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Pesquisa DataSenado
O Instituto de Pesquisa DataSenado realizou
levantamento para ouvir a opinião dos
brasileiros sobre assuntos relacionados à
sociedade e à política. Foram feitas perguntas
sobre temas variados, desde a percepção sobre
bem-estar individual e sobre antagonismo
político até a confiança nas novas mídias sociais
em comparação com a imprensa tradicional e o
papel do Estado na erradicação da pobreza.
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Opiniõ es sobre
economia, democracia e
polarizaçã o polı́tica

Metodologia1
Foram entrevistados 5.001 brasileiros distribuídos por todas
as unidades da Federação, por meio de ligações para
telefones fixos e móveis realizadas no período de 26 de
novembro a 17 de dezembro de 2019. O delineamento
amostral foi do tipo estratificado, totalmente probabilístico,
com alocação uniforme entre as cinco Regiões do Brasil e
proporcional entre as unidades da Federação de uma mesma
Região. Para análise dos resultados da pesquisa, cada
estimativa divulgada no relatório é acompanhada das
respectivas margens de erros (Anexo 1), calculadas com nível
de confiança de 95% e considerando o delineamento
amostral.
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Ver descrição detalhada da metodologia ao final do relatório.

Maioria dos brasileiros acredita que o país ficou
dividido por causa da política
Para 86% dos brasileiros, o país ficou dividido por causa da política. E
mais da metade desse grupo (53%) acredita que essa divisão vai
trazer prejuízos.
Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou
ou não ficou dividido por causa da política?

11%
Ficou
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1. Política, mídia e democracia

Não ficou
Não sei ou prefiro não
responder

86%

E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:
Vai trazer benefícios

19%

Vai trazer prejuízos

53%

Não vai fazer diferença
Não sei ou prefiro
não responder

23%

5%

*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política.

A proporção de brasileiros que afirmam reconhecer o antagonismo
político é preponderante em todas as regiões.
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Região

Norte

86%

Nordeste

10%

90%

Sudeste

83%

7%
14%

Sul

87%

9%

Centro-Oeste

85%

12%

Ficou

Não ficou

Não sei ou prefiro não responder
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Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou
ou não ficou dividido por causa da política?

O percentual de pessoas que admitem essa divisão varia pouco entre
as faixas de idade. Ainda assim, é maior entre brasileiros de 16 a 29
anos do que entre os que têm 60 anos ou mais.
Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou
ou não ficou dividido por causa da política?

Faixa etária

De 16 a 29 anos

93%

De 30 a 39 anos

5%

89%

De 40 a 49 anos

85%

10%
12%

De 50 a 59 anos

80%

12% 7%

60 anos ou mais

78%

17%

Ficou

Não ficou

5%

Não sei ou prefiro não responder

Em relação ao posicionamento político,
aproximadamente um em cada três brasileiros
se declara de centro
No que diz respeito à política, 32% dos brasileiros afirmam se
considerar de centro; 28% se declaram de direita e 18%, de esquerda.
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Esquerda
14%

18%

Direita

8%
Centro
28%

Nem esquerda nem direita

32%

Não sei ou prefiro não
responder
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Na política se fala em esquerda, direita e centro.
Você se considera mais de:

Aos entrevistados que responderam ser de centro, foi perguntado se
eles se posicionam mais como centro-esquerda, centro ou centrodireita. Mais da metade (56%) se posiciona como centro-direita.
E você é mais de:*

8%
23%

12%

Centro-Esquerda
Centro-Direita
Centro

56%

Não sei ou prefiro não
responder

*Pergunta respondida por quem afirmou se posicionar como centro.

Mais de sete em cada dez brasileiros confiam
mais na mídia tradicional que nas mídias sociais
Para 72% dos brasileiros, os meios de comunicação tradicionais,
como TV e jornais, são mais confiáveis do que as mídias sociais, como
Whatsapp e Youtube.
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6%

Na mídia tradicional
como na TV e nos jornais

20%

Em redes sociais como
Whatsapp e Youtube
Nenhum
72%

Não sei ou prefiro não
responder

A confiança nos meios tradicionais é prevalente em todas as regiões.
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Em geral, você confia mais em notícias que você vê:

Em geral, você confia mais em notícias que você vê:

Região

Norte

77%

17%

5%

Nordeste

74%

19%

7%

Sudeste

73%

20%

5%

Sul
Centro-Oeste

65%
70%

27%

6%

18%

10%

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais
Em redes sociais como Whatsapp e Youtube
Nenhum
Não sei ou prefiro não responder

Na análise por cor dos entrevistados, a confiança na mídia tradicional
é maior entre pretos (81%) do que entre brancos (67%).
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Cor ou raça

Parda

76%

Preta

Branca

18%

81%

67%

5%

13% 6%

24%

7%

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais
Em redes sociais como Whatsapp e Youtube
Nenhum
Não sei ou prefiro não responder
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Em geral, você confia mais em notícias que você vê:

Também há diferença na confiança em mídias tradicionais no recorte
por sexo: mulheres confiam mais (80%) do que os homens (64%).

Em geral, você confia mais em notícias que você vê:
Feminino

15%

5%

Sexo

80%

Masculino

64%

27%

7%

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais
Em redes sociais como Whatsapp e Youtube
Nenhum
Não sei ou prefiro não responder

Além disso, os resultados indicam que cidadãos que se posicionam
como de esquerda dizem confiar mais na mídia tradicional (75%) do
que aqueles que se posicionam como de direita (63%).
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Posicionamento político

Esquerda

Direita

Centro
Nem esquerda
nem direita

75%

63%

18%

31%

75%

69%

7%

5%

18%

18%

6%

11%

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais
Em redes sociais como Whatsapp e Youtube
Nenhum
Não sei ou prefiro não responder
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Em geral, você confia mais em notícias que você vê:

Finalmente, nota-se que a confiança nas mídias tradicionais é menor
entre respondentes que têm maior renda familiar. Brasileiros que
tem renda superior a 5 salários mínimos confiam em menor
percentual (60%) nas mídias tradicionais que brasileiros que ganham
menos que 2 salários (74%).

Renda familiar em
salários mínimos

Em geral, você confia mais em notícias que você vê:
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

74%

70%

60%

20%

23%

31%

4%

7%

9%

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais
Em redes sociais como Whatsapp e Youtube
Nenhum
Não sei ou prefiro não responder

Mais da metade dos brasileiros acredita que a
democracia é a melhor forma de governo
Perguntados qual frase melhor descreve a própria opinião, a maioria
dos entrevistados (58%) respondeu que a democracia é sempre a
melhor forma de governo.
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A democracia é sempre a melhor
forma de governo.

9%
Em algumas situações, um governo
autoritário é melhor.

15%
17%

58%

Para você tanto faz ter um governo
democrático ou governo autoritário.
Não sei ou prefiro não responder

Apesar de as respostas terem pouca variação em relação ao apoio à
democracia, Sul e o Sudeste registram o maior percentual (21%) dos
que defendem que “Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor” em comparação ao Norte (12%) e ao Nordeste (11%).
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Qual frase melhor descreve sua opinião?

Qual frase melhor descreve sua opinião?
Norte

Região

Nordeste

Sudeste
Sul

Centro-Oeste

57%

54%

62%

58%

55%

12%

14%

11%

17%

24%

11%

21%

21%

20%

11% 7%

13%

11%

7%

14%

A democracia é sempre a melhor forma de governo.
Em algumas situações, um governo autoritário é melhor.
Para você tanto faz ter um governo democrático ou governo autoritário.
Não sei ou prefiro não responder

Os resultados mostram ainda que o apoio incondicional à democracia
é maior entre os brasileiros que têm escolaridade mais alta. Cidadãos
com nível médio completo e nível superior completo e incompleto
concordam com maior frequência do que brasileiros com
escolaridade até fundamental incompleto que “a democracia é
sempre a melhor forma de governo”.
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Escolaridade

Até fundamental
incompleto
Ensino fundamental
completo e médio
incompleto
Ensino médio
completo
Ensino superior
incompleto ou mais

42%

16%

56%

26%

15%

68%

74%

15%

18%

18%

19%

11%

7% 6%

5%

A democracia é sempre a melhor forma de governo.
Em algumas situações, um governo autoritário é melhor.
Para você tanto faz ter um governo democrático ou governo autoritário.
Não sei ou prefiro não responder
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Qual frase melhor descreve sua opinião?

Brasileiros com escolaridade até nível fundamental incompleto
concordam em maior frequência com a frase “para você tanto faz ter
um governo democrático ou autoritário” do que brasileiros com nível
médio completo, superior incompleto e superior completo.

2. Preocupações, bem-estar e situação
econômica
Saúde é a maior preocupação dos brasileiros
Questionados sobre qual é a maior preocupação atual,
aproximadamente um entre quatro brasileiros (28%) aponta a saúde.
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Qual sua maior preocupação hoje?
Saúde

28%

Corrupção

19%

Segurança Pública

14%

Educação

12%

Emprego

12%

Custo de vida

8%

Pobreza

6%

Outro

1%

Não sei ou prefiro
não responder

1%

Essa preocupação é majoritária em todas as regiões, chegando a ser
apontada por 32% dos brasileiros residentes no Sudeste e CentroOeste.

Região

Qual sua maior preocupação hoje?
Norte

27%

Nordeste

27%

Sudeste
Sul

Centro-Oeste

15%
23%

32%
21%
32%

Saúde
Segurança Pública
Emprego
Pobreza
Outro

14%

13%

15%
22%

12%

15%
13%

23%

14%
13%

11%
11%

9%

6% 7% 5%
11% 6% 6%

12%

12%
11%

7% 7%
16%

12%

4%

7% 5%

Corrupção
Educação
Custo de vida
Não sei ou prefiro não responder

No entanto, observa-se que, para os brasileiros com maior
escolaridade, a principal preocupação é com segurança pública,
citada por 22% e seguida por corrupção (20%) e saúde (14%).
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Até fundamental
incompleto

33%

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

32%

15%

Ensino médio
completo

32%

16%

Ensino superior
incompleto ou mais

14%

22%

20%

10% 10% 10% 7% 7%

10%

14%

22%

Saúde
Segurança Pública
Emprego
Pobreza
Outro

9%

15%

10%

20%

8%

13%

9%

9% 4%

10% 8% 5%

Corrupção
Educação
Custo de vida
Não sei ou prefiro não responder
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Escolaridade

Qual sua maior preocupação hoje?

Por outro lado, para entrevistados com renda familiar de mais de 5
salários mínimos, corrupção é a preocupação mais citada (32%).
Qual sua maior preocupação hoje?
Renda familiar em
salários mínimos

Até 2

32%

Mais de 2 a 5

24%

Mais de 5

22%

Saúde
Segurança Pública
Emprego
Pobreza
Outro

12%

19%

32%

14%

15%

9%

17%

15%

15%

8% 9%

11% 10% 4%

14% 5% 7% 3%

Corrupção
Educação
Custo de vida
Não sei ou prefiro não responder

Os brasileiros que estão fora da força de trabalho (não trabalham e
não estão procurando emprego) apontam a saúde como principal
preocupação com mais frequência (37%) do que brasileiros ocupados
(23%).
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Ocupado

Desocupado

23%

26%

Fora da força de
trabalho

37%

Saúde
Segurança Pública
Emprego
Pobreza
Outro

20%

10%

16%

15%

13%

12%

19%

12% 8% 5%

22%

7% 6%

10% 10% 9% 8% 7%

Corrupção
Educação
Custo de vida
Não sei ou prefiro não responder

Maioria diz que sensação de bem-estar e
situação econômica permanecem iguais
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Situação de ocupação

Qual sua maior preocupação hoje?

Sensação de bem-estar
Aproximadamente dois em cada cinco brasileiros (41%) afirmam que
a sensação de bem-estar pessoal permaneceu igual nos últimos 6
meses.
Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você
diria que sua sensação de bem-estar:
41%
31%
27%

1%
Melhorou

Permaneceu
igual

Piorou

Não sei ou
prefiro não
responder

Essa sensação prevalece em todas as faixas renda. No entanto,
observa-se que o percentual de brasileiros que apontam piora no
bem-estar pessoal é maior entre aqueles que têm renda até 2
salários mínimos (35%) do que entre os que têm renda maior que 5
salários mínimos (19%).
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Até 2

Mais de 2 a 5

26%

39%

37%

Mais de 5

35%

39%

40%

24%

41%

19%

Melhorou

Permaneceu igual

Piorou

Não sei ou prefiro não responder

No que diz respeito à religião, nota-se que entre os evangélicos, 41%
afirmam que a sensação de bem-estar melhorou, percentual maior
que o encontrado entre os católicos (27%).
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Renda familiar em
salários mínimos

Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você
diria que sua sensação de bem-estar:

Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você
diria que sua sensação de bem-estar:
Religião/Crença

Católica

27%

Evangélica

43%

41%

29%
37%

22%

Outras religiões

24%

45%

30%

Sem religião
ou crença

25%

45%

30%

Melhorou

Permaneceu igual

Piorou

Não sei ou prefiro não responder

Situação econômica
Dois em cada cinco brasileiros (44%) afirmam que a própria situação
econômica permaneceu igual nos últimos 6 meses.
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44%
34%
21%

1%
Melhorou

Permaneceu
igual

Piorou

Não sei ou
prefiro não
responder

No entanto, entrevistados que têm renda inferior a 2 salários
mínimos afirmam com maior frequência que a situação econômica
piorou (43%) em comparação com entrevistados que têm renda
superior a 5 salários mínimos (34%).
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E sua condição econômica nos últimos 6 meses?

Renda familiar em
salários mínimos

E sua condição econômica nos últimos 6 meses?

Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

17%

40%

23%

34%

43%

43%

32%

42%

23%

Melhorou

Permaneceu igual

Piorou

Não sei ou prefiro não responder

Quando analisamos os resultados de acordo com o sexo dos
entrevistados, homens respondem com maior frequência (26%) que a
situação econômica melhorou os últimos 6 meses do que mulheres
(17%).
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Masculino

43%

31%

Sexo

26%

Feminino

17%

44%

37%

Melhorou

Permaneceu igual

Piorou

Não sei ou prefiro não responder

Relação do cidadão com o Senado Federal
Indagados com que frequência acompanham notícias sobre o que
está sendo debatido no Senado Federal, mais da metade dos
brasileiros (58%) afirmam que acompanham com pouca frequência.
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E sua condição econômica nos últimos 6 meses?

Com que frequência você acompanha notícias sobre
o que está sendo debatido no Senado:
Com muita frequência

24%

Com pouca frequência

58%

Nunca
Não sei ou prefiro
não responder

17%

1%

Mais da metade (54%) dos brasileiros não lembram em quem
votaram para senador na última eleição. Além disso, 17% dos
brasileiros dizem seguir um senador nas redes sociais e 7% afirmam
já ter tentado entrar em contato com um senador.
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Lembra em quem votou
para senador na última
eleição?

40%

Segue algum senador
nas redes sociais?

54%

17%

82%

Já tentou entrar em
contato com algum
senador?
Sim

93%

Não

Não sei ou prefiro não responder
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Vou ler algumas perguntas sobre sua relação com a
politica e com o Senado. Você:

O acompanhamento do trabalho dos senadores varia
consideravelmente de acordo com a renda. Comparado com
cidadãos que têm renda de até 2 salários mínimos, os cidadãos que
têm renda superior a 5 salários mínimos afirmam em maior
percentual acompanhar com muita frequência o que está sendo
debatido no Senado Federal (44%), lembrar em quem votaram na
última eleição para senador (62%), seguir algum senador nas redes
sociais (37%) e ter tentado entrar em contato com algum senador
(14%).

Renda familiar em
salários mínimos

Com que frequência você acompanha notícias sobre
o que está sendo debatido no Senado:
Até 2

22%

Mais de 2 a 5

23%

Mais de 5

54%

23%

65%

44%

Com muita frequência
Nunca

10%

45%

10%

Com pouca frequência
Não sei ou prefiro não responder
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Renda familiar em
salários mínimos

Até 2

36%

Mais de 2 a 5

58%

44%

Mais de 5

48%

62%

Sim

Não

6%

7%

33%

Não sei ou prefiro não responder

Segue algum senador nas redes sociais?

Renda familiar em
salários mínimos

Até 2

Mais de 2 a 5

13%

85%

18%

Mais de 5

82%

37%

Sim

Não

4%
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Lembra em quem votou para senador na última
eleição?

63%

Não sei ou prefiro não responder

Renda familiar em
salários mínimos

Já tentou entrar em contato com algum senador?

