não responde 

 
   [NÃO LER] [NÃO LER] 

R4A. Telefone celular (aceita 
smartphone/ telefone 

 
(0) Não 

(1) 
Sim 

(888888) 
Não sabe 

(988888) 
Não responde 

inteligente)   [NÃO LER] [NÃO LER] 
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R5. Automóvel. Quantos? 
[Se não diz quantos, 
marcar “um”.] 

 
(0) 

Não 

 
(1) 
Um 

 
(2) 

Dois 

(3) 
Três 
ou 

mais 

 
(888888) 
Não 
sabe 

[NÃO LER] 

(88888) 

(988888) 
Não 

responde 
[NÃO LER] 

 
(988888) 

R6. Máquina de lavar roupa (0) Não (1) Sim 
 
 

R7. Forno de microondas (0) Não (1) Sim 
 
 

R8. Motocicleta (0) Não (1) Sim       R12. Água encanada dentro 

Não sabe 
[NÃO LER] 
(888888) 
Não sabe 

[NÃO LER] 
(888888) 

Não sabe 

[NÃO LER] 
(888888) 

Não responde 
[NÃO LER] 

(988888) 
Não responde 
[NÃO LER] 

(988888) 
Não 

responde 

[NÃO LER] 
(988888) 

de casa (0) Não (1) Sim Não 
sabe 

[NÃO LER] 

Não responde 
[NÃO LER] 

R14. Banheiro dentro de (0) Não (1) Sim Casa 
 

R15. Computador (aceita 
tablet/iPad) 

R18. Serviço de Internet dentro 

(888888) 
Não sabe 

[NÃO LER] 
(888888) 
Não sabe 

[NÃO LER] 
(888888) 

(988888) 
Não responde 
[NÃO LER] 

(988888) 
Não responde 
[NÃO LER] 

(988888) 
de casa (incluindo 
celular ou 
tablet) 

(0) Não (1) Sim Não 
sabe 

[NÃO LER] 

Não responde 

[NÃO LER] 

 
R1. 
Televisão 

(0) Não [Vá para 
PSC1] 

(1) Sim 
[Siga] 

(888888) 
Não sabe 
[NÃO LER] 

(988888) 
Não 

responde 
[NÃO LER] 

(999999) 
NSA 

 [NÃO LER] 
 

Para terminar… 

(0) Não (1) Sim 

 

  R16. TV de tela plana 

 

(0) Não 

 

(1) Sim 

 
(888888) 
Não sabe 

(988888) 
Não 

responde 
   [NÃO LER]  [NÃO LER] 
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PSC1. Qual é a principal fonte de água que os membros de sua residência usam para 
tomar ou beber? [Não ler alternativas. Marcar somente uma resposta] 

[Se mencionar que usa diversas fonte, pedir a mais usada] 
[Se disser somente água encanada ou da rede pública, PERGUNTAR se é dentro 
(1) ou fora da residência (2)] 

 
(01) Água encanada da rede pública da torneira de dentro da residência 
(02) Água encanada da rede pública da torneira de fora da residência 
(03) Conexão irregular em encanamento da rede pública 
(04) Torneira pública / tubo de água ou tanque público 
(05) Poço artesiano / poço de perfuração (com bomba) 
(06) Poço escavado coberto / cisterna (sem bomba) 
(07) Poço escavado descoberto (sem bomba) 
(08) Manancial coberto 
(09) Manancial descoberto 
(10) Captação de água de chuva 
(11) Água engarrafada 
(12) Carreta tanque 
(13) Caminhão pipa 
(14) Rio, arroio, canal, canais de irrigação / rego 
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
PSC2. Qual é a principal fonte de água usada na residência para outras finalidades, 
tais como cozinhar e lavar as mãos? [Não ler alternativas. Marcar somente uma 
resposta] 

[Se mencionar que usa diversas fonte, pedir a mais usada] 
[Se disser somente água encanada ou da rede pública, PERGUNTAR se é dentro 
(1) ou fora da residência (2)] 