Até 2

4%

Mais de 2 a 5

8%

Mais de 5

Sim

95%

14%

Não

92%

86%

Não sei ou prefiro não responder
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O levantamento indica que o brasileiro está sensível à importância do
Estado no combate à pobreza. De acordo com os resultados, 53% dos
cidadãos concordam com a afirmativa de que “o Estado deve investir
mais dinheiro para diminuir a pobreza” e 45% discordam que “o
Estado gasta demais com os mais pobres”.
Agora vou ler outras afirmações sobre temas sociais
para que você responda o quanto concorda ou
discorda delas.
O Estado deve investir
mais dinheiro para
diminuir a pobreza.
O Estado gasta dinheiro
demais com os mais
pobres.

53%

11%

40%

45%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

4%

39%
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3. Atitudes sociais

Concorda
Discorda totalmente

Em relação a essa questão, não se verifica diferença significativa
entre as opiniões de acordo com o posicionamento político dos
brasileiros. Entrevistados que se identificaram como esquerda,
direita, centro ou sem posicionamento política possuem
posicionamentos parecidos.
O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a
pobreza.
Posicionamento político

Esquerda

Direita

Centro
Nem esquerda
nem direita

59%

46%

53%

38%

43%

41%

47%

50%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

Concorda
Discorda totalmente

2%

8%

5%

2%
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Esquerda

16%

33%

Direita 5% 15%

Centro
Nem esquerda
nem direita

47%

9%

7%

47%

33%

47%

41%

52%

38%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

Concorda
Discorda totalmente

Ainda de acordo com os resultados, os brasileiros reconhecem a
discriminação por orientação sexual. O percentual dos cidadãos que
concordam e concordam totalmente com a afirmativa de que “no
Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação” chega a 74%.
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Posicionamento político

O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres

Agora vou ler outras afirmações sobre temas sociais
para que você responda o quanto concorda ou
discorda delas.
No Brasil, homossexuais
sofrem muita
discriminação.

28%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

46%

14% 6% 6%

Concorda
Discorda totalmente

Não há diferenças significativas, entre católicos, evangélicos e
pessoas sem religião, no nível de concordância com a afirmação de
que homossexuais sofrem muita discriminação no Brasil
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Religião

Católica

Evangélica

32%

21%

Outras religiões
Sem religião ou
crença

42%

14% 5% 7%

50%

36%

17%

39%

32%

8%

52%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

6% 6%

15%

11%

Concorda
Discorda totalmente

Quanto ao racismo, a maior parte dos brasileiros concorda que esse
ainda é um grande problema no país. Contudo, as opiniões se
dividem quando o assunto é o sistema de cotas para negros em
universidades.
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No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação.

Agora vou ler outras afirmações sobre temas sociais
para que você responda o quanto concorda ou discorda
delas.
O racismo ainda é um
grande problema no
Brasil.
O sistema de cotas para
negros em universidades
é justo.

39%

19%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

46%

41%

10% 4%

25%

11%

Concorda
Discorda totalmente

Nota-se que o percentual de brasileiros que reconhecem o racismo
como um problema varia com a idade. Os mais jovens, com idade
entre 16 a 29 anos, tendem a ser mais sensíveis a essa questão do
que aqueles com idade entre 40 a 49 anos.
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De 16 a 29 anos

50%

Faixa etária

De 30 a 39 anos

44%

40%

48%

De 40 a 49 anos

33%

51%

De 50 a 59 anos

35%

47%

60 anos ou mais

33%

7% 5%

14%
13% 4%

42%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

5%

14%

11%

Concorda
Discorda totalmente
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O racismo ainda é um grande problema no Brasil.

Outro assunto que divide os brasileiros é a segurança pública. Se por
um lado 54% concordam que “deveria existir pena de morte no
Brasil”, 68% discordam que “facilitar a posse de armas vai aumentar a
segurança”.
Vou ler algumas considerações sobre assuntos
sociais para que você responda o quanto concorda
ou discorda delas
Deveria existir pena
de morte no Brasil.
Facilitar a posse de
armas vai aumentar
a segurança no Brasil.

23%

9%

31%

21%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

22%

38%

19%

30%

Concorda
Discorda totalmente

Verificam-se opiniões diferentes quanto à segurança pública de
acordo com o posicionamento político e a renda familiar.
Brasileiros que se identificam como de direita concordam totalmente
que “deveria existir pena de morte no Brasil” com mais frequência
que entrevistados que se identificam como de esquerda. Da mesma
forma, entrevistados que se identificam como de esquerda
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Deveria existir pena de morte no Brasil.
Posicionamento político

Esquerda

15%

32%

Direita

26%

Centro

25%

Nem esquerda
nem direita

24%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

19%

31%

38%

31%

19%

15%

24%

27%

30%

18%

14%

Concorda
Discorda totalmente
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discordam totalmente dessa afirmação com mais frequência do que
entrevistados que se identificam como de direita.

Por fim, a maior parte dos brasileiros é contra a legalização de todos
os usos da maconha.
Vou ler algumas considerações sobre assuntos
sociais para que você responda o quanto concorda
ou discorda delas
Todos os usos da maconha
devem ser legalizados no
Brasil.

6% 16%

Concorda totalmente
Discorda
Não sei ou prefiro não responder

43%

34%

Concorda
Discorda totalmente

Ainda que a oposição à legalização de todos os usos da maconha seja
preponderante em todas as faixas de idade, os mais jovens (16 a 29
anos) apresentaram um percentual maior de aceitação em relação às
pessoas com mais de 50 anos.
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Faixa etária

De 16 a 29 anos

10%

21%

De 30 a 39 anos 6%

17%

De 40 a 49 anos 5%

18%

De 50 a 59 anos
60 anos ou mais

40%
43%

6% 12%
7%

33%

38%

38%

45%

35%

49%

39%

Concorda totalmente

Concorda

Discorda

Discorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder

27%
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Todos os usos da maconha devem ser legalizados no
Brasil.
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A pesquisa teve como população-alvo cidadãos de 16 anos ou mais,
residentes no Brasil. Os participantes foram selecionados via Amostragem
Estratificada2 por unidade da Federação (UF) com alocação uniforme por
Região e, dentro de cada Região, proporcional à população da UF. A amostra
total foi composta por 5.001 entrevistas, sendo 1.000 entrevistas por Região.
Por necessidade de arredondamento, na Região Nordeste, foram feitas 1.001
entrevistas.
A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas telefônicas via CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing). Nesse método, o entrevistador
segue um roteiro que é disponibilizado em computador e composto por
questionário estruturado, com questões objetivas e orientações para a
condução da entrevista. Essa estrutura visa eliminar possíveis vieses, bem
como maximizar a aderência dos cidadãos contatados à pesquisa.
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Metodologia

Os números de telefone usados nas discagens foram selecionados
aleatoriamente, respeitando o delineamento amostral a partir de cadastro
disponibilizado pela Anatel, onde constam todos os números habilitáveis do
país. As quantidades de números fixos e móveis sorteados na amostra foram
estabelecidas de forma a garantir que, por UF, a probabilidade de sorteio de
qualquer número fosse a mesma, independente de se tratar de telefone fixo
ou móvel.
Para compor a amostra, foram realizadas ligações telefônicas para todo o
país. Atendido o telefone, e após verificar se o(a) entrevistado(a) pertencia à
população-alvo, o entrevistador solicitava autorização para realizar a
pesquisa. As entrevistas foram realizadas até que os 5.001 questionários
estivessem preenchidos, respeitando a alocação por UF do plano amostral.
No cômputo dos resultados, foi aplicada técnica de ponderação para
pesquisas com amostra complexa, que leva em conta três aspectos: não
resposta, probabilidades distintas de seleção dos(as) entrevistados(as) (uma
pessoa pode ter acesso a mais de um número de telefone e/ou pode
compartilhar um número com outras pessoas) e a distribuição demográfica
da população-alvo. Estes aspectos foram considerados na ponderação por
meio do cálculo de três fatores, que, juntos, resultaram em peso amostral
que permite obter estimativas para a população-alvo da pesquisa.

2

Delineamento amostral que ‘consiste na divisão de uma população em grupos (chamados
estratos) segundo alguma(s) característica(s) conhecida(s) na população sob estudo, e de cada
um desses estratos são selecionada amostras em proporções convenientes’ (BOLFARINE e
BUSSAB, 2005, p. 93).

‘
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Na sequência, a probabilidade de seleção dos(as) entrevistados(as) foi
calculada com base na quantidade de linhas telefônicas a que cada indivíduo
tinha acesso, na quantidade de pessoas que compartilhavam cada uma
dessas linhas e no total de linhas habilitadas alcançadas na pesquisa em
relação ao total de linhas habilitadas no Brasil por UF, segundo as estatísticas
mais recentes da Anatel.
Por fim, os pesos foram ajustados para refletirem a proporção da população
por Região, segundo as seguintes características demográficas: sexo, idade,
escolaridade, raça/cor e estado de ocupação (ocupado, desocupado ou fora
da força de trabalho). Para tanto, foi utilizado o método rake, considerando a
distribuição estimada da população brasileira segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do 3º
trimestre de 2019.
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Primeiro, a estimativa da taxa de resposta por UF foi obtida de forma
equivalente à Response Rate 1 (RR1) da American Association for Public
Opinion Research (AAPOR, 2016, p. 61), a partir de dados referentes às
discagens telefônicas coletados no decorrer da pesquisa.

Para análise dos resultados da pesquisa, cada estimativa divulgada no
relatório é acompanhada das respectivas margens de erros (Anexo 2),
calculadas com nível de confiança de 95%.
Os percentuais foram arredondados de maneira que, para números com
decimal menor que 0,5, foi mantida a parte inteira; e para números com
decimal maior ou igual a 0,5, adicionou-se uma unidade à parte inteira do
número. O uso dessa metodologia de arredondamento faz com que, em
alguns casos, a soma dos percentuais de gráficos e de algumas colunas das
tabelas seja diferente de 100%, para mais ou para menos, sem que isso
implique em erro de cálculo.

Referências bibliográficas:
AMERICAN ASSOCIATION FOR PUBLIC OPINION RESEARCH. Standard definitions:
Final dispositions of case codes and outcome rates for surveys. ”, 2011.
BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. de O. Elementos de amostragem. Ed. Edgard Blucher.
São Paulo, 2005.
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Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua
sensação de bem-estar:
Percentual

Margem de erro

Melhorou

31%

±3,8%

Permaneceu igual

41%

±4,7%

Piorou

27%

±3,7%

1%

±0,3%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

E sua condição econômica nos últimos 6 meses?
Percentual

Margem de erro

Melhorou

21%

±2,9%

Permaneceu igual

44%

±4,4%

Piorou

34%

±4%

1%

±0,5%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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ANEXO 1 – Tabelas de Resultados

E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica
provavelmente vai:
Percentual

Margem de erro

Melhorar

53%

±4%

Permanecer igual

22%

±4,6%

Piorar

19%

±3,4%

6%

±1,6%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Percentual

Margem de erro

Saúde

28%

±4,4%

Corrupção

19%

±5,8%

Segurança Pública

14%

±2,8%

Educação

12%

±2,4%

Emprego

12%

±1,9%

Custo de vida

8%

±1,7%

Pobreza

6%

±2,1%

Outro

1%

±0,3%

Não sei ou prefiro não responder

1%

±0,6%

100%

-

Total

Como você avalia o seu interesse por política?
Percentual

Margem de erro

Alto

17%

±2,3%

Média

39%

±3,8%

Baixo

14%

±2,8%

Nenhum

30%

±4,8%

0%

±0,2%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Qual sua maior preocupação hoje?

E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:
Percentual

Margem de erro

Aumentou

25%

±2,8%

Permaneceu igual

36%

±3,8%

Diminuiu

36%

±4,5%

2%

±1,5%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Lembra em quem votou para senador na última eleição?
Percentual

Margem de erro

Sim

40%

±4%

Não

54%

±4,2%

6%

±1,3%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Percentual

Margem de erro

Sim

17%

±3%

Não

82%

±3,3%

1%

±1,3%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Já tentou entrar em contato com algum senador?
Percentual

Margem de erro

Sim

7%

±1,4%

Não

93%

±1,4%

0%

±0,2%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo
debatido no Senado:
Percentual

Margem de erro

Com muita frequência

24%

±3,1%

Com pouca frequência

58%

±4%

Nunca

17%

±3,3%

1%

±0,7%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Segue algum senador nas redes sociais?

Em geral, você confia mais em notícias que você vê:
Percentual

Margem de erro

Na mídia tradicional como na TV e nos
jornais

72%

±3,5%

Em redes sociais como Whatsapp e
Youtube

20%

±3,2%

Nenhum

6%

±1,8%

Não sei ou prefiro não responder

1%

±0,7%

100%

-

Total
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Percentual

Margem de erro

A democracia é sempre a melhor forma
de governo.

58%

±4,3%

Em algumas situações, um governo
autoritário é melhor.

17%

±2,8%

Para você tanto faz ter um governo
democrático ou governo autoritário.

15%

±5%

9%

±2,4%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou
dividido por causa da política?
Percentual

Margem de erro

Ficou

86%

±3,3%

Não ficou

11%

±3%

3%

±1,4%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Qual frase melhor descreve sua opinião?

E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:
Percentual

Margem de erro

Vai trazer benefícios

19%

±2,9%

Vai trazer prejuízos

53%

±4,7%

Não vai fazer diferença

23%

±5,7%

5%

±2%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política.

O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja
tratado igualmente.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

40%

±3,4%

Concorda

38%

±4,3%

Discorda

15%

±5,1%

Discorda totalmente

4%

±2,1%

Não sei ou prefiro não responder

2%

±1,9%

100%

-

Total
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Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

14%

±3,1%

Concorda

39%

±4,3%

Discorda

33%

±5%

Discorda totalmente

13%

±2,4%

2%

±0,8%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Você tem orgulho da história do seu país.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

45%

±4,1%

Concorda

48%

±4,3%

Discorda

5%

±2%

Discorda totalmente

2%

±1,2%

Não sei ou prefiro não responder

0%

±0,3%

100%

-

Total
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Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém
pode fazer.

Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na
sociedade.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

11%

±2,6%

Concorda

42%

±3,8%

Discorda

34%

±4,8%

Discorda totalmente

9%

±2,1%

Não sei ou prefiro não responder

4%

±1,2%

100%

-

Total

Alguns atos são errados porque vão contra as tradições.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

13%

±2,5%

Concorda

51%

±4,9%

Discorda

27%

±5,4%

Discorda totalmente

6%

±1,5%

Não sei ou prefiro não responder

4%

±1,4%

100%

-

Total
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Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

17%

±3,1%

Concorda

29%

±3,5%

Discorda

34%

±3,9%

Discorda totalmente

12%

±2,5%

7%

±5,1%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam
aprender.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

41%

±4,2%

Concorda

54%

±4,2%

Discorda

3%

±0,7%

Discorda totalmente

1%

±0,5%

Não sei ou prefiro não responder

1%

±0,3%

100%

-

Total
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É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças
pobres herdem quase nada.

As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles
tenham feito algo de errado.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

29%

±3,4%

Concorda

57%

±4,3%

Discorda

10%

±2,2%

Discorda totalmente

2%

±1,1%

Não sei ou prefiro não responder

2%

±0,7%

100%

-

Total

Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

14%

±2,9%

Concorda

33%

±4,5%

Discorda

39%

±5,6%

Discorda totalmente

13%

±1,6%

2%

±0,7%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Percentual

Margem de erro

Não faz diferença para os homens

49%

±5,4%

É bom para os homens

33%

±3,8%

É ruim para os homens

15%

±3,3%

3%

±1,2%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

53%

±4,7%

Concorda

40%

±4,6%

Discorda

4%

±1,1%

Discorda totalmente

1%

±0,8%

Não sei ou prefiro não responder

1%

±0,3%

100%

-

Total
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De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado
de trabalho, isso:

O racismo ainda é um grande problema no Brasil.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

39%

±3,8%

Concorda

46%

±4,7%

Discorda

10%

±2,1%

Discorda totalmente

4%

±1,9%

Não sei ou prefiro não responder

1%

±0,4%

100%

-

Total

O sistema de cotas para negros em universidades é justo.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

19%

±3,2%

Concorda

41%

±5%

Discorda

25%

±3%

Discorda totalmente

11%

±1,9%

4%

±1,4%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

13%

±2,5%

Concorda

38%

±4,5%

Discorda

32%

±4,3%

Discorda totalmente

13%

±2,4%

4%

±2,1%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

18%

±2,6%

Concorda

46%

±5%

Discorda

27%

±3,6%

Discorda totalmente

8%

±2,1%

Não sei ou prefiro não responder

2%

±1,1%

100%

-

Total
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Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem
privilégios.

No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

28%

±3,5%

Concorda

46%

±4,2%

Discorda

14%

±2,5%

Discorda totalmente

6%

±2,1%

Não sei ou prefiro não responder

6%

±5,4%

100%

-

Total

Deveria existir pena de morte no Brasil.
Percentual

Margem de erro

Concorda totalmente

23%

±3,1%

Concorda

31%

±3,7%

Discorda

22%

±3,3%

Discorda totalmente

19%

±3,5%

6%

±5%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Percentual
Concorda totalmente

Margem de erro

9%

±2%

Concorda

21%

±2,8%

Discorda

38%

±4,7%

Discorda totalmente

30%

±3,9%

2%

±0,7%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil.
Percentual
Concorda totalmente

Margem de erro

6%

±1,1%

Concorda

16%

±2,5%

Discorda

43%

±5%

Discorda totalmente

34%

±4,1%

1%

±0,6%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total
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Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil.

O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres.
Percentual
Concorda totalmente

Margem de erro

3%

±1,5%

Concorda

11%

±2,8%

Discorda

45%

±4,7%

Discorda totalmente

39%

±3,9%

2%

±0,8%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera
mais de:
Percentual

Margem de erro

Esquerda

18%

±3,3%

Direita

28%

±3,5%

Centro

32%

±3,5%

8%

±2,3%

14%

±5,3%

100%

-

Nem esquerda nem direita
Não sei ou prefiro não responder
Total
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Percentual

Margem de erro

Centro-Esquerda

23%

±5%

Centro-Direita

56%

±6,1%

Centro

12%

±5%

8%

±2,6%

100%

-

Não sei ou prefiro não responder
Total

*Pergunta respondida por quem afirmou que se considera mais de centro na política.

Renda familiar em salários mínimos
Percentual

Margem de erro

Até 2

44%

±5,2%

Mais de 2 a 5

23%

±2,7%

Mais de 5

13%

±2%

Não sei ou prefiro não responder

20%

±5,4%

100%

-

Total
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E você é mais de:

Religião/Crença
Percentual

Margem de erro

Católica

49%

±3,7%

Evangélica

34%

±3,9%

Sem religião ou crença

10%

±1,3%

Outras religiões

5%

±1,8%

Prefiro não responder

1%

±0,5%

Cristão

1%

±0,3%

100%

-

Total

Sexo:
Percentual
Masculino

47%

Feminino

53%

Total

100%
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Percentual
De 16 a 29 anos

26%

De 30 a 39 anos

20%

De 40 a 49 anos

18%

De 50 a 59 anos

16%

60 anos ou mais

20%

Prefiro não responder

0%

Total

100%

Qual sua cor ou raça?
Percentual
Branca

43%

Preta

10%

Amarela/Indígena

1%

Parda

46%

Total

100%
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Faixa etária

Escolaridade
Percentual
Até fundamental incompleto

34%

Ensino fundamental completo e médio
incompleto

16%

Ensino médio completo

29%

Ensino superior incompleto ou mais

20%

Total

100%

Força de trabalho
Percentual
Ocupado
Desocupado
Fora da força de trabalho
Total

57%
7%
36%
100%
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"Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua sensação de bem-estar:" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Melhorou

31% (±6,2%)

28% (±8,1%)

33% (±6,9%)

33% (±4,8%)

28% (±4,6%)

Permaneceu igual

32% (±6,5%)

49% (±13,1%)

42% (±6,8%)

33% (±5,5%)

38% (±5,8%)

Piorou

35% (±7,8%)

22% (±9,1%)

25% (±5,7%)

33% (±6,5%)

33% (±6,2%)

1% (±1,8%)

1% (±0,7%)

0% (±0,4%)

1% (±0,9%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua sensação de bem-estar:" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)

Melhorou
Permaneceu igual
Piorou
Não sei ou prefiro não responder
Total
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De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

39% (±4,9%)

34% (±9,6%)

32% (±8,8%)

22% (±8,6%)

25% (±11%)

43% (±5%)

42% (±7,8%)

34% (±7,8%)

36% (±10%)

49% (±17,4%)

18% (±3,8%)

23% (±5,9%)

33% (±8%)

41% (±10,6%)

25% (±12%)

0% (±0,3%)

0% (±0,6%)

1% (±0,7%)

2% (±1,5%)

0% (±0,2%)

100%

100%

100%

100%

100%
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"Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua sensação de bem-estar:" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

37% (±5%)

26% (±5,7%)

Permaneceu igual

37% (±4,7%)

45% (±7,5%)

Piorou

25% (±4,5%)

28% (±5,5%)

1% (±0,5%)

0% (±0,4%)

100%

100%

Melhorou

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua sensação de bem-estar:" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Melhorou

32% (±5,3%)

34% (±12%)

31% (±5,9%)

Permaneceu igual

40% (±5,9%)

39% (±10,7%)

43% (±7,5%)

Piorou

28% (±5,4%)

27% (±9,8%)

26% (±5,5%)

0% (±0,4%)

1% (±1%)

1% (±0,5%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua sensação de bem-estar:" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)

Melhorou
Permaneceu igual
Piorou
Não sei ou prefiro não responder
Total

Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

24% (±8,3%)

34% (±8,2%)

39% (±7,1%)

31% (±5,1%)

45% (±11,9%)

37% (±7,2%)

40% (±6,1%)

41% (±6,1%)

31% (±8,6%)

28% (±7,4%)

21% (±4,3%)

27% (±5,5%)

1% (±0,6%)

1% (±0,9%)

0% (±0,4%)

0% (±0,5%)

100%

100%

100%

100%

"Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua sensação de bem-estar:" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

35% (±4%)

24% (±6%)

27% (±8,6%)

Permaneceu igual

39% (±4,1%)

40% (±6,6%)

45% (±10,9%)

Piorou

25% (±3,7%)

35% (±7%)

28% (±7,9%)

1% (±0,5%)

0% (±0,4%)

0% (±0,4%)

100%

100%

100%

Melhorou

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua sensação de bem-estar:" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Melhorou

26% (±5,8%)

37% (±7%)

40% (±7,2%)

Permaneceu igual

39% (±6,2%)

39% (±5,9%)

41% (±8,2%)

Piorou

35% (±5,9%)

24% (±5,2%)

19% (±5,1%)

1% (±0,6%)

0% (±0,3%)

0% (±0,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Em relação à sua vida, nos últimos 6 meses, você diria que sua sensação de bem-estar:" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Melhorou

27% (±5,2%)

41% (±7,5%)

25% (±5,3%)

Permaneceu igual

43% (±7,7%)

37% (±6,7%)

44% (±7,6%)

Piorou

29% (±5,8%)

22% (±5,3%)

30% (±7,2%)

0% (±0,3%)

0% (±0,6%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E sua condição econômica nos últimos 6 meses?" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Melhorou

24% (±6,8%)

20% (±6,6%)

21% (±5%)

23% (±4,4%)

22% (±4%)

Permaneceu igual

41% (±7,3%)

47% (±11,8%)

44% (±6,8%)

42% (±6,3%)

35% (±6,2%)

Piorou

35% (±6,7%)

32% (±10,4%)

35% (±6,1%)

33% (±6,1%)

39% (±6,9%)

0% (±0,5%)

1% (±0,6%)

0% (±0,3%)

1% (±2,2%)

3% (±3,7%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"E sua condição econômica nos últimos 6 meses?" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Melhorou

29% (±4,6%)

20% (±5,1%)

23% (±8,5%)

13% (±5,2%)

17% (±8,9%)

Permaneceu igual

45% (±5,2%)

45% (±8,4%)

37% (±7,7%)

37% (±10,6%)

51% (±16,6%)

Piorou

25% (±4,1%)

35% (±7,7%)

39% (±8,6%)

49% (±10,4%)

30% (±13,1%)

1% (±0,6%)

0% (±0,5%)

0% (±0,6%)

0% (±0,6%)

2% (±2,1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E sua condição econômica nos últimos 6 meses?" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Melhorou

26% (±3,8%)

17% (±4,5%)

Permaneceu igual

43% (±5,1%)

44% (±7,4%)

Piorou

31% (±4,8%)

37% (±6,2%)

0% (±0,3%)

1% (±0,9%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

42

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E sua condição econômica nos últimos 6 meses?" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Melhorou

23% (±4,7%)

18% (±6,7%)

21% (±4,2%)

Permaneceu igual

43% (±5,6%)

44% (±14,7%)

44% (±8,1%)

Piorou

32% (±5,4%)

37% (±11,9%)

35% (±6,8%)

1% (±1%)

1% (±1,3%)

1% (±0,4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E sua condição econômica nos últimos 6 meses?" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

19% (±6,8%)

20% (±5,2%)

25% (±4,3%)

23% (±5%)

Permaneceu igual

40% (±12,2%)

50% (±9%)

46% (±6,5%)

41% (±5,9%)

Piorou

40% (±10,5%)

30% (±6,9%)

29% (±5,1%)

35% (±6,1%)

1% (±1,3%)

0% (±0,4%)

0% (±0,4%)

1% (±0,5%)

100%

100%

100%

100%

Melhorou

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"E sua condição econômica nos últimos 6 meses?" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Melhorou

27% (±3,6%)

11% (±4,7%)

14% (±5,9%)

Permaneceu igual

40% (±4,4%)

38% (±6,7%)

51% (±11,2%)

Piorou

33% (±4,4%)

50% (±6,7%)

34% (±9%)

0% (±0,3%)

1% (±1,5%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E sua condição econômica nos últimos 6 meses?" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Melhorou

17% (±4,7%)

23% (±4,5%)

34% (±8%)

Permaneceu igual

40% (±6,3%)

43% (±7%)

42% (±7,8%)

Piorou

43% (±6,1%)

32% (±6,7%)

23% (±5,2%)

1% (±0,7%)

2% (±1,6%)

0% (±0,1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E sua condição econômica nos últimos 6 meses?" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Melhorou

18% (±3,8%)

25% (±6%)

24% (±5,7%)

Permaneceu igual

45% (±7,4%)

44% (±7%)

40% (±7,5%)

Piorou

36% (±6,6%)

30% (±6,2%)

37% (±7,1%)

1% (±0,9%)

0% (±0,4%)

0% (±0,1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

44

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica provavelmente vai:" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Melhorar

57% (±7,4%)

46% (±9,8%)

59% (±6,5%)

46% (±5,8%)

55% (±6,5%)

Permanecer igual

16% (±4,7%)

32% (±16,4%)

17% (±3,4%)

21% (±4,3%)

20% (±4,6%)

Piorar

17% (±5,2%)

17% (±8,2%)

18% (±5,5%)

27% (±6,8%)

20% (±5,9%)

Não sei ou prefiro não responder

10% (±5,8%)

5% (±3,4%)

6% (±2,8%)

6% (±3%)

5% (±2,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica provavelmente vai:" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

61% (±5%)

51% (±8,1%)

56% (±8,4%)

56% (±10,3%)

41% (±14,4%)

24% (±4,9%)

25% (±6,2%)

14% (±4%)

14% (±5,2%)

27% (±21,3%)

Piorar

11% (±3%)

20% (±8,1%)

21% (±6,6%)

25% (±9,5%)

23% (±11,4%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±1,6%)

3% (±1,6%)

9% (±5,6%)

5% (±2,4%)

9% (±5,1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Melhorar
Permanecer igual

Total
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"E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica provavelmente vai:" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)

Melhorar
Permanecer igual
Piorar
Não sei ou prefiro não responder
Total

Masculino

Feminino

59% (±5,1%)

49% (±7,1%)

18% (±3%)

25% (±8,7%)

18% (±4,5%)

20% (±4,8%)

5% (±1,7%)

7% (±2,5%)

100%

100%

"E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica provavelmente vai:" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Melhorar

54% (±6%)

56% (±11,1%)

53% (±8%)

Permanecer igual

22% (±4%)

20% (±8,4%)

22% (±9,9%)

18% (±4,7%)

20% (±8,8%)

20% (±5,5%)

6% (±2,8%)

4% (±2,3%)

6% (±2,1%)

100%

100%

100%

Piorar
Não sei ou prefiro não responder
Total
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"E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica provavelmente vai:" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

47% (±10,8%)

56% (±8%)

60% (±5,4%)

52% (±5,9%)

Permanecer igual

19% (±14%)

18% (±5%)

23% (±4,6%)

27% (±5,3%)

Piorar

26% (±8,4%)

20% (±7,2%)

12% (±3,1%)

18% (±4,7%)

8% (±4%)

6% (±2,7%)

5% (±2,4%)

4% (±1,5%)

100%

100%

100%

100%

Melhorar

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica provavelmente vai:" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Melhorar

55% (±4,3%)

49% (±11,7%)

51% (±10,3%)

Permanecer igual

20% (±2,9%)

28% (±7,6%)

23% (±12,5%)

Piorar

19% (±4,1%)

18% (±7,4%)

20% (±6,6%)

6% (±2%)

6% (±3,2%)

6% (±2,9%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica provavelmente vai:" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Melhorar

52% (±6,3%)

53% (±6,6%)

59% (±7,1%)

Permanecer igual

18% (±3,9%)

23% (±4,9%)

23% (±5,6%)

Piorar

24% (±5,7%)

19% (±6,6%)

15% (±6,1%)

7% (±2,7%)

4% (±2,3%)

3% (±1,4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E nos próximos 6 meses, você acha que sua condição econômica provavelmente vai:" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Melhorar

49% (±6,8%)

63% (±6,3%)

46% (±7,8%)

Permanecer igual

25% (±9,4%)

15% (±3,5%)

27% (±6,2%)

Piorar

21% (±5,6%)

16% (±4,9%)

20% (±6,4%)

5% (±2,2%)

6% (±3,1%)

7% (±3,5%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"Qual sua maior preocupação hoje?" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

27% (±7%)

27% (±11,8%)

32% (±6,8%)

21% (±5,1%)

32% (±5,9%)

Corrupção

15% (±3,8%)

23% (±20,4%)

15% (±4,2%)

22% (±5,5%)

23% (±6,3%)

Segurança Pública

14% (±4,7%)

13% (±6,9%)

15% (±4,8%)

13% (±3%)

9% (±2,5%)

Educação

12% (±4,7%)

13% (±6,6%)

11% (±3,6%)

11% (±3%)

11% (±3,2%)

Emprego

14% (±5,1%)

11% (±3,9%)

12% (±3,4%)

12% (±4%)

12% (±3,4%)

Custo de vida

6% (±3,3%)

6% (±2,7%)

7% (±2,5%)

16% (±7,2%)

7% (±2,1%)

Pobreza

7% (±3,5%)

6% (±3,8%)

7% (±4,2%)

4% (±1,6%)

5% (±2,2%)

Outro

1% (±0,8%)

0% (±0,3%)

1% (±0,6%)

0% (±0,1%)

1% (±0,6%)

Não sei ou prefiro não responder

5% (±5,9%)

1% (±0,9%)

1% (±0,5%)

1% (±0,7%)

1% (±0,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Saúde

Total
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"Qual sua maior preocupação hoje?" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Saúde

23% (±5,3%)

29% (±8,5%)

30% (±8,8%)

25% (±9%)

36% (±13,8%)

Corrupção

13% (±2,9%)

19% (±5,9%)

18% (±4,5%)

19% (±7%)

28% (±24%)

Segurança Pública

15% (±3,1%)

13% (±4,3%)

16% (±5,9%)

16% (±8,8%)

9% (±9,1%)

Educação

16% (±3,2%)

14% (±7%)

9% (±4,8%)

9% (±6,3%)

10% (±6,5%)

Emprego

18% (±3,9%)

11% (±3,5%)

14% (±6,7%)

12% (±5,4%)

3% (±2,8%)

Custo de vida

9% (±2,8%)

8% (±2,8%)

8% (±3,8%)

8% (±5,5%)

6% (±4,4%)

Pobreza

5% (±2,1%)

6% (±3,7%)

5% (±2%)

8% (±9,1%)

7% (±5,8%)

Outro

0% (±0,4%)

0% (±0,3%)

1% (±0,9%)

1% (±1,2%)

0% (±0,6%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,7%)

0% (±0,4%)

1% (±0,5%)

2% (±1,6%)

2% (±2,2%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total
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"Qual sua maior preocupação hoje?" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Saúde

26% (±5,4%)

30% (±6,7%)

Corrupção

23% (±3,7%)

16% (±9,9%)

Segurança Pública

13% (±3,2%)

14% (±4,3%)

Educação

10% (±3,4%)

13% (±3,6%)

Emprego

10% (±2,3%)

13% (±3,2%)

Custo de vida

9% (±2,5%)

7% (±2,3%)

Pobreza

7% (±3,5%)

5% (±2,5%)

Outro

1% (±0,4%)

1% (±0,4%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,4%)

1% (±1%)

100%

100%

Total

51

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual sua maior preocupação hoje?" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

28% (±6%)

29% (±13,2%)

29% (±6,9%)

Corrupção

20% (±4,1%)

12% (±5,3%)

20% (±11,2%)

Segurança Pública

14% (±3,6%)

14% (±7,2%)

13% (±4,6%)

Educação

12% (±3,4%)

15% (±8,1%)

12% (±3,9%)

Emprego

10% (±3,3%)

11% (±6,2%)

13% (±3,3%)

Custo de vida

9% (±2,7%)

9% (±6,5%)

7% (±2,1%)