 
(01) Água encanada da rede pública da torneira de dentro da residência [Vá para 
PSA18] 
(02) Água encanada da rede pública da torneira de fora da residência [Vá para PSA18] 
(03) Conexão irregular em encanamento da rede pública [Vá para PSA18] 
(04) Torneira pública / tubo de água ou tanque público [Siga] 
(05) Poço artesiano / poço de perfuração (com bomba) [Siga] 
(06) Poço escavado coberto / cisterna (sem bomba) [Siga] 
(07) Poço escavado descoberto (sem bomba) [Siga] 
(08) Manancial coberto [Siga] 
(09) Manancial descoberto [Siga] 
(10) Captação de água de chuva [Siga] 
(11) Água engarrafada [Siga] 
(12) Carreta tanque [Siga] 
(13) Caminhão pipa [Siga] 
(14) Rio, arroio, canal, canais de irrigação / rego [Siga] 
(77) Outro [Siga] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para PSA14] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSA14] 
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[Perguntar PSA18, PSA19, PSA20 somente se houver encamento (água encanada) - 
se a resposta à pergunta PSC2 foi (01), (02) ou (03)] 

Como o(a) sr./sra. avalia a qualidade de cada um dos seguintes aspectos de seu serviço de 
água: 
PSA18. Limpeza da água. O(A) sr./sra. diria que é…[Ler alternativas] 
(1) Muito boa (2) Boa (3) Nem boa nem ruim (Regular) (4) Ruim 
(5) Muito ruim. 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
PSA19. Sabor da água. O(a) sr./sra. diria que é… [Ler alternativas] 

 

[ATENÇÃO: A pergunta se refere ao sabor de água recém saída da torneira, 
sem ser filtrada ou fervida] 

 
(1) Muito bom (2) Bom (3) Nem bom nem ruim (Regular) (4) Ruim 
(5) Muito ruim. 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
PSA20. A pressão da água em sua residência. O(a) sr./sra. diria que é… [Ler alternativas] 

 
(1) Muito boa (2) Boa (3) Nem boa nem ruim (Regular) (4) Ruim 
(5) Muito ruim. 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

[Perguntar somente se NÃO houver encamento (água encanada) - se a resposta à 
pergunta PSC2 NÃO foi (01) (02) ou (03)] 
PSA21. Por que a sua residência não está ligada ao sistema de água? [Não ler 
alternativas] 

 
(1) O sistema não chega à minha casa 
(2) A tarifa cobrada para ligar ao sistema é muito alta 
(3) A tarifa cobrada pelo serviço depois de ligar é muito alta. 
(4) Acredito que o sistema que utilizo atualmente é melhor 
(5) Não quero quebrar meu piso/ precisa de reformas na minha casa para ligar ao 
sistema 
(6) Estou acostumado com o sistema que utilizo atualmente e prefiro não mudar. 
(7) O sistema que utilizo é mais comum neste bairro. 
(8) Não há interesse das autoridades/empresa de água para oferecer serviço aqui. 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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[Perguntar somente se houver encamento (água encanada) – Se a resposta 
àpergunta PSC2 foi (01) (02) ou (03)] 
PSC7. Quantos dias por semana a sua residência recebe água 
encanada da rede pública? 
(0) Menos de uma vez por semana 
(1) Um dia por semana 
(2) Dois dias por semana 
(3) Três dias por semana 
(4) Quatro dias por semana 
(5) Cinco dias por semana 
(6) Seis dias por semana 
(7) Sete dias por semana 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[Perguntar somente se houver encamento (água encanada) – Se a 
resposta à pergunta PSC2 foi (01) (02) ou (03) 
PSC8. Quantas horas de água ao dia o(a) sr./sra. tem quando recebe esse serviço? 
Anotar quantidade de horas    
[Atenção, se disser em minutos ou fração, arredondar para horas] 
[Máximo valor aceito: 24] 

[Refere-se ao fornecimento através de encamento (água encanada), 
independentemente do sistema de armazenamento doméstico que possa ter] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

[Perguntar somente se há encanamento (água encanada) – Se a 
resposta à pergunta PSC2 foi (01) (02) ou (03)] 
PSC9. Durante as últimas quatro semanas, quantas vezes o serviço regular 
de abastecimento de água foi interrompido? 

[Anotar número]  [Máximo valor aceito: 50] 
 

(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
[Perguntar somente se respondeu (1) ou (2) à pergunta PSC2] 
PSC10. Em algumas ocasiões, as pessoas não pagam as contas de água 
por diversas razões: não acham que seja importante, acham que a água 
deveria ser grátis ou por que não podem pagar. Das últimas 6 contas de 
água que recebeu, o(a) sr./sra. deixou de pagar alguma? 