Pobreza

6% (±4,2%)

7% (±4,2%)

5% (±2,2%)

Outro

0% (±0,4%)

1% (±1,7%)

1% (±0,4%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

2% (±2,2%)

1% (±1%)

100%

100%

100%

Saúde

Total

52

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual sua maior preocupação hoje?" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

33% (±9,3%)

32% (±8,9%)

32% (±7,3%)

14% (±3,3%)

22% (±15,1%)

15% (±4,7%)

16% (±3,4%)

20% (±3,9%)

Segurança Pública

10% (±5,9%)

10% (±3,5%)

14% (±3,6%)

22% (±6,6%)

Educação

10% (±5,6%)

9% (±3,2%)

10% (±2,7%)

20% (±5,9%)

Emprego

10% (±4,2%)

15% (±5,9%)

13% (±3,5%)

10% (±3,5%)

7% (±4%)

8% (±3,4%)

9% (±2,6%)

8% (±2,3%)

Pobreza

7% (±4,5%)

9% (±7,1%)

4% (±2,4%)

5% (±1,5%)

Outro

1% (±0,7%)

1% (±1%)

0% (±0,2%)

0% (±0,3%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,7%)

0% (±0,6%)

2% (±1,6%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

100%

Saúde
Corrupção

Custo de vida

Total

53

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual sua maior preocupação hoje?" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Saúde

23% (±4,2%)

26% (±6,8%)

37% (±9,5%)

Corrupção

20% (±3,1%)

10% (±4,9%)

19% (±14,1%)

Segurança Pública

16% (±3,5%)

15% (±5,7%)

10% (±4,8%)

Educação

13% (±3,3%)

12% (±4,8%)

10% (±4,2%)

Emprego

12% (±2,6%)

22% (±8,4%)

9% (±3,8%)

Custo de vida

8% (±1,8%)

7% (±4,3%)

8% (±3,8%)

Pobreza

5% (±1,5%)

6% (±4,4%)

7% (±5,2%)

Outro

1% (±0,5%)

1% (±1,6%)

0% (±0,2%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

1% (±1,3%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Total

54

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual sua maior preocupação hoje?" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Saúde

32% (±6,3%)

24% (±6,9%)

22% (±8,2%)

Corrupção

12% (±3,5%)

19% (±3,9%)

32% (±7%)

Segurança Pública

14% (±4,9%)

15% (±4,5%)

15% (±4,2%)

Educação

9% (±3%)

17% (±6,7%)

14% (±5,7%)

Emprego

15% (±3,9%)

11% (±3%)

5% (±2,4%)

8% (±3%)

10% (±2,8%)

7% (±2,6%)

Pobreza

9% (±4,4%)

4% (±1,5%)

3% (±1,5%)

Outro

1% (±0,5%)

0% (±0,2%)

0% (±0,4%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

1% (±1%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Custo de vida

Total

55

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual sua maior preocupação hoje?" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

27% (±6,4%)

33% (±8%)

22% (±7,3%)

20% (±10,9%)

18% (±4,5%)

20% (±5,4%)

Segurança Pública

12% (±4,2%)

13% (±3,9%)

19% (±7%)

Educação

13% (±4,2%)

11% (±3,9%)

12% (±3,2%)

Emprego

13% (±3,2%)

11% (±3,3%)

11% (±3,9%)

Custo de vida

9% (±2,9%)

6% (±1,9%)

9% (±3,1%)

Pobreza

5% (±2,7%)

7% (±4,6%)

5% (±2,6%)

Outro

0% (±0,4%)

0% (±0,3%)

2% (±1,3%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

1% (±1,3%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Saúde
Corrupção

Total

"Como você avalia o seu interesse por política?" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Alto

14% (±4,5%)

17% (±5,9%)

18% (±3,7%)

16% (±2,6%)

16% (±3%)

Média

38% (±6,9%)

34% (±8,9%)

40% (±6,5%)

45% (±6,6%)

37% (±5,6%)

Baixo

11% (±3,9%)

13% (±6,9%)

15% (±4,8%)

12% (±3,1%)

17% (±4,1%)

Nenhum

36% (±7%)

36% (±13,2%)

27% (±7,1%)

26% (±5,9%)

31% (±5,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±1,3%)

0% (±0,5%)

0% (±0,3%)

0% (±0,4%)

0% (±0,4%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

56

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Como você avalia o seu interesse por política?" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Alto

18% (±3,7%)

25% (±7,7%)

19% (±5,3%)

11% (±5,5%)

11% (±7,8%)

Média

43% (±4,9%)

37% (±7,2%)

39% (±9,4%)

42% (±10,7%)

32% (±12,7%)

Baixo

17% (±4,8%)

14% (±5%)

13% (±5,5%)

10% (±4%)

12% (±9,1%)

Nenhum

21% (±4%)

25% (±8,6%)

29% (±7,8%)

36% (±11,2%)

45% (±21,6%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,4%)

0% (±0%)

0% (±0,3%)

1% (±0,7%)

0% (±0,7%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"Como você avalia o seu interesse por política?" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Alto

24% (±4,3%)

11% (±2,5%)

Média

39% (±4,7%)

38% (±6,2%)

Baixo

12% (±3,3%)

16% (±4,3%)

Nenhum

25% (±5%)

35% (±8,1%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,3%)

0% (±0,4%)

100%

100%

Total

57

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Como você avalia o seu interesse por política?" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Alto

18% (±3,8%)

21% (±8,9%)

15% (±3,7%)

Média

44% (±5,9%)

44% (±12%)

33% (±5,6%)

Baixo

12% (±3,6%)

9% (±4,3%)

16% (±5%)

Nenhum

25% (±5,8%)

25% (±7,9%)

36% (±9,2%)

0% (±0,2%)

0% (±0,5%)

0% (±0,4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Como você avalia o seu interesse por política?" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Alto

10% (±5,6%)

9% (±3,7%)

15% (±3,4%)

37% (±5,7%)

Média

30% (±8,5%)

37% (±7,8%)

45% (±6,1%)

45% (±6,6%)

Baixo

14% (±6,2%)

16% (±6,1%)

14% (±3,9%)

10% (±3,1%)

45% (±11,4%)

38% (±7,7%)

25% (±7,6%)

7% (±2,3%)

0% (±0,5%)

1% (±0,8%)

0% (±0,3%)

0% (±0%)

100%

100%

100%

100%

Nenhum
Não sei ou prefiro não responder
Total

58

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Como você avalia o seu interesse por política?" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Alto

22% (±3,7%)

14% (±4,6%)

9% (±4,2%)

Média

41% (±4,2%)

35% (±9,9%)

36% (±9,1%)

Baixo

13% (±3,2%)

15% (±3,9%)

14% (±5,6%)

Nenhum

23% (±3,7%)

35% (±9,4%)

40% (±13,1%)

0% (±0,3%)

1% (±1,9%)

0% (±0,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Como você avalia o seu interesse por política?" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Alto

9% (±2,8%)

22% (±6%)

40% (±7,3%)

Média

36% (±6%)

47% (±6,7%)

38% (±6,7%)

Baixo

16% (±4,8%)

12% (±3,1%)

14% (±8,3%)

Nenhum

38% (±6,3%)

18% (±4%)

8% (±3,3%)

0% (±0,4%)

0% (±0,4%)

0% (±0,3%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

59

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Como você avalia o seu interesse por política?" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Alto

14% (±3,3%)

17% (±4,3%)

26% (±5,2%)

Média

38% (±6,3%)

39% (±7%)

37% (±7,8%)

Baixo

14% (±4,6%)

13% (±4,6%)

13% (±4%)

Nenhum

33% (±9%)

30% (±7,8%)

23% (±6,8%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,3%)

0% (±0,4%)

0% (±0,7%)

100%

100%

100%

Total

"E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Aumentou

27% (±6,3%)

25% (±6,8%)

25% (±4,5%)

27% (±4,8%)

25% (±3,8%)

Permaneceu igual

40% (±7,2%)

28% (±8,6%)

40% (±6,3%)

39% (±6%)

38% (±6,3%)

Diminuiu

30% (±6,8%)

46% (±12,1%)

32% (±6,9%)

33% (±6,2%)

35% (±6,5%)

2% (±2,3%)

1% (±1,4%)

3% (±3,3%)

1% (±0,8%)

3% (±3,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

60

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Aumentou

30% (±4,2%)

34% (±8,1%)

27% (±6,5%)

18% (±8%)

15% (±9,4%)

Permaneceu igual

45% (±4,8%)

37% (±7,5%)

30% (±7,1%)

30% (±8,9%)

36% (±12,8%)

Diminuiu

24% (±4,7%)

29% (±8,6%)

42% (±9,6%)

45% (±11%)

46% (±19%)

1% (±0,6%)

0% (±0,3%)

1% (±0,8%)

7% (±9%)

3% (±2,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Aumentou

31% (±4,5%)

20% (±3,7%)

Permaneceu igual

36% (±4,7%)

37% (±6,5%)

Diminuiu

30% (±5%)

42% (±8,5%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±3,1%)

1% (±0,9%)

100%

100%

Total

"E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Aumentou

27% (±4,5%)

34% (±10,8%)

22% (±4,4%)

Permaneceu igual

39% (±5,6%)

32% (±9,9%)

35% (±6,7%)

Diminuiu

31% (±5,6%)

33% (±13,5%)

41% (±8,9%)

4% (±3,4%)

1% (±0,9%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

61

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Aumentou

15% (±6,4%)

18% (±5,1%)

27% (±4,7%)

45% (±6%)

Permaneceu igual

32% (±8,7%)

35% (±6,7%)

42% (±6,1%)

38% (±5,6%)

49% (±11,4%)

45% (±9,1%)

30% (±6,5%)

17% (±4,8%)

4% (±4,3%)

3% (±1,7%)

1% (±0,9%)

0% (±0,2%)

100%

100%

100%

100%

Diminuiu
Não sei ou prefiro não responder
Total

"E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Aumentou

31% (±3,8%)

24% (±7,1%)

17% (±6%)

Permaneceu igual

35% (±3,6%)

38% (±7,1%)

38% (±9,2%)

Diminuiu

32% (±4,7%)

35% (±7,2%)

42% (±11,8%)

1% (±0,7%)

3% (±4%)

3% (±4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

62

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Aumentou

18% (±4,3%)

33% (±6,6%)

46% (±7,6%)

Permaneceu igual

35% (±5,9%)

37% (±5,9%)

36% (±6,6%)

Diminuiu

43% (±6,4%)

28% (±6,2%)

17% (±8%)

3% (±3,4%)

1% (±1,4%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"E nos últimos 12 meses, seu interesse por política:" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Aumentou

21% (±4,2%)

27% (±5,7%)

33% (±6,1%)

Permaneceu igual

36% (±6,1%)

36% (±6,4%)

40% (±7,4%)

Diminuiu

41% (±7,8%)

34% (±7,7%)

25% (±6,4%)

2% (±1%)

3% (±4,1%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Lembra em quem votou para senador na última eleição?" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Sim

43% (±7,5%)

33% (±8,3%)

41% (±7,1%)

50% (±5,9%)

40% (±6,5%)

Não

52% (±7,6%)

61% (±9,7%)

53% (±7%)

44% (±6%)

53% (±6,6%)

5% (±2,4%)

6% (±2,9%)

6% (±2,2%)

6% (±2%)

7% (±3,1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

63

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Lembra em quem votou para senador na última eleição?" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Sim

28% (±4,3%)

50% (±8,5%)

46% (±8,6%)

39% (±10,5%)

43% (±15,5%)

Não

63% (±4,8%)

47% (±8,4%)

47% (±8,8%)

54% (±11,1%)

53% (±17,3%)

9% (±2,6%)

4% (±1,6%)

7% (±3,1%)

6% (±3,1%)

4% (±3,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Lembra em quem votou para senador na última eleição?" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Sim

45% (±4,9%)

36% (±6,1%)

Não

49% (±5%)

58% (±6,8%)

Não sei ou prefiro não responder

6% (±1,8%)

6% (±2%)

100%

100%

Total

"Lembra em quem votou para senador na última eleição?" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Sim

43% (±5,7%)

48% (±12,6%)

37% (±6,3%)

Não

51% (±6%)

45% (±11,7%)

58% (±7%)

Não sei ou prefiro não responder

6% (±1,9%)

7% (±4,3%)

6% (±2%)

100%

100%

100%

Total

64

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Lembra em quem votou para senador na última eleição?" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Sim

31% (±9,1%)

34% (±8,7%)

42% (±6,6%)

58% (±6,6%)

Não

66% (±10,1%)

53% (±8,4%)

51% (±6,3%)

39% (±6,8%)

4% (±2,3%)

13% (±4,4%)

7% (±2,2%)

3% (±1,3%)

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Lembra em quem votou para senador na última eleição?" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Sim

45% (±4,3%)

34% (±6,4%)

34% (±9%)

Não

49% (±4,3%)

58% (±6,5%)

61% (±9,7%)

6% (±1,5%)

8% (±3,8%)

5% (±2,5%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Lembra em quem votou para senador na última eleição?" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Sim

36% (±6,2%)

44% (±6,5%)

62% (±7,8%)

Não

58% (±6,2%)

48% (±6,6%)

33% (±8%)

6% (±2,1%)

7% (±2,4%)

4% (±2,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

65

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Lembra em quem votou para senador na última eleição?" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Sim

38% (±6,2%)

41% (±7,4%)

43% (±7,6%)

Não

56% (±7,1%)

53% (±7,3%)

49% (±7,6%)

6% (±2%)

5% (±1,9%)

8% (±3,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Segue algum senador nas redes sociais?" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Sim

16% (±5%)

16% (±5,7%)

18% (±5,7%)

17% (±3,4%)

16% (±3,3%)

Não

84% (±5%)

84% (±5,8%)

80% (±6,5%)

82% (±4,1%)

83% (±3,3%)

0% (±0%)

1% (±0,9%)

2% (±2,9%)

2% (±2,5%)

0% (±0,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Segue algum senador nas redes sociais?" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Sim

18% (±3,7%)

22% (±6,6%)

13% (±5,8%)

15% (±8,4%)

15% (±8,9%)

Não

82% (±3,7%)

77% (±6,6%)

86% (±5,8%)

84% (±8,4%)

81% (±10,4%)

0% (±0%)

1% (±1,2%)

0% (±0,4%)

0% (±0,4%)

4% (±6,4%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

66

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Segue algum senador nas redes sociais?" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Sim

21% (±4,7%)

13% (±3,7%)

Não

78% (±4,7%)

85% (±4,3%)

0% (±0,5%)

2% (±2,5%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Segue algum senador nas redes sociais?" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Sim

19% (±4,4%)

29% (±15,4%)

13% (±3,7%)

Não

81% (±4,4%)

71% (±15,4%)

84% (±4,6%)

0% (±0,2%)

0% (±0%)

2% (±2,9%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Segue algum senador nas redes sociais?" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Sim

13% (±6,8%)

13% (±8,3%)

17% (±4%)

27% (±4,7%)

Não

84% (±7,6%)

87% (±8,2%)

83% (±4,1%)

73% (±4,7%)

3% (±3,8%)

0% (±0,2%)

1% (±0,8%)

0% (±0,4%)

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

67

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Segue algum senador nas redes sociais?" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Sim

22% (±4,3%)

11% (±4%)

10% (±4,8%)

Não

78% (±4,3%)

89% (±4,1%)

87% (±5,8%)

0% (±0,1%)

0% (±0,5%)

3% (±3,7%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Segue algum senador nas redes sociais?" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Sim

13% (±4,7%)

18% (±6%)

37% (±7,5%)

Não

85% (±5,5%)

82% (±5,9%)

63% (±7,5%)

2% (±3,1%)

0% (±0,2%)

0% (±0,3%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Segue algum senador nas redes sociais?" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Sim

14% (±3,7%)

18% (±5,6%)

23% (±7,6%)

Não

84% (±4,4%)

82% (±5,6%)

76% (±7,6%)

2% (±2,7%)

1% (±0,7%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

68

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Já tentou entrar em contato com algum senador?" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Sim

8% (±3,2%)

4% (±1,6%)

7% (±2,8%)

7% (±2,1%)

9% (±2,4%)

Não

91% (±3,8%)

96% (±1,6%)

93% (±2,8%)

93% (±2,1%)

91% (±2,5%)

1% (±2,2%)

0% (±0%)

0% (±0,1%)

0% (±0%)

0% (±0,9%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Já tentou entrar em contato com algum senador?" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Sim

6% (±1,8%)

10% (±5,2%)

7% (±2,5%)

5% (±2,6%)

5% (±2,6%)

Não

94% (±1,8%)

90% (±5,2%)

92% (±2,6%)

95% (±2,6%)

95% (±2,6%)

0% (±0,1%)

0% (±0,1%)

1% (±1%)

0% (±0,4%)

0% (±0%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Já tentou entrar em contato com algum senador?" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Sim

9% (±2,6%)

5% (±1,3%)

Não

91% (±2,6%)

95% (±1,4%)

0% (±0,1%)

0% (±0,4%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

69

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Já tentou entrar em contato com algum senador?" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Sim

8% (±2,6%)

9% (±4,1%)

5% (±1,3%)

Não

92% (±2,6%)

91% (±4,1%)

95% (±1,4%)

0% (±0%)

0% (±0,1%)

0% (±0,4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Já tentou entrar em contato com algum senador?" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Sim

3% (±2,8%)

6% (±2,9%)

5% (±1,8%)

15% (±3,2%)

Não

97% (±2,9%)

94% (±2,9%)

95% (±1,8%)

85% (±3,2%)

0% (±0,6%)

0% (±0,1%)

0% (±0,2%)

0% (±0%)

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Já tentou entrar em contato com algum senador?" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Sim

8% (±2,2%)

6% (±3%)

4% (±1,7%)

Não

92% (±2,2%)

94% (±3,1%)

96% (±1,8%)

0% (±0,1%)

0% (±0,3%)

0% (±0,5%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

70

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Já tentou entrar em contato com algum senador?" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Sim

4% (±2,3%)

8% (±2,6%)

14% (±4,3%)

Não

95% (±2,4%)

92% (±2,6%)

86% (±4,3%)

0% (±0,4%)

0% (±0,2%)

0% (±0,1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Já tentou entrar em contato com algum senador?" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Sim

6% (±1,4%)

7% (±3,2%)

8% (±2,3%)

Não

94% (±1,4%)

93% (±3,2%)

92% (±2,3%)

0% (±0,1%)

0% (±0,5%)

0% (±0,1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo debatido no Senado:" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Com muita frequência

27% (±6,9%)

19% (±5,4%)

24% (±5,6%)

30% (±6,8%)

29% (±6,1%)

Com pouca frequência

53% (±8,2%)

65% (±9,4%)

57% (±6,5%)

55% (±6,6%)

51% (±5,9%)

Nunca

15% (±5,2%)

16% (±6,9%)

18% (±6,1%)

14% (±3,4%)

18% (±5%)

4% (±5,3%)

1% (±0,8%)

1% (±0,9%)

1% (±1,6%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

71

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo debatido no Senado:" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Com muita frequência

17% (±3,4%)

31% (±7,2%)

21% (±5,8%)

25% (±9,1%)

30% (±11,6%)

Com pouca frequência

63% (±4,7%)

58% (±7,7%)

60% (±8,3%)

56% (±10,7%)

51% (±14,1%)

Nunca

19% (±3,7%)

11% (±3,5%)

17% (±6,2%)

17% (±9,6%)

19% (±10,9%)

1% (±1,5%)

1% (±0,7%)

2% (±1,7%)

2% (±2%)

1% (±1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo debatido no Senado:" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Com muita frequência

30% (±4,5%)

20% (±4,2%)

Com pouca frequência

52% (±5%)

63% (±5,9%)

18% (±5,2%)

15% (±4%)

1% (±0,7%)

2% (±1%)

100%

100%

Nunca
Não sei ou prefiro não responder
Total

"Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo debatido no Senado:" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Com muita frequência

27% (±5,1%)

29% (±11,1%)

21% (±4,3%)

Com pouca frequência

55% (±5,7%)

54% (±11,3%)

61% (±6,6%)

Nunca

17% (±5,5%)

15% (±6%)

17% (±4,7%)

1% (±1%)

3% (±2,6%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo debatido no Senado:" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Com muita frequência

20% (±7,2%)

13% (±3,7%)

25% (±5%)

39% (±5,8%)

Com pouca frequência

56% (±10,5%)

66% (±6,6%)

58% (±6,2%)

54% (±6,3%)

22% (±8,2%)

20% (±4,7%)

15% (±5,5%)

6% (±2%)

2% (±1,5%)

0% (±0,4%)

2% (±1,3%)

0% (±0,5%)

100%

100%

100%

100%

Nunca
Não sei ou prefiro não responder
Total

"Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo debatido no Senado:" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Com muita frequência

25% (±3,6%)

22% (±5,9%)

23% (±7,1%)

Com pouca frequência

58% (±4,3%)

57% (±7,1%)

57% (±9,3%)

Nunca

15% (±3,1%)

20% (±6,4%)

18% (±7,3%)

1% (±0,8%)

1% (±0,9%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

73

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo debatido no Senado:" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Com muita frequência

22% (±5,2%)

23% (±4,6%)

44% (±7,6%)

Com pouca frequência

54% (±6,3%)

65% (±5,7%)

45% (±7,2%)

Nunca

23% (±5,9%)

10% (±2,4%)

10% (±7,6%)

1% (±0,7%)

2% (±1,6%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Com que frequência você acompanha notícias sobre o que está sendo debatido no Senado:" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Com muita frequência

22% (±4,4%)

22% (±5,3%)

36% (±7,8%)

Com pouca frequência

61% (±6,1%)

58% (±7,1%)

49% (±7,6%)

Nunca

16% (±4,3%)

19% (±6,5%)

14% (±4,1%)

2% (±1,1%)

1% (±0,7%)

1% (±1,1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Em geral, você confia mais em notícias que você vê:" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais

77% (±5,6%)

74% (±8,4%)

73% (±5,5%)

65% (±6,9%)

70% (±5%)

Em redes sociais como Whatsapp e Youtube

17% (±5,1%)

19% (±7,4%)

20% (±5,1%)

27% (±7,1%)

18% (±3,2%)

Nenhum

5% (±2,9%)

7% (±4,2%)

5% (±3,2%)

6% (±2%)

10% (±4,5%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,5%)

1% (±1%)

2% (±1,5%)

2% (±1,1%)

1% (±0,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

74

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Em geral, você confia mais em notícias que você vê:" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais

73% (±4,3%)

68% (±8,5%)

69% (±8,9%)

76% (±8,2%)

75% (±11,5%)

Em redes sociais como Whatsapp e Youtube

22% (±4,1%)

27% (±8,8%)

21% (±8,3%)

13% (±6,4%)

16% (±9%)

Nenhum

4% (±1,9%)

4% (±1,5%)

8% (±5,7%)

7% (±3,3%)

7% (±6,4%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,4%)

1% (±0,5%)

1% (±0,8%)

4% (±3,9%)

2% (±1,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"Em geral, você confia mais em notícias que você vê:" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais

64% (±5,1%)

80% (±4,8%)

Em redes sociais como Whatsapp e Youtube

27% (±4,9%)

15% (±4,1%)

Nenhum

7% (±2,8%)

5% (±2,4%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,3%)

1% (±0,7%)

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Em geral, você confia mais em notícias que você vê:" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais

67% (±5,8%)

81% (±6,5%)

76% (±5%)

Em redes sociais como Whatsapp e Youtube

24% (±5,6%)

13% (±5,3%)

18% (±4,4%)

Nenhum

7% (±3,3%)

6% (±3,5%)

5% (±2,4%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±1,6%)

1% (±0,7%)

1% (±0,4%)

100%

100%

100%

Total

"Em geral, você confia mais em notícias que você vê:" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais

75% (±8,2%)

80% (±4,7%)

67% (±6%)

69% (±5,3%)

Em redes sociais como Whatsapp e Youtube

17% (±7,5%)

15% (±4,1%)

26% (±6,1%)

22% (±4,2%)

7% (±3,9%)

4% (±2,3%)

5% (±2,2%)

7% (±4,3%)

2% (±2%)

1% (±0,6%)

1% (±0,8%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

100%

Nenhum
Não sei ou prefiro não responder
Total

76

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Em geral, você confia mais em notícias que você vê:" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais

67% (±4,4%)

83% (±4,6%)

79% (±6,9%)

Em redes sociais como Whatsapp e Youtube

25% (±4,1%)

10% (±4,7%)

16% (±6,4%)

Nenhum

7% (±2,7%)

4% (±4,6%)

4% (±2,1%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,1%)

3% (±2,5%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Total

"Em geral, você confia mais em notícias que você vê:" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

74% (±6%)

70% (±6,4%)

60% (±7,7%)

20% (±6,2%)

23% (±5,8%)

31% (±6,6%)

Nenhum

4% (±1,7%)

7% (±4%)

9% (±7,8%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,8%)

1% (±0,8%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais
Em redes sociais como Whatsapp e Youtube

Total

"Em geral, você confia mais em notícias que você vê:" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

76% (±5%)

68% (±6,8%)

74% (±5,9%)

18% (±4,4%)

25% (±6,6%)

18% (±4,9%)

Nenhum

6% (±2,4%)

6% (±3,7%)

5% (±1,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

1% (±0,9%)

3% (±3,7%)

100%

100%

100%

Na mídia tradicional como na TV e nos jornais
Em redes sociais como Whatsapp e Youtube

Total

77

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual frase melhor descreve sua opinião?" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

A democracia é sempre a melhor forma de governo.

57% (±7,6%)

54% (±10,9%)

62% (±6,7%)

58% (±6,5%)

55% (±5,8%)

Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor.

12% (±3,2%)

11% (±4,3%)

21% (±5,6%)

21% (±4,5%)

20% (±6%)

Para você tanto faz ter um governo democrático ou
governo autoritário.

14% (±5,8%)

24% (±17,3%)

11% (±4,3%)

13% (±4,2%)

11% (±3,5%)

Não sei ou prefiro não responder

17% (±7,5%)

11% (±7,2%)

7% (±2,9%)

7% (±2,7%)

14% (±6,1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"Qual frase melhor descreve sua opinião?" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

A democracia é sempre a melhor forma de governo.

59% (±5,1%)

65% (±7,8%)

57% (±9,2%)

59% (±10,6%)

53% (±19,4%)

Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor.

19% (±3,7%)

16% (±4,4%)

18% (±6,1%)

14% (±7,3%)

18% (±9,2%)

Para você tanto faz ter um governo democrático ou
governo autoritário.

11% (±3,1%)

13% (±6,8%)

15% (±7,4%)

14% (±7,7%)

23% (±25%)

Não sei ou prefiro não responder

10% (±4,7%)

6% (±2,8%)

11% (±7,3%)

13% (±6,8%)

7% (±4,4%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual frase melhor descreve sua opinião?" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

A democracia é sempre a melhor forma de governo.

64% (±4,7%)

53% (±7,3%)

Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor.

17% (±2,9%)

17% (±4,6%)

Para você tanto faz ter um governo democrático ou
governo autoritário.

12% (±4%)

18% (±9,5%)

Não sei ou prefiro não responder

7% (±1,9%)

12% (±4,3%)

100%

100%

Total

"Qual frase melhor descreve sua opinião?" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

A democracia é sempre a melhor forma de governo.

62% (±5,9%)

72% (±8,5%)

52% (±7,8%)

Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor.

20% (±4,7%)

10% (±4,5%)

16% (±4%)

Para você tanto faz ter um governo democrático ou
governo autoritário.

9% (±3,6%)

8% (±4,8%)

22% (±10,6%)

Não sei ou prefiro não responder

8% (±3,5%)

10% (±5%)

10% (±4%)

100%

100%

100%

Total

79

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual frase melhor descreve sua opinião?" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

42% (±10,2%)

56% (±7,7%)

68% (±5%)

74% (±6,2%)

Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor.

16% (±6,1%)

15% (±4%)

18% (±3,8%)

19% (±6,2%)

Para você tanto faz ter um governo democrático ou
governo autoritário.

26% (±14%)

18% (±7,4%)

7% (±2,4%)

5% (±1,6%)

Não sei ou prefiro não responder

15% (±6,6%)

11% (±4,3%)

6% (±2,4%)

2% (±1,2%)

100%

100%

100%

100%

A democracia é sempre a melhor forma de governo.

Total

"Qual frase melhor descreve sua opinião?" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

A democracia é sempre a melhor forma de governo.

60% (±4,5%)

59% (±9,6%)

57% (±12,2%)

Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor.

18% (±3,3%)

22% (±5,9%)

15% (±5,5%)

Para você tanto faz ter um governo democrático ou
governo autoritário.

13% (±3,7%)

11% (±4,5%)

18% (±14,1%)

9% (±2,9%)

9% (±5,2%)

9% (±4,5%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Qual frase melhor descreve sua opinião?" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

A democracia é sempre a melhor forma de governo.

55% (±6,2%)

66% (±6,1%)

74% (±5,9%)

Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor.

16% (±4,4%)

18% (±4,1%)

20% (±5,5%)

18% (±5%)

11% (±5,6%)

5% (±2%)

12% (±4,6%)

5% (±1,7%)

1% (±1%)

100%

100%

100%

Para você tanto faz ter um governo democrático ou
governo autoritário.
Não sei ou prefiro não responder
Total

"Qual frase melhor descreve sua opinião?" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

A democracia é sempre a melhor forma de governo.

55% (±7,7%)

59% (±6,9%)

68% (±7,5%)

Em algumas situações, um governo autoritário é
melhor.

16% (±3,5%)

21% (±5,4%)

14% (±6,8%)

Para você tanto faz ter um governo democrático ou
governo autoritário.

20% (±9,5%)

10% (±3,5%)

12% (±5,9%)

Não sei ou prefiro não responder

10% (±3,5%)

10% (±4,5%)

6% (±2,6%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou dividido por causa da política?" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Ficou

86% (±4,9%)

90% (±6,7%)

83% (±6,2%)

87% (±3,5%)

85% (±4,5%)

Não ficou

10% (±3,9%)

7% (±4,6%)

14% (±6,1%)

9% (±2,9%)

12% (±4,2%)

4% (±3,3%)

3% (±3,2%)

3% (±2,4%)

4% (±2%)

2% (±1,8%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou dividido por causa da política?" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Ficou

93% (±2%)

89% (±5%)

85% (±6,1%)

80% (±9,9%)

78% (±11,1%)

Não ficou

5% (±1,8%)

10% (±4,9%)

12% (±5,9%)

12% (±8,4%)

17% (±10,6%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,8%)

1% (±0,6%)

3% (±1,9%)

7% (±6,5%)

5% (±3,4%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou dividido por causa da política?" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

82% (±5,2%)

90% (±3,9%)

Não ficou

15% (±5%)

7% (±3,3%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±2,2%)

3% (±1,7%)

100%

100%

Ficou

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou dividido por causa da política?" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Ficou

84% (±4,8%)

83% (±14,1%)

88% (±4,3%)

Não ficou

13% (±4,8%)

13% (±14,4%)

9% (±3,5%)

3% (±1,4%)

4% (±3,7%)

3% (±2,5%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou dividido por causa da política?" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)

Ficou
Não ficou
Não sei ou prefiro não responder
Total

Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

85% (±7%)

83% (±8,5%)

86% (±5,3%)

90% (±2,5%)

11% (±6,2%)

13% (±8,4%)

11% (±5,1%)

9% (±2,4%)

4% (±3,2%)

4% (±2,5%)

3% (±1,8%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

100%

"Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou dividido por causa da política?" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Ficou

86% (±3,7%)

90% (±5,7%)

86% (±6,6%)

Não ficou

11% (±3,4%)

7% (±3,9%)

11% (±6,3%)

3% (±1,8%)

3% (±2,7%)

4% (±2,1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

83

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou dividido por causa da política?" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Ficou

84% (±5,5%)

86% (±6,3%)

86% (±4,4%)

Não ficou

11% (±5,2%)

12% (±6,3%)

13% (±4,3%)

4% (±2,6%)

2% (±1,4%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Nos últimos doze meses, você diria que o Brasil ficou ou não ficou dividido por causa da política?" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

88% (±4,1%)

84% (±6,3%)

84% (±8,2%)

Não ficou

9% (±3,6%)

13% (±6,2%)

11% (±7,1%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±1,4%)

3% (±1,7%)

5% (±5,7%)

100%

100%

100%

Ficou

Total

"E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Vai trazer benefícios

19% (±6,7%)

15% (±6,2%)

20% (±4,9%)

24% (±4,9%)

21% (±4,6%)

Vai trazer prejuízos

56% (±8,2%)

48% (±12,4%)

56% (±6,7%)

52% (±7,3%)

56% (±6,5%)

Não vai fazer diferença

21% (±7,1%)

32% (±17,2%)

19% (±6,3%)

22% (±7,2%)

20% (±4,6%)

4% (±3%)

6% (±4,8%)

5% (±3,4%)

2% (±1,5%)

3% (±1,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

19% (±4%)

19% (±4,9%)

17% (±5,5%)

18% (±6,5%)

22% (±11,6%)

Vai trazer prejuízos

58% (±5,5%)

52% (±9,2%)

59% (±9,1%)

52% (±11,4%)

41% (±20,5%)

Não vai fazer diferença

18% (±3,9%)

26% (±11,3%)

20% (±8,4%)

25% (±12,3%)

30% (±27%)

5% (±4,2%)

3% (±2,2%)

3% (±2,5%)