[Se disser “Sim” perguntar quantas e anotar o número]    
[Valores aceitos: 1 - 6] 
(0) Não 
(7) [NÃO LER] Não pagou porque não recebeu a conta (888888)  
[NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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[PERGUNTAR A TODOS] 
 

PSA14. O(A) sr./sra. ou os membros de sua residência tomam alguma medida para 
economizar água? Quais? [Não ler alternativas. Marcar todas que correspondam] 

 
(0) Nenhuma medida 
(1) Reduzir o uso em higiene pessoal (encurtar os banhos, fechar a torneira ao escovar 
os dentes ou lavar as mãos) 
(2) Utilizar o sistema de economizar água da privada (descarga com duplo 
acionamento, outros) 
(3) Utilizar balde ou bacia ao invés da torneira para lavar pratos, carros, calçadas 
(4) Utilizar fontes alternativas (chuva, manancial) para irrigação 
(5) Utilizar ciclos curtos em eletrodomésticos (máquina de lavar roupa, máquina de 
lavar louça) 
(6) Utilizar temporizadores / redutores de pressão 
(7) Reutilizar a água (de lavagens ou chuveiro, etc.) para outros fins 
(77) Outras medidas 

(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
PSC11. O banheiro de sua residência... 
[Ler alternativas] [Explorar se necessário. Atenção, opções de (1) a (5) e (7) 
envolvem ligação à rede ou descarga externa da habitação] 
(1) Está ligado ao sistema de esgoto / saneamento [Vá para PSC12] 
(7) Está ligado ao sistema de tratamento [Vá para PSC12] 
(2) Está ligado à fossa séptica / fossa fora da casa [Vá para PSC12] 
(3) É conduzido para fluxo / curso de água [Vá para PSC12] 
(4) Outra resposta [fluxo / descarga para outro local] [Vá para PSC12] 
(5) É conduzido para fluxo / descarga para local desconhecido / não tem certeza / não 
sabe onde [Vá para PSC12] 
(6) É conduzido para um poço / fossa/ silo não conectado a qualquer sistema [Siga] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC12] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para PSC12] 

 

[Pergunte somente se não há ligação do esgoto para fora de casa, resposta (6) na 
pergunta PSC11] 
PSC11A. Qual dos seguintes tipos de banheiro é utilizado na sua residência? [Ler 
alternativas] 
(1) Latrina melhorada com ventilação 
(2) Latrina de fossa com louça sanitária 
(3) Latrina de fossa sem louça sanitária / poço aberto 
(4) Banheiro de compostagem / banheiro seco 
(5) Balde 
(6) Banheiro / toalete / latrina suspensa 
(7) Não usa uma infraestrutura ou usa um arbusto ou um campo 
(77) Outro 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
PSC12. O(A) sr./sra. compartilha esse banheiro com outras residências? 
(1) Sim 
(2) Não 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
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PSA22. Sua casa está conectada à rede elétrica? [Ler alternativas] 
(1) Sim, com conexão legal / formal / com medidor [Siga] 
(2) Sim, com conexão ilegal / informal (gato) [Vá para PSA16] 
(3) Não [Vá para a PSC3] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Pasa a PSC3] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Pasa a PSC3] 

[Se não houver esgoto / saneamento: se a resposta a pergunta PSC11 NÃO foi 
(01)] 
PSA15. Por que o banheiro da sua residência não está ligado ao sistema de saneamento 
ou esgoto? [Não ler alternativas] 

 
(1) O sistema não chega à minha casa 
(2) A tarifa cobrada para ligar ao sistema é muito alta 
(3) A tarifa cobrada pelo serviço depois de ligar é muito alta. 
(4) Acredito que o sistema que utilizo atualmente é melhor 
(5) Não quero quebrar meu piso/ precisa de reformas na minha casa para ligar ao 
sistema 
(6) Estou acostumado com o sistema que utilizo atualmente e prefiro não mudar. 
(7) O sistema que utilizo é mais comum neste bairro. 
(8) Não há interesse das autoridades/empresa de saneamento para oferecer serviço 
aqui. 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