5% (±2,6%)

7% (±7,4%)

100%

100%

100%

100%

100%

Vai trazer benefícios

Não sei ou prefiro não responder
Total

*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política

"E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)

Vai trazer benefícios
Vai trazer prejuízos
Não vai fazer diferença
Não sei ou prefiro não responder
Total

Masculino

Feminino

25% (±4,3%)

14% (±3,6%)

51% (±5%)

54% (±7,8%)

21% (±4,9%)

25% (±9,6%)

2% (±1,2%)

6% (±3,5%)

100%

100%

*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política

85

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

23% (±5%)

18% (±8,2%)

15% (±3,9%)

Vai trazer prejuízos

51% (±6,1%)

66% (±9,2%)

53% (±8,4%)

Não vai fazer diferença

21% (±5,8%)

13% (±5,6%)

28% (±11,3%)

5% (±3,3%)

4% (±2,7%)

4% (±2,9%)

100%

100%

100%

Vai trazer benefícios

Não sei ou prefiro não responder
Total
*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política

"E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Vai trazer benefícios

19% (±6,7%)

18% (±5,2%)

18% (±3,8%)

22% (±5,3%)

Vai trazer prejuízos

45% (±11,5%)

55% (±7,6%)

55% (±6,4%)

62% (±6,2%)

Não vai fazer diferença

32% (±15%)

19% (±5%)

22% (±7,2%)

14% (±3,7%)

Não sei ou prefiro não responder

5% (±3,9%)

8% (±8%)

4% (±2,3%)

3% (±1,8%)

100%

100%

100%

100%

Total

*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Vai trazer benefícios

21% (±3,4%)

15% (±4,5%)

16% (±5,8%)

Vai trazer prejuízos

57% (±4,3%)

56% (±6,8%)

46% (±12,3%)

Não vai fazer diferença

17% (±3,3%)

23% (±6%)

33% (±15%)

4% (±2,3%)

6% (±4,3%)

5% (±4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política

"E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Vai trazer benefícios

15% (±3,9%)

23% (±5,8%)

31% (±8,6%)

Vai trazer prejuízos

57% (±6,5%)

51% (±6,6%)

52% (±8,5%)

Não vai fazer diferença

22% (±6%)

21% (±6,4%)

15% (±6,3%)

Não sei ou prefiro não responder

6% (±4,1%)

5% (±3,1%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Total
*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"E para o futuro do Brasil, você acha que essa divisão:" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)

Vai trazer benefícios

Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

19% (±4,5%)

21% (±5,1%)

16% (±4%)

51% (±8%)

51% (±7,3%)

65% (±6%)

25% (±9,7%)

26% (±7,9%)

14% (±4,4%)

6% (±3,6%)

2% (±1,7%)

6% (±3,6%)

100%

100%

100%

Vai trazer prejuízos
Não vai fazer diferença
Não sei ou prefiro não responder
Total
*Pergunta respondida por quem afirmou que o Brasil ficou dividido por causa da política

"O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja tratado igualmente." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

34% (±6,2%)

38% (±7,9%)

42% (±5,6%)

41% (±6%)

42% (±7,5%)

Concorda

47% (±7,2%)

32% (±11,4%)

38% (±6,6%)

46% (±6,3%)

38% (±5,9%)

Discorda

13% (±4,3%)

24% (±16,8%)

13% (±5,5%)

9% (±2,8%)

12% (±3,9%)

4% (±2%)

5% (±5,2%)

4% (±3,5%)

3% (±1,3%)

5% (±3%)

1% (±1,7%)

0% (±0,7%)

3% (±4,4%)

1% (±0,8%)

2% (±1,8%)

100%

100%

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

88

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja tratado igualmente." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

53% (±5%)

45% (±8,2%)

42% (±7,8%)

35% (±9,9%)

22% (±11,9%)

Concorda

40% (±5,1%)

40% (±7,6%)

37% (±7,2%)

41% (±11,6%)

33% (±14,3%)

Discorda

5% (±2,2%)

7% (±2,5%)

14% (±5,7%)

20% (±8,6%)

34% (±24,5%)

Discorda totalmente

2% (±0,7%)

3% (±1,3%)

7% (±7,2%)

3% (±1,6%)

9% (±7,9%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,4%)

5% (±9,6%)

1% (±0,5%)

2% (±1,5%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total

"O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja tratado igualmente." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

41% (±5%)

39% (±5,4%)

Concorda

42% (±5,2%)

34% (±6,4%)

Discorda

13% (±3,6%)

18% (±9,4%)

Discorda totalmente

2% (±0,7%)

6% (±3,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

3% (±3,6%)

100%

100%

Concorda totalmente

Total

89

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja tratado igualmente." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

45% (±5,8%)

39% (±11,1%)

36% (±6%)

Concorda

38% (±5,5%)

49% (±12,2%)

36% (±6,5%)

Discorda

11% (±4,5%)

8% (±3,9%)

21% (±10,1%)

Discorda totalmente

5% (±3,9%)

1% (±1,4%)

4% (±2,7%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

2% (±2,1%)

3% (±4,1%)

100%

100%

100%

Total

"O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja tratado igualmente." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Concorda totalmente

28% (±8,4%)

38% (±7,9%)

45% (±5,8%)

54% (±6%)

Concorda

36% (±9,5%)

42% (±8,4%)

43% (±6,2%)

33% (±4,8%)

Discorda

26% (±14,2%)

16% (±7,5%)

7% (±2%)

10% (±5,5%)

9% (±6%)

3% (±1,2%)

2% (±0,9%)

2% (±0,9%)

1% (±0,8%)

1% (±1,1%)

4% (±6,5%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

90

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja tratado igualmente." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

45% (±4,3%)

46% (±11,6%)

31% (±9,1%)

Concorda

38% (±4,2%)

36% (±6,3%)

39% (±9,2%)

Discorda

12% (±3%)

12% (±6,5%)

22% (±14,7%)

Discorda totalmente

4% (±2,1%)

5% (±3,6%)

5% (±4,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

1% (±1,6%)

3% (±5,3%)

100%

100%

100%

Total

"O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja tratado igualmente." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

35% (±5,7%)

49% (±6,4%)

54% (±7,7%)

Concorda

41% (±6,3%)

40% (±6,5%)

32% (±6%)

Discorda

19% (±5,6%)

7% (±2,4%)

11% (±7,7%)

5% (±4%)

3% (±1,4%)

2% (±1,1%)

0% (±0,5%)

1% (±0,8%)

1% (±1,1%)

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

91

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O principal objetivo das leis deve ser garantir que todo mundo seja tratado igualmente." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

37% (±5,2%)

40% (±6,4%)

49% (±7,4%)

Concorda

38% (±7,2%)

39% (±7%)

38% (±7%)

Discorda

20% (±9,8%)

13% (±4,8%)

6% (±2,5%)

Discorda totalmente

4% (±2,6%)

5% (±3,8%)

5% (±6,8%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

3% (±5,4%)

1% (±1,1%)

100%

100%

100%

Total

"Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém pode fazer." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

13% (±4,7%)

15% (±6,9%)

13% (±5,4%)

14% (±5,3%)

15% (±5,8%)

Concorda

42% (±7,1%)

35% (±10,8%)

41% (±6,9%)

36% (±5,9%)

39% (±6%)

Discorda

29% (±7%)

39% (±15,7%)

31% (±5,9%)

30% (±5,2%)

26% (±5%)

Discorda totalmente

9% (±2,9%)

9% (±3,4%)

14% (±4,5%)

18% (±6,1%)

15% (±5,9%)

Não sei ou prefiro não responder

6% (±5,2%)

1% (±1,7%)

1% (±0,8%)

3% (±1,4%)

4% (±2,7%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

92

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém pode fazer." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

9% (±2,7%)

15% (±7,1%)

15% (±6,4%)

19% (±11,3%)

13% (±7,8%)

Concorda

35% (±4,8%)

43% (±8,8%)

40% (±8,1%)

40% (±10,2%)

38% (±13,9%)

Discorda

35% (±4,9%)

31% (±6,8%)

34% (±8,4%)

29% (±9,4%)

33% (±18,8%)

Discorda totalmente

20% (±3,7%)

10% (±3,1%)

9% (±3,3%)

10% (±5,5%)

13% (±9%)

1% (±1,5%)

1% (±1%)

1% (±0,9%)

3% (±1,7%)

3% (±2,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém pode fazer." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

16% (±4,5%)

12% (±4,1%)

Concorda

39% (±5,1%)

38% (±6,7%)

Discorda

32% (±4,5%)

33% (±8,3%)

Discorda totalmente

11% (±2,1%)

15% (±4,2%)

2% (±0,9%)

2% (±1,1%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

93

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém pode fazer." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

14% (±4,9%)

18% (±15%)

13% (±3,5%)

Concorda

40% (±5,7%)

31% (±9,9%)

39% (±6,8%)

Discorda

30% (±5,1%)

38% (±10,5%)

34% (±8,5%)

Discorda totalmente

14% (±3,2%)

11% (±5,1%)

13% (±4,2%)

2% (±0,9%)

2% (±1,8%)

2% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém pode fazer." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Concorda totalmente

15% (±6,2%)

14% (±8,4%)

11% (±3,1%)

16% (±7,6%)

Concorda

40% (±10%)

47% (±7,7%)

41% (±6,8%)

27% (±4,3%)

Discorda

32% (±13%)

28% (±6,4%)

36% (±5,6%)

33% (±5,6%)

Discorda totalmente

10% (±6,1%)

10% (±3,2%)

11% (±2,7%)

23% (±4,1%)

3% (±1,6%)

2% (±1,7%)

1% (±0,8%)

2% (±1%)

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

94

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém pode fazer." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)

Concorda totalmente
Concorda
Discorda
Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

15% (±4%)

11% (±4,2%)

12% (±5,7%)

36% (±4,1%)

42% (±6,2%)

43% (±9,9%)

33% (±4%)

33% (±6,6%)

33% (±11,3%)

14% (±2,8%)

12% (±4%)

11% (±4,9%)

2% (±0,7%)

2% (±2%)

2% (±1,6%)

100%

100%

100%

"Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém pode fazer." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

11% (±3,7%)

22% (±8,4%)

11% (±3,9%)

Concorda

47% (±6,4%)

31% (±5,3%)

28% (±6,3%)

Discorda

27% (±5,2%)

33% (±5,7%)

39% (±8,5%)

Discorda totalmente

13% (±4,7%)

12% (±2,9%)

19% (±4,5%)

1% (±0,9%)

2% (±1,3%)

2% (±1,7%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

95

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Machucar um animal indefeso é uma das piores coisas que alguém pode fazer." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

11% (±3,8%)

17% (±6%)

16% (±7,7%)

Concorda

39% (±7,1%)

44% (±7,1%)

28% (±6,2%)

Discorda

35% (±8,7%)

29% (±6,1%)

34% (±7,1%)

Discorda totalmente

13% (±4,1%)

9% (±2,7%)

21% (±4,7%)

3% (±1,4%)

2% (±0,8%)

1% (±1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Você tem orgulho da história do seu país." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

47% (±6,8%)

38% (±9,1%)

46% (±7,1%)

50% (±6,5%)

48% (±6,4%)

Concorda

48% (±6,7%)

57% (±10,6%)

46% (±7%)

43% (±6,2%)

40% (±6,2%)

Discorda

3% (±1,2%)

3% (±1,9%)

6% (±4,4%)

5% (±1,6%)

6% (±2,6%)

Discorda totalmente

2% (±2,1%)

2% (±1,1%)

2% (±2,6%)

1% (±0,7%)

4% (±5,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

0% (±0,8%)

0% (±0,3%)

0% (±0,5%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

96

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Você tem orgulho da história do seu país." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

46% (±4,9%)

51% (±8,2%)

48% (±8,5%)

48% (±10,9%)

32% (±14,7%)

Concorda

48% (±5,2%)

45% (±7,7%)

46% (±8,6%)

43% (±10,3%)

57% (±16,2%)

Discorda

4% (±1,4%)

3% (±1,3%)

4% (±1,9%)

8% (±9%)

6% (±6%)

Discorda totalmente

2% (±1,1%)

2% (±1%)

1% (±1,1%)

1% (±0,9%)

4% (±5,7%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,3%)

0% (±0,1%)

0% (±0,5%)

0% (±0,5%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"Você tem orgulho da história do seu país." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

45% (±5,3%)

44% (±6,5%)

Concorda

47% (±5,2%)

49% (±7%)

Discorda

5% (±3,1%)

4% (±2,4%)

Discorda totalmente

3% (±2,4%)

1% (±1%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,3%)

1% (±0,5%)

100%

100%

Total

97

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Você tem orgulho da história do seu país." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

50% (±6,2%)

37% (±11,5%)

41% (±7,4%)

Concorda

43% (±6,1%)

49% (±11,6%)

52% (±7,9%)

Discorda

3% (±1,2%)

12% (±14,6%)

5% (±2,7%)

Discorda totalmente

3% (±2,5%)

1% (±1,4%)

2% (±1,2%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,3%)

1% (±0,7%)

1% (±0,5%)

100%

100%

100%

Total

"Você tem orgulho da história do seu país." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

41% (±9,9%)

39% (±7,6%)

46% (±6,3%)

54% (±6,1%)

52% (±10,9%)

51% (±8,2%)

48% (±6,3%)

40% (±6,1%)

Discorda

4% (±3,7%)

8% (±8,5%)

4% (±1,4%)

5% (±1,6%)

Discorda totalmente

3% (±3,5%)

2% (±1,7%)

1% (±0,8%)

2% (±0,8%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,7%)

1% (±0,7%)

0% (±0,1%)

0% (±0,4%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda

Total

98

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Você tem orgulho da história do seu país." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

47% (±4,4%)

46% (±7,8%)

41% (±9,7%)

Concorda

45% (±4,3%)

45% (±8%)

53% (±10,9%)

Discorda

5% (±2,7%)

6% (±3%)

4% (±3,6%)

2% (±2%)

3% (±2%)

2% (±1,5%)

0% (±0,2%)

0% (±0,6%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

"Você tem orgulho da história do seu país." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

40% (±6,1%)

49% (±6,5%)

49% (±7,6%)

Concorda

54% (±6,3%)

43% (±6,2%)

38% (±7,2%)

Discorda

4% (±2,8%)

6% (±6%)

7% (±2,6%)

Discorda totalmente

2% (±1,2%)

2% (±0,9%)

6% (±7,8%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

0% (±0,3%)

0% (±0,2%)

100%

100%

100%

Total

99

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Você tem orgulho da história do seu país." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

42% (±6,3%)

48% (±7,2%)

46% (±7,3%)

Concorda

51% (±7,1%)

44% (±7,1%)

48% (±7,3%)

Discorda

5% (±2,6%)

5% (±4,1%)

4% (±1,6%)

Discorda totalmente

2% (±1,1%)

3% (±3,2%)

2% (±0,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

0% (±0,3%)

0% (±0,3%)

100%

100%

100%

Total

"Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na sociedade." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

11% (±3,9%)

12% (±6,5%)

12% (±4,4%)

9% (±2,8%)

8% (±3,1%)

Concorda

51% (±7,7%)

34% (±8,5%)

44% (±6,5%)

45% (±6,5%)

41% (±6%)

Discorda

26% (±6,3%)

42% (±14,1%)

32% (±6,6%)

30% (±5,6%)

33% (±6,1%)

Discorda totalmente

10% (±4,7%)

8% (±3,5%)

8% (±3,7%)

11% (±5,1%)

12% (±6,1%)

2% (±1,1%)

5% (±2,6%)

3% (±2,2%)

5% (±2,1%)

5% (±2,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

100

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na sociedade." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

11% (±3,3%)

15% (±8%)

12% (±5,2%)

8% (±3,7%)

10% (±7,5%)

Concorda

45% (±4,9%)

50% (±7,8%)

37% (±7,8%)

48% (±11,1%)

31% (±13,1%)

Discorda

34% (±5,1%)

25% (±5,7%)

38% (±9,7%)

32% (±9,9%)

41% (±19,5%)

Discorda totalmente

7% (±2,2%)

7% (±2,6%)

7% (±2,9%)

8% (±3,7%)

14% (±8,6%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±1,4%)

3% (±1,4%)

6% (±5,1%)

4% (±2,2%)

4% (±2,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na sociedade." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

14% (±3,8%)

9% (±3,6%)

44% (±5%)

40% (±6%)

30% (±5,2%)

37% (±7,8%)

Discorda totalmente

8% (±1,8%)

9% (±3,6%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±1,3%)

4% (±2%)

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda
Discorda

Total

101

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na sociedade." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

12% (±4,5%)

11% (±5,4%)

10% (±3,8%)

Concorda

40% (±5,7%)

48% (±12,8%)

43% (±6,8%)

Discorda

33% (±6,5%)

27% (±9,3%)

36% (±9,4%)

Discorda totalmente

10% (±2,9%)

9% (±4,7%)

8% (±3,4%)

5% (±2,3%)

5% (±2,8%)

3% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na sociedade." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Concorda totalmente

12% (±6,2%)

8% (±3%)

10% (±2,9%)

14% (±5,9%)

Concorda

35% (±9,5%)

47% (±8,1%)

51% (±6%)

38% (±5,7%)

Discorda

39% (±13,2%)

33% (±8,5%)

30% (±6%)

30% (±5%)

10% (±5,3%)

7% (±2,7%)

6% (±2,1%)

12% (±3,1%)

3% (±1,8%)

5% (±2,6%)

3% (±1,2%)

5% (±4,2%)

100%

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

102

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na sociedade." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

13% (±3,5%)

10% (±4,5%)

8% (±4,6%)

Concorda

43% (±4,3%)

44% (±11,8%)

40% (±9,6%)

Discorda

31% (±4%)

33% (±7,2%)

39% (±12,8%)

Discorda totalmente

8% (±1,6%)

10% (±4,7%)

10% (±5%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±1,8%)

4% (±2,5%)

3% (±1,6%)

100%

100%

100%

Total

"Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na sociedade." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

9% (±3%)

16% (±6,6%)

13% (±5,5%)

Concorda

42% (±6,2%)

45% (±6,8%)

40% (±7,5%)

Discorda

37% (±6,6%)

26% (±4,9%)

31% (±8,3%)

Discorda totalmente

10% (±4,1%)

8% (±2,6%)

12% (±3,8%)

3% (±1,3%)

5% (±3,8%)

4% (±1,9%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

103

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Homens e mulheres têm papéis diferentes a desempenhar na sociedade." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

10% (±3,8%)

12% (±4,2%)

12% (±6,9%)

Concorda

41% (±6,2%)

46% (±6,8%)

40% (±7,5%)

Discorda

35% (±8,4%)

32% (±7%)

34% (±6,6%)

Discorda totalmente

9% (±3,7%)

7% (±2,2%)

11% (±3,1%)

Não sei ou prefiro não responder

5% (±2,2%)

3% (±1,2%)

3% (±2,1%)

100%

100%

100%

Total

"Alguns atos são errados porque vão contra as tradições." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

11% (±3,2%)

14% (±6,2%)

11% (±3,6%)

13% (±5%)

17% (±7,1%)

Concorda

54% (±7,4%)

48% (±13,6%)

52% (±7%)

50% (±6,4%)

50% (±6,3%)

Discorda

21% (±6,9%)

28% (±16,6%)

31% (±6,9%)

22% (±5,1%)

23% (±4,8%)

Discorda totalmente

7% (±3,6%)

7% (±3,7%)

4% (±1,2%)

10% (±6%)

8% (±3%)

Não sei ou prefiro não responder

7% (±5,7%)

4% (±4,1%)

2% (±1,6%)

5% (±3,1%)

2% (±0,8%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

104

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Alguns atos são errados porque vão contra as tradições." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

12% (±3%)

18% (±8,1%)

13% (±5,4%)

12% (±5%)

9% (±6,1%)

Concorda

53% (±5,1%)

47% (±8,5%)

55% (±8,4%)

48% (±10,6%)

48% (±15,3%)

Discorda

25% (±4,3%)

28% (±8,8%)

23% (±6,6%)

24% (±10,7%)

35% (±20,6%)

Discorda totalmente

6% (±2%)

5% (±1,8%)

6% (±4,8%)

9% (±5,7%)

4% (±3,4%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±4%)

1% (±0,8%)

3% (±2,2%)

7% (±4,4%)

4% (±2,8%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total

"Alguns atos são errados porque vão contra as tradições." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

16% (±4%)

9% (±2,9%)

Concorda

53% (±5,2%)

48% (±7,4%)

Discorda

22% (±4,2%)

32% (±8,8%)

Discorda totalmente

5% (±1,2%)

6% (±2,6%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±1,6%)

4% (±2,3%)

100%

100%

Concorda totalmente

Total

105

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Alguns atos são errados porque vão contra as tradições." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

12% (±3,7%)

13% (±7,5%)

14% (±4%)

Concorda

52% (±5,9%)

57% (±11,2%)

48% (±8%)

Discorda

26% (±5,1%)

22% (±7,4%)

30% (±10,2%)

Discorda totalmente

7% (±2,4%)

5% (±3,5%)

5% (±2,1%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±1,9%)

3% (±3%)

3% (±2,5%)

100%

100%

100%

Total

"Alguns atos são errados porque vão contra as tradições." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

11% (±5,6%)

13% (±4,1%)

13% (±3,4%)

15% (±4,5%)

Concorda

50% (±12,3%)

52% (±7,8%)

53% (±6,4%)

47% (±6,3%)

Discorda

29% (±14,1%)

23% (±7,3%)

26% (±6,7%)

29% (±4,8%)

4% (±3%)

8% (±5,2%)

5% (±1,6%)

8% (±2,3%)

5% (±3,7%)

4% (±2,3%)

3% (±1,8%)

2% (±0,9%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

106

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Alguns atos são errados porque vão contra as tradições." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

16% (±3,6%)

14% (±5,2%)

8% (±3,7%)

Concorda

51% (±4,3%)

53% (±6,3%)

50% (±11%)

Discorda

24% (±3,5%)

23% (±5,3%)

33% (±13,6%)

Discorda totalmente

5% (±1,2%)

8% (±3,1%)

6% (±3,7%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±2,2%)

3% (±1,9%)

3% (±1,8%)

100%

100%

100%

Total

"Alguns atos são errados porque vão contra as tradições." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

11% (±3,6%)

17% (±5,8%)

14% (±4,3%)

Concorda

54% (±6,4%)

51% (±6,8%)

47% (±7,8%)

Discorda

24% (±5,9%)

23% (±4,5%)

30% (±6,8%)

7% (±3%)

6% (±1,9%)

6% (±2,5%)

3% (±2,5%)

3% (±1,9%)

2% (±1,7%)

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Alguns atos são errados porque vão contra as tradições." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

14% (±3,7%)

12% (±4,1%)

11% (±5%)

Concorda

49% (±7,9%)

55% (±7,2%)

44% (±7,3%)

Discorda

27% (±9,6%)

26% (±7%)

32% (±7%)

Discorda totalmente

6% (±2,6%)

4% (±1,6%)

9% (±2,8%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±2,4%)

2% (±1,4%)

4% (±3,8%)

100%

100%

100%

Total

"É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças pobres herdem quase nada." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

16% (±4,9%)

17% (±7,4%)

18% (±5,3%)

17% (±4,5%)

17% (±5,8%)

27% (±6%)

30% (±8,3%)

28% (±5,8%)

33% (±5,5%)

31% (±5,5%)

Discorda

34% (±6,9%)

30% (±8,5%)

40% (±7%)

25% (±4,4%)

36% (±5,7%)

Discorda totalmente

17% (±6,3%)

10% (±5,1%)

10% (±4%)

17% (±6,7%)

13% (±5,4%)

7% (±5,5%)

13% (±18,6%)

4% (±2%)

8% (±4,1%)

4% (±1,7%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças pobres herdem quase nada." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

17% (±3,6%)

21% (±7,9%)

16% (±5,6%)

20% (±9%)

14% (±9,1%)

40% (±5%)

30% (±6,4%)

32% (±8,3%)

27% (±10,9%)

15% (±8,9%)

30% (±4,5%)

38% (±8,3%)

32% (±7,6%)

35% (±9,2%)

37% (±13,6%)

Discorda totalmente

8% (±2,7%)

8% (±2,8%)

15% (±7%)

13% (±6,3%)

16% (±8,8%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±1,9%)

4% (±2,3%)

6% (±3,2%)

5% (±3,9%)

18% (±24,7%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda
Discorda

Total

"É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças pobres herdem quase nada." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

16% (±3,9%)

19% (±5%)

Concorda

30% (±4,8%)

29% (±5,1%)

Discorda

39% (±5,3%)

30% (±6%)

Discorda totalmente

11% (±2,3%)

12% (±4,1%)

5% (±2%)

10% (±9,8%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças pobres herdem quase nada." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

18% (±4,6%)

17% (±8%)

17% (±5,1%)

Concorda

31% (±5,4%)

39% (±12,5%)

26% (±4,8%)

Discorda

32% (±5,3%)

33% (±10,4%)

36% (±6,7%)

Discorda totalmente

14% (±4,5%)

6% (±3,5%)

11% (±3,4%)

5% (±1,9%)

5% (±3,4%)

10% (±11,1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças pobres herdem quase nada." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Concorda totalmente

19% (±7,6%)

13% (±3,9%)

15% (±3,4%)

21% (±6,2%)

Concorda

24% (±7,9%)

34% (±8,1%)

33% (±4,9%)

30% (±5,1%)

Discorda

31% (±9,4%)

34% (±7,7%)

38% (±6,7%)

34% (±5%)

Discorda totalmente

13% (±5,5%)

13% (±5,7%)

10% (±2,9%)

10% (±4,4%)

13% (±15,1%)

5% (±2,6%)

4% (±2,2%)

5% (±1,9%)

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças pobres herdem quase nada." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

18% (±3,8%)

18% (±4,3%)

17% (±6,3%)

Concorda

32% (±3,9%)

39% (±6,6%)

23% (±7,6%)

Discorda

35% (±4,2%)

30% (±7%)

33% (±8,5%)

Discorda totalmente

10% (±2,3%)

11% (±5,3%)

15% (±5,7%)

5% (±1,5%)

3% (±2,4%)

12% (±14%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças pobres herdem quase nada." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

20% (±5,4%)

19% (±6,3%)

14% (±4,1%)

Concorda

30% (±5,5%)

31% (±6,2%)

30% (±6,2%)

Discorda

34% (±6,2%)

32% (±5,3%)

42% (±8,3%)

Discorda totalmente

13% (±4,1%)

13% (±4,5%)

11% (±3,6%)

3% (±1,6%)

4% (±2,1%)

2% (±1,4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"É injusto que crianças ricas herdem muito dinheiro enquanto crianças pobres herdem quase nada." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

16% (±4,8%)

18% (±5,4%)

17% (±5%)

Concorda

26% (±4,9%)

33% (±7%)

32% (±6,1%)

Discorda

33% (±5,8%)

37% (±7,3%)

32% (±6,8%)

Discorda totalmente

14% (±4,1%)

8% (±2,5%)

13% (±7,1%)

10% (±10,2%)

4% (±1,9%)

7% (±4,4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam aprender." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

40% (±7,3%)

34% (±9,6%)

44% (±7,1%)

43% (±6,5%)

43% (±6,9%)

Concorda

54% (±7,5%)

62% (±9,6%)

52% (±7,1%)

51% (±6,4%)

53% (±7%)

Discorda

5% (±3%)

3% (±1,4%)

3% (±1,1%)

3% (±1,3%)

2% (±1%)

Discorda totalmente

1% (±2%)

2% (±1,4%)

1% (±0,5%)

1% (±0,8%)

1% (±0,8%)

0% (±0,3%)

0% (±0,3%)

1% (±0,4%)

2% (±1,8%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam aprender." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

38% (±4,7%)

46% (±9,2%)

37% (±7,7%)

43% (±10,8%)

41% (±14,7%)

Concorda

55% (±4,9%)

50% (±8,7%)

58% (±8%)

53% (±11,1%)

56% (±15,6%)

Discorda

4% (±1,7%)

3% (±1,4%)

3% (±1,6%)

2% (±1,5%)

2% (±1,9%)

Discorda totalmente

2% (±1,6%)

1% (±0,7%)

0% (±0,5%)

0% (±0,4%)

1% (±0,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

1% (±0,6%)

1% (±1,3%)

1% (±0,7%)

0% (±0,4%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam aprender." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

40% (±5,1%)

42% (±6,3%)

Concorda

55% (±5,2%)

54% (±6,5%)

3% (±1%)

3% (±1,1%)

Discorda totalmente

2% (±0,9%)

1% (±0,4%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

1% (±0,3%)

100%

100%

Discorda

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam aprender." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

44% (±5,8%)

36% (±11,5%)

39% (±7,1%)

Concorda

51% (±5,9%)

60% (±11,5%)

57% (±7,4%)

Discorda

3% (±1,2%)

3% (±2,1%)

2% (±0,9%)

Discorda totalmente

1% (±0,5%)

1% (±1,5%)

1% (±0,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

0% (±0,7%)

1% (±0,4%)

100%

100%

100%

Total

"Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam aprender." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Concorda totalmente

37% (±9,5%)

38% (±7,9%)

43% (±6,5%)

45% (±6,1%)

Concorda

61% (±9,8%)

57% (±8%)

52% (±6,4%)

45% (±5,8%)

Discorda

1% (±0,6%)

3% (±1,8%)

3% (±1,2%)

7% (±2,3%)

Discorda totalmente

1% (±1,1%)

1% (±1,3%)

1% (±0,7%)

2% (±0,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,7%)

1% (±0,8%)

1% (±0,4%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam aprender." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

40% (±4,3%)

36% (±6,1%)

43% (±9,3%)

Concorda

54% (±4,4%)

58% (±6,9%)

54% (±9,9%)

4% (±1%)

3% (±3%)

2% (±1,3%)

Discorda totalmente

1% (±0,4%)

2% (±1,9%)

1% (±1,2%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

1% (±1,1%)

0% (±0,3%)

100%

100%

100%

Discorda

Total

"Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam aprender." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

38% (±6,2%)

46% (±6,6%)

47% (±7,8%)

Concorda

59% (±6,3%)

48% (±6,5%)

45% (±7,8%)

Discorda

2% (±0,9%)

4% (±1,8%)

5% (±2,2%)

Discorda totalmente

1% (±0,5%)

1% (±0,8%)

2% (±1,4%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,3%)

1% (±1%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Respeito pela autoridade é algo que todas as crianças deveriam aprender." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

38% (±6,5%)

46% (±7%)

37% (±7,5%)

Concorda

57% (±6,5%)

52% (±7,1%)

52% (±7,3%)

3% (±1%)

1% (±0,5%)

7% (±2,4%)

Discorda totalmente

1% (±0,5%)

0% (±0,4%)

3% (±2,4%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,4%)

0% (±0,2%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

Discorda

Total

"As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles tenham feito algo de errado." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

25% (±5,8%)

26% (±7%)

32% (±6%)

29% (±5,7%)

27% (±5,8%)

Concorda

54% (±7,4%)

64% (±11,2%)

55% (±6,6%)

54% (±6,3%)

57% (±6,8%)

Discorda

14% (±4,2%)

7% (±3,4%)

10% (±4,2%)

12% (±5,9%)

10% (±3%)

Discorda totalmente

5% (±4,4%)

1% (±2%)

2% (±1,8%)

2% (±0,9%)

5% (±5,8%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±2,7%)

2% (±2%)

1% (±0,7%)

3% (±1,6%)

1% (±1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles tenham feito algo de errado." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

27% (±4,4%)

29% (±7%)

28% (±7,1%)

36% (±9,9%)

26% (±12,2%)

Concorda

61% (±4,8%)

60% (±7,8%)

61% (±7,9%)

48% (±10,7%)

54% (±16,1%)

Discorda

9% (±2,6%)

7% (±2,2%)

8% (±3,4%)

13% (±6,7%)

13% (±8,1%)

Discorda totalmente

1% (±0,8%)

2% (±1,6%)

1% (±0,8%)

1% (±0,8%)

5% (±4,7%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,9%)

2% (±1%)

1% (±1%)

3% (±2,9%)

2% (±1,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles tenham feito algo de errado." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

27% (±4,1%)

31% (±5,5%)

Concorda

60% (±4,8%)

55% (±7,4%)

Discorda

10% (±2,8%)

10% (±3,6%)

Discorda totalmente

1% (±0,8%)

3% (±1,9%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±0,8%)

2% (±1,1%)

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles tenham feito algo de errado." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

32% (±5,4%)

27% (±9,6%)

26% (±5,1%)

Concorda

53% (±5,7%)

62% (±10,8%)

60% (±7,1%)

Discorda

12% (±4,3%)

7% (±3,6%)

9% (±2,5%)

Discorda totalmente

2% (±1,7%)

1% (±1,4%)

3% (±1,7%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±0,7%)

3% (±2,8%)

2% (±1,2%)

100%

100%

100%

Total

"As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles tenham feito algo de errado." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

26% (±8,1%)

28% (±6,6%)

27% (±4,7%)

37% (±6,5%)

60% (±10,9%)

56% (±8,2%)

60% (±5,6%)

51% (±6%)

Discorda

9% (±4,9%)

13% (±7%)

9% (±2,6%)

9% (±2,4%)

Discorda totalmente

3% (±2,8%)

2% (±2%)

1% (±0,7%)

1% (±0,6%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,4%)

1% (±0,9%)

2% (±1,6%)

2% (±1%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles tenham feito algo de errado." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