PSC13. Por favor, o(a) sr./sra. poderia me dizer como o lixo desta 
residência é descartado? 
[NÃO ler alternativas. Marcar todas que se apliquem] 
[Explorar se se trata de coleta de lixo domiciliar formal (01) ou informal (02) e para 
reciclagem formal (12) ou informal (13)] 
(01) Coleta de lixo doméstica (passa serviço municipal / serviço de coleta formal) 
(02) Coleta de lixo doméstica (passa serviço de coleta informal / catadores / coletores 
ambulantes) 
(03) Depositado em lixeiras comunitários do bairro / da comunidade 
(04) Levado para o despejo / aterro / lixão municipal 
(05) Enterrado 
(06) Preparado para compostagem 
(07) Queimado 
(08) Descartado em terreno baldio / aterro livre ou em curso de água 
(09) Descartado em outro / qualquer lugar 
(10) Reciclado em sua residência (sem compostagem) 
(11) Levado ao centro de reciclagem 
(12) Coletado em casa para reciclagem (municipal / formal) 
(13) Coletado em casa para reciclagem (informal / catadores / coletores ambulantes) 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
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[Perguntar somente se está conectado a rede eléctrica legal ou ilegal: resposta (1) 
ou (2) à PSA22] 
PSA16. Pensando no seu consumo de eletricidade no último ano, o(a) sr./sra. tomou 
medidas para economizar energia ou pagar menos na sua conta de luz? Quais? [Não ler 
alternativas. Marcar todas que correspondam] 

 
(0) Não tomou nenhum medida. 
(1) Tomar banhos mais frios ou mais curtos do que gostaria 
(2) Evitar usar o ar-condicionado/ventilador durante dias ou noites de calor 
(3) Evitar usar o aquecedor elétrico durante os dias ou noites frias 
(4) Evitar usar eletrodomésticos (microondas, computador, televisor) 
(5) Comprar luminárias ou lâmpadas de LED/baixo consumo 
(6) Comprar eletrodomésticos que gastem menos eletricidade (geladeira/refrigerador, ar- 
condicionado, freezer) 
(7) Apagar as luzes 
(8) Desconectar / desligar eletrodomésticos 
(9) Utilizar temporizadores / Evitar consumo em horas de pico / contratar tarifas inteligentes 
(10) Utilizar medidor com recarga/ Planos de consumo com limite. 
(77) Outras medidas de economia 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

PSC3. Vou mencionar alguns problemas com que muitos brasileiros tem tido que lidar 
nos últimos anos. Quais desses o(a) sr./sra. pessoalmente ou alguém da sua residência 
enfrentou nos últimos três anos? [Ler alternativas. Marcar todas que se apliquem] 

 
(0) [NÃO LER] Nenhum 
(1) Secas que resultam em cortes ou falta de água 
(2) Cortes de energia elétrica (luz) 
(3) Inundações 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 

 
 

 

[Perguntar PSA23 e PSA24 somente se tem serviço legal de eletricidade, somente 
se a resposta for (1) en PSA22] 
Como o(a) sr./sra. avalia a qualidade de cada um dos seguintes aspectos do seu serviço 
de eletricidade: 
PSA23. Confiabilidade do serviço de eletricidade. O(A) sr./sra. diria que é: [Ler alternativas] 
(1) Muito boa (2) Boa (3) Nem boa nemruim (Regular) (4) Ruim (5) Muito ruim. 
(888888) [NÃO LER] Nãosabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 
PSA24. Serviço ao cliente quando há apagões ou interrupções (por exemplo, informações 
sobre quando vão acontecer, quanto tempo durará, causas do corte) . O(A) sr./sra diria que 
é: [Ler alternativas] 
(1) Muito boa (2) Boa (3) Nem boa nem ruim (Regular) (4) Ruim (5) Muito ruim. 
(888888) [NÃO LER] Nãosabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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[Somente para quem respondeu (1) ou (2) na pergunta PSC2] 
 

PSA26. Em sua casa, tem medidor / contador (relógio) para saber o quanto se consome 
de água? [Ler alternativas. Marcar somente uma resposta] 

 
(0) Não tem medidor / contador 
(1) Sim, tem um medidor / contador individual (somente para minha casa) 
(2) Sim, tem um medidor / contador mas é coletivo (comunidade / condomínio / edifício) 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 

 

PSC4. Quem o(a) sr./sra. acredita que seja o principal responsável pelas 
secas que resultam em cortes ou falta de água? [Ler alternativas] 
(1) Governo Federal 
(2) Governo Estadual 
(3) Prefeitura Municipal 
(4) Empresa provedora do serviço de água 
(5) Mudança climática ou condições climáticas extremas 
(6) A gente / Nós mesmos. 
(77) [NÃO LER] Outras respostas 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 

 
 

PSC5. Quem o(a) sr./sra. acredita que seja o principal responsável pelos cortes de 
energia elétrica? [Ler alternativas] 
(1) Governo Federal 
(2) Governo Estadual 
(3) Prefeitura Municipal 
(4) Empresa provedora do serviço de energia elétrica 
(5) Mudança climática ou condições climáticas extremas 
(6) A gente / Nós mesmos. 
(77) [NÃO LER] Outras respostas 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 

 
 

PSC6. Quem o(a) sr./sra. acredita que seja o principal responsável pelas inundações? 

[Ler alternativas] 
(1) Governo Federal 
(2) Governo Estadual 
(3) Prefeitura Municipal 
(5) Mudança climática ou condições climáticas extremas 
(6) A gente / Nós mesmos 
(77) [NÃO LER] Outras respostas 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
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FORMATQ. Por favor anote em que formato foi preenchido ESTE questionário específico. 
(1) Papel 
(2) ADGYS 
(3) Windows PDA 
(4) STG 

COLORR. [Quando terminar a entrevista, SEM perguntar, por favor use o cartão 
colorido e marque o número que mais se aproxima da cor da pele do rosto do 
entrevistado]    
(97) Não consegui classificar [Marcar (97) somente se por alguma razão não 
podia ver o rosto da pessoa entrevistada] 

Hora em que terminou a entrevista  :    

[Uma vez terminada a entrevista, SEM PERGUNTAR, complete as seguintes 
perguntas] 
NOISE1. Havia mais alguém presente durante a entrevista, além do entrevistado? 
(0) Não [Vá para CONOCIM] 
(1) Sim, mas em outro cômodo/distante [Siga] 
(2) Sim, próximo ao entrevistado, mas sem interferir [Siga] 
(3) Sim, interferindo / participando esporadicamente [Siga] 
(4) Sim, interferindo muito / colocando em risco a entrevista [Siga] 

 
 
 

Estas são todas as perguntas que tenho. Muito obrigado(a) por sua colaboração. 
 
 

PSA25A. Quanto é pago atualmente pelo consumo familiar de água em um mês na sua 
residência? 
Anotar R$  [Siga] 
(888888) [NÃO LER] Não sabe [Vá para FORMATQ] 
(988888) [NÃO LER] Não responde [Vá para FORMATQ] 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica[Vá para FORMATQ] 

 
PSA25. Pensando no que pagam em sua casa pela água, qual das seguintes 
afirmações reflete melhor sua opinião? [Ler alternativas] 
(1) O preço que pagamos pela água deveria ser mais baixo 
(2) O preço que pagamos pela água deveria ser o mesmo 
(3) O preço que pagamos pela água deveria ser mais alto 
(888888) [NÃO LER] Não sabe 
(988888) [NÃO LER] Não responde 
(999999) [NÃO LER] Não se aplica 
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As informações acima, por serem verdadeiras, seguem assinadas abaixo por mim. 
Assinatura do entrevistador  Data  / /  
Assinatura do supervisor de campo    

Comentários: 

[Não se aplica para uso de PDA/Android] Assinatura da pessoa que digitou os dados    
[Não se aplica para uso de PDA/Android] Assinatura da pessoa que verificou os dados     

 
 

NOISE2. Quem estava presente? [Marcar todas que se apliquem] 
(1) Esposo/esposa/companheiro(a) 
(2) Filho/a (criança) 
(3) Filho/a (adulto/a) 
(4) Pais/ sogros/ pais adotivos 
(5) Outro parente (criança) 
(6) Outro parente (adulto) 
(7) Outra pessoa não parente (criança) 
(8) Outra pessoa não parente (adulto) 
(9) Outra criança (vínculo desconhecido) 
(10) Outro adulto (vínculo desconhecido) 
(888888) Não sabe 
(999999) Não se aplica 
CONOCIM. Usando a escala apresentada abaixo, por favor qualifique a sua percepção 
sobre o nível de conhecimento político do entrevistado 
(1) Muito alto (2) Alto 
(5) Muito baixo 

(3) Nem alto nem baixo (4) Baixo 

TI. Duração da entrevista [minutos, ver página # 1]      

INTID. Número de identidade do entrevistador:    

SEXI. Anote seu sexo: (1) Homem (2) Mulher 
COLORI. Usando o cartão colorido, anote a cor da pele que mais se aproxima 
à sua.    
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Cartão A (L1) 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Esquerda Direita 
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Cartão B 
 
 
 

7 Muito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nada 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Cartão C 
 
 
 
 
 
 
 

Concorda 
7 muito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discorda 
muito 

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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Cartão D 
 
 

Aprova 
Fortemente 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desaprova 
Fortemente 

1 

9 
8 

7 
6 

5 

4 
3 

2 
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Cartão AP 
 
 
 

Gosto 
Muito 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não gosto de 
jeito nenhum 

9 
8 

7 
6 

5 

4 
3 

2 

1 
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Cartão F 
 
 

(00) Sem renda 
(01) Até R$400 
(02) De R$400 até R$700 
(03) De R$701 até R$900 
(04) De R$901 até R$1000 
(05) De R$1001 até R$1100 
(06) De R$1101 até R$1200 
(07) De R$1201 até R$1300 
(08) De R$1301 até R$1500 
(09) De R$1501 até R$1700 
(10) De R$1701 até R$2000 
(11) De R$2001 até R$2200 
(12) De R$2201 até R$2500 
(13) De R$2501 até R$2900 
(14) De R$2901 até R$3700 
(15) De R$3701 até R$5600 
(16) Mais de R$5600 



118  

Cartão OCUPOIT 
[NÃO MOSTRAR, somente para o entrevistador] 

 

1 Diretores e gerentes 
Diretores executivos, pessoal 
diretivo da administração pública e 
membros do poder executivo e dos 
corpos legislativos Diretores 
administradores e comerciais 
Diretores e gerentes de produção e 
operações Gerentes de hotéis, 
restaurantes, comércios e outros 
serviços 

 
2 Professionais científicos e intelectuais 
Profissionais das ciências e da engenharia 
Profissionais da saúde 
Profissionais de ensino 
Especialistas em organização da 
administração pública e de empresas 
Profissionais de tecnologia da 
informação e comunicações 
Profissionais em direito, em ciências 
sociais e culturais 

 
3 Técnicos e profissionais de nível médio 
Profissionais das ciências e da engenharia de 
nível médio 
Profissionais de nível médio da 
saúde Profissionais de nível médio 
em operações financeiras e 
administrativas 
Profissionais de nível médio de 
serviços jurídicos, sociais, culturais 
e afins Técnicos da tecnologia da 
informação e as comunicações 

 
4 Pessoal de apoio administrativo 
Auxiliar de escritório 
Empregados em trato direto com o 
público Empregados contáveis e 
encargados do registro de materiais 
Outro pessoal de apoio administrativo 

 
5 Trabalhadores dos serviços e 
vendedores de comércios e mercados 
Trabalhadores dos serviços 
pessoais Vendedores 

Trabalhadores de cuidados pessoais 
Pessoal de serviços de proteção (bombeiros, 
policiais) 
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6 Agricultores e trabalhadores 
qualificados agropecuários, 
florestais e pesqueiros Agricultores 
e trabalhadores qualificados de 
exploração agropecuária com 
destino ao mercado 
Trabalhadores florestais 
qualificados, pescadores e 
caçadores 
Trabalhadores 
agropecuários, pescadores, 
caçadores e coletores de 
subsistência 

 
7 Operários e artesãos de artes 
mecânicas e de outros ofícios 
Operários da construção 
excluindo eletricistas Operários da 
metalurgia, construção mecânica 
e afins 
Artesãos e operários das artes 
gráficas Trabalhadores 
especializados em eletricidade e 
eletro-tecnologia 
Operários de processamento de 
alimentos, da confecção, 
ebanistas, outros artesãos e afins 

 
8 Operadores de instalações e 
máquinas e ensambladores 
Operadores de instalações 
fixas e máquinas montadores 
Condutores de veículos e 
operadores de 
equipamentos pesados 
móveis 

 
9 Ocupações elementares 
Limpadores e assistentes 
Peões agropecuários, pesqueiros 
e florestais Peões da mineração, 
construção, indústria 
manufatureira e transporte 
Ajudantes de preparação de 
alimentos Vendedores 
ambulantes de serviços e afines 
Coletores de resíduos e outras 
ocupações elementares 

 
10 Ocupações 
militares Oficiais das 
forças armadas 
Suboficiais das forças 

armadas 
Outros membros das forças armadas 
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