29% (±3,8%)

28% (±7,2%)

28% (±8,3%)

Concorda

58% (±4,2%)

56% (±6,3%)

56% (±10,2%)

Discorda

10% (±2,4%)

11% (±4,1%)

10% (±4,8%)

Discorda totalmente

1% (±0,6%)

2% (±3,7%)

3% (±2,7%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±0,6%)

2% (±2,7%)

2% (±1,4%)

100%

100%

100%

Total

"As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles tenham feito algo de errado." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

28% (±5,6%)

32% (±5,6%)

36% (±7,6%)

Concorda

57% (±6,3%)

57% (±6,3%)

48% (±7,5%)

Discorda

11% (±3,8%)

9% (±2,6%)

13% (±8%)

Discorda totalmente

3% (±2,3%)

2% (±0,9%)

1% (±0,4%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,1%)

1% (±1%)

3% (±1,7%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"As pessoas devem ser leais aos seus familiares, mesmo que eles tenham feito algo de errado." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

26% (±4,9%)

32% (±6,2%)

31% (±7,4%)

58% (±7%)

57% (±7%)

57% (±7,5%)

11% (±3,7%)

8% (±3,5%)

9% (±3,6%)

Discorda totalmente

2% (±2%)

1% (±1%)

2% (±1,1%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1%)

2% (±1,3%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda
Discorda

Total

"Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

18% (±5,8%)

16% (±7,6%)

10% (±4%)

17% (±6,5%)

20% (±7,2%)

Concorda

38% (±7,4%)

32% (±12,4%)

33% (±6,4%)

31% (±6,1%)

34% (±6,2%)

Discorda

30% (±6,3%)

43% (±17,2%)

41% (±7,2%)

34% (±4,9%)

34% (±4,9%)

Discorda totalmente

11% (±3,3%)

8% (±2,2%)

15% (±3,2%)

15% (±3,4%)

12% (±2,5%)

4% (±5,1%)

1% (±1,3%)

1% (±0,9%)

2% (±1,1%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

10% (±3%)

16% (±7,7%)

13% (±7%)

16% (±6,8%)

16% (±7,2%)

Concorda

28% (±4,4%)

31% (±6,9%)

36% (±8,4%)

35% (±10,4%)

36% (±14,7%)

Discorda

39% (±5,1%)

39% (±8,3%)

35% (±7,7%)

39% (±10,8%)

43% (±20,7%)

Discorda totalmente

20% (±3,9%)

12% (±3,6%)

14% (±5,3%)

8% (±4,1%)

4% (±4,1%)

2% (±1,8%)

1% (±1,6%)

2% (±1,3%)

2% (±1,3%)

1% (±1,1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

12% (±3,7%)

16% (±4,3%)

Concorda

33% (±4,9%)

33% (±6,9%)

Discorda

40% (±5,2%)

38% (±9,1%)

Discorda totalmente

14% (±2,6%)

11% (±2,5%)

1% (±0,8%)

2% (±1%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

13% (±4,1%)

11% (±5,3%)

16% (±4,7%)

35% (±6%)

33% (±10,2%)

31% (±7%)

Discorda

36% (±5,4%)

41% (±12,8%)

42% (±10,6%)

Discorda totalmente

16% (±3,3%)

14% (±6%)

9% (±2,3%)

2% (±0,9%)

0% (±0,5%)

2% (±1,2%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

20% (±7,2%)

14% (±5,4%)

9% (±2,3%)

11% (±4,7%)

36% (±10,2%)

40% (±7,9%)

35% (±6,3%)

20% (±3,9%)

Discorda

37% (±14%)

36% (±7,9%)

42% (±6,5%)

42% (±6,2%)

Discorda totalmente

4% (±2,4%)

10% (±3,6%)

14% (±3,2%)

27% (±5,2%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,7%)

1% (±0,8%)

1% (±1,2%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

12% (±3,4%)

15% (±5,5%)

16% (±5,4%)

Concorda

29% (±3,8%)

34% (±6,1%)

38% (±10,2%)

Discorda

40% (±4,6%)

37% (±7,7%)

38% (±12,8%)

Discorda totalmente

17% (±2,7%)

12% (±4,1%)

6% (±2,8%)

1% (±0,7%)

1% (±1,4%)

2% (±1,5%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

17% (±4,7%)

14% (±5,8%)

7% (±3,1%)

Concorda

43% (±6,7%)

26% (±4,9%)

23% (±6,1%)

Discorda

32% (±6%)

41% (±6,6%)

45% (±7,9%)

Discorda totalmente

8% (±2,2%)

18% (±4,7%)

24% (±5,3%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,8%)

1% (±1,4%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Compaixão por quem está sofrendo é a virtude mais importante." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

14% (±4,6%)

16% (±4,7%)

7% (±3%)

Concorda

34% (±6,8%)

35% (±7%)

27% (±6,3%)

Discorda

40% (±9,2%)

36% (±7,4%)

42% (±8%)

Discorda totalmente

10% (±2,3%)

12% (±3,1%)

21% (±4,9%)

1% (±0,9%)

1% (±0,9%)

3% (±2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, isso:" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Não faz diferença para os homens

42% (±7,1%)

53% (±16,4%)

47% (±7%)

53% (±6,1%)

46% (±6,1%)

É bom para os homens

34% (±6,8%)

27% (±7,2%)

37% (±7,1%)

32% (±6,3%)

35% (±5,3%)

É ruim para os homens

20% (±6,4%)

17% (±9,7%)

15% (±4,4%)

10% (±3,4%)

16% (±5,7%)

5% (±5,1%)

3% (±2,9%)

1% (±0,8%)

5% (±4,3%)

4% (±3,7%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, isso:" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Não faz diferença para os homens

57% (±4,9%)

44% (±9,1%)

45% (±8,2%)

41% (±10,6%)

52% (±19,2%)

É bom para os homens

26% (±4,1%)

41% (±9,5%)

36% (±8,2%)

42% (±10,5%)

27% (±11,4%)

É ruim para os homens

14% (±3,4%)

15% (±4,9%)

16% (±7,2%)

15% (±6,3%)

17% (±10,3%)

3% (±1,9%)

1% (±0,7%)

2% (±1,7%)

2% (±1,4%)

5% (±4%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, isso:" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Não faz diferença para os homens

53% (±5,3%)

45% (±8,5%)

É bom para os homens

40% (±4,9%)

28% (±5,6%)

É ruim para os homens

6% (±1,6%)

24% (±5,9%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±0,9%)

3% (±1,9%)

100%

100%

Total

"De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, isso:" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Não faz diferença para os homens

49% (±6,1%)

46% (±11,7%)

50% (±8,9%)

É bom para os homens

35% (±5,5%)

38% (±13,2%)

31% (±5,7%)

É ruim para os homens

14% (±4%)

14% (±6,1%)

17% (±5,4%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±1,9%)

2% (±2,4%)

2% (±1,5%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, isso:" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

49% (±13,2%)

45% (±8%)

48% (±6,3%)

52% (±5,9%)

É bom para os homens

30% (±8,6%)

36% (±8,2%)

33% (±6,7%)

37% (±6,8%)

É ruim para os homens

17% (±7%)

16% (±4,9%)

18% (±4,3%)

9% (±3,7%)

Não sei ou prefiro não responder

5% (±3,2%)

2% (±1,3%)

1% (±0,4%)

2% (±1,1%)

100%

100%

100%

100%

Não faz diferença para os homens

Total

"De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, isso:" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Não faz diferença para os homens

49% (±4,5%)

44% (±7,3%)

49% (±12,1%)

É bom para os homens

37% (±4,2%)

30% (±7,2%)

28% (±8,4%)

É ruim para os homens

12% (±2,7%)

23% (±7,9%)

19% (±7,2%)

2% (±0,8%)

2% (±2,4%)

4% (±2,6%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, isso:" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Não faz diferença para os homens

45% (±6,8%)

48% (±6,6%)

53% (±7,6%)

É bom para os homens

32% (±5,8%)

40% (±6,6%)

36% (±7,6%)

É ruim para os homens

20% (±5,2%)

11% (±3,3%)

10% (±4,6%)

3% (±2%)

1% (±0,5%)

1% (±1,3%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"De forma geral, quando as mulheres ocupam mais espaço no mercado de trabalho, isso:" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Não faz diferença para os homens

49% (±8,7%)

44% (±6,9%)

60% (±7%)

É bom para os homens

32% (±5,4%)

37% (±7,4%)

28% (±5,9%)

É ruim para os homens

16% (±5%)

18% (±4,9%)

9% (±3,2%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±1,9%)

2% (±1,1%)

3% (±2%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

45% (±7,4%)

54% (±13,7%)

58% (±6,5%)

45% (±6,1%)

51% (±6,2%)

Concorda

49% (±7,3%)

42% (±13%)

36% (±6,4%)

42% (±5,9%)

44% (±6,2%)

Discorda

5% (±2,1%)

4% (±2,7%)

4% (±1,6%)

8% (±3,6%)

3% (±1,1%)

Discorda totalmente

1% (±0,9%)

1% (±0,7%)

1% (±1,1%)

4% (±4,2%)

1% (±0,8%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±1,1%)

0% (±0,4%)

1% (±0,5%)

1% (±0,8%)

1% (±0,8%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

51% (±5,1%)

53% (±8,5%)

45% (±8,2%)

61% (±10%)

58% (±16,1%)

Concorda

41% (±5%)

40% (±8%)

50% (±8,1%)

34% (±9,3%)

35% (±14,4%)

Discorda

6% (±2,5%)

5% (±3,2%)

3% (±1,6%)

4% (±2,6%)

4% (±3,1%)

Discorda totalmente

2% (±1,9%)

1% (±0,7%)

1% (±0,7%)

1% (±0,5%)

2% (±3%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,7%)

0% (±0,3%)

0% (±0,4%)

1% (±0,6%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

47% (±5%)

59% (±7,9%)

Concorda

45% (±5,1%)

35% (±7,2%)

Discorda

5% (±1,6%)

4% (±1,7%)

Discorda totalmente

2% (±1,1%)

1% (±1,2%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,4%)

1% (±0,4%)

100%

100%

Concorda totalmente

Total

"O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

52% (±5,7%)

56% (±11,2%)

54% (±8,2%)

Concorda

38% (±5,5%)

42% (±11%)

41% (±8,2%)

Discorda

6% (±2,3%)

0% (±0,6%)

3% (±1,2%)

Discorda totalmente

2% (±1,8%)

1% (±0,9%)

1% (±0,4%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

1% (±1,4%)

0% (±0,3%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Concorda totalmente

58% (±11,4%)

49% (±8,4%)

48% (±6,3%)

57% (±5,5%)

Concorda

39% (±11,1%)

46% (±8,2%)

44% (±6,3%)

32% (±4,6%)

Discorda

1% (±0,9%)

4% (±2,5%)

5% (±2,9%)

8% (±3%)

Discorda totalmente

1% (±1,8%)

1% (±0,8%)

2% (±1,7%)

2% (±0,8%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

1% (±0,5%)

1% (±0,6%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

100%

Total

"O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

50% (±4,3%)

47% (±6,9%)

60% (±10,2%)

Concorda

43% (±4,2%)

46% (±6,2%)

35% (±9,9%)

Discorda

5% (±1,3%)

4% (±3,6%)

4% (±2,4%)

Discorda totalmente

2% (±0,9%)

1% (±1,1%)

1% (±1,7%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,3%)

2% (±3%)

0% (±0,2%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

51% (±6,3%)

57% (±6,3%)

50% (±7,7%)

Concorda

43% (±6,3%)

36% (±5,8%)

38% (±7,6%)

Discorda

4% (±2,2%)

5% (±2,3%)

7% (±2,7%)

Discorda totalmente

1% (±1,5%)

1% (±0,5%)

4% (±3,6%)

Não sei ou prefiro não responder

0% (±0,2%)

0% (±0,3%)

2% (±1,2%)

100%

100%

100%

Total

"O Estado deve investir mais dinheiro para diminuir a pobreza." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

54% (±8%)

52% (±7%)

52% (±7,2%)

Concorda

40% (±7,4%)

41% (±6,8%)

40% (±7,2%)

Discorda

4% (±1,5%)

5% (±2,5%)

5% (±2,2%)

Discorda totalmente

1% (±1,3%)

1% (±1,4%)

2% (±1%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

1% (±0,5%)

0% (±0,4%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O racismo ainda é um grande problema no Brasil." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

37% (±7%)

38% (±8,5%)

41% (±6,5%)

36% (±6,2%)

42% (±7,5%)

44% (±7,5%)

46% (±13,4%)

48% (±6,8%)

44% (±6,1%)

42% (±6,4%)

Discorda

11% (±4%)

13% (±5,9%)

7% (±2,9%)

12% (±3,1%)

12% (±3,7%)

Discorda totalmente

5% (±3,9%)

3% (±3,2%)

5% (±3,5%)

6% (±4,8%)

3% (±2%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,9%)

1% (±1%)

0% (±0,3%)

2% (±1,2%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda

Total

"O racismo ainda é um grande problema no Brasil." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

50% (±5,1%)

40% (±7,9%)

33% (±7,5%)

35% (±9,8%)

33% (±13,5%)

Concorda

44% (±5,2%)

48% (±8,3%)

51% (±8,5%)

47% (±11,4%)

42% (±17,6%)

Discorda

5% (±1,5%)

7% (±2,3%)

14% (±6,1%)

13% (±5,1%)

14% (±7,3%)

1% (±1%)

5% (±3,6%)

2% (±1,2%)

4% (±2,2%)

11% (±8%)

0% (±0,4%)

0% (±0,6%)

1% (±0,5%)

1% (±1%)

1% (±1,3%)

100%

100%

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O racismo ainda é um grande problema no Brasil." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

36% (±4,6%)

42% (±6,3%)

Concorda

47% (±5,1%)

45% (±7,8%)

Discorda

13% (±3,4%)

7% (±2,5%)

Discorda totalmente

3% (±1,1%)

5% (±3,4%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

0% (±0,4%)

100%

100%

Total

"O racismo ainda é um grande problema no Brasil." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

37% (±5,5%)

47% (±11,7%)

39% (±6,6%)

Concorda

45% (±5,8%)

48% (±12,4%)

47% (±8,7%)

Discorda

11% (±3,1%)

4% (±2,5%)

9% (±3,3%)

Discorda totalmente

6% (±2,9%)

1% (±1,3%)

4% (±3%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,6%)

0% (±0,2%)

1% (±0,4%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O racismo ainda é um grande problema no Brasil." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

35% (±9,2%)

40% (±8%)

39% (±5,3%)

45% (±6%)

Concorda

46% (±12,1%)

45% (±8%)

50% (±6%)

41% (±6,4%)

Discorda

11% (±5,6%)

10% (±3,8%)

8% (±2,3%)

10% (±2,7%)

Discorda totalmente

7% (±4,9%)

4% (±2,3%)

3% (±2,2%)

3% (±1,5%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,8%)

1% (±0,8%)

1% (±0,5%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total

"O racismo ainda é um grande problema no Brasil." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

41% (±4,3%)

43% (±10,7%)

35% (±9,6%)

Concorda

45% (±4,3%)

44% (±6,4%)

48% (±11,7%)

Discorda

11% (±2,8%)

9% (±4,3%)

8% (±3,5%)

Discorda totalmente

2% (±0,8%)

3% (±4,7%)

8% (±4,8%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,4%)

1% (±1,5%)

1% (±0,5%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O racismo ainda é um grande problema no Brasil." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

39% (±6,3%)

42% (±6,7%)

44% (±7,5%)

Concorda

45% (±6,4%)

44% (±6,5%)

35% (±6,3%)

Discorda

9% (±3,2%)

10% (±3%)

15% (±7,6%)

Discorda totalmente

6% (±3,9%)

3% (±1,7%)

5% (±2,8%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

0% (±0,5%)

1% (±1%)

100%

100%

100%

Total

"O racismo ainda é um grande problema no Brasil." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

40% (±5,9%)

33% (±5,9%)

47% (±7,2%)

Concorda

43% (±7,2%)

52% (±7,2%)

43% (±7,3%)

Discorda

10% (±3,4%)

11% (±3,8%)

7% (±2,5%)

Discorda totalmente

6% (±3,4%)

4% (±2,3%)

2% (±1%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

1% (±0,5%)

1% (±0,8%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O sistema de cotas para negros em universidades é justo." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

16% (±5,4%)

22% (±7,9%)

18% (±4,8%)

19% (±6,5%)

20% (±7,4%)

Concorda

49% (±7,1%)

45% (±13,4%)

41% (±7,7%)

31% (±5,6%)

37% (±6,2%)

Discorda

24% (±5,3%)

20% (±6,2%)

28% (±5,4%)

25% (±4,4%)

30% (±5,1%)

Discorda totalmente

8% (±2,4%)

8% (±4,4%)

11% (±2,9%)

19% (±5,7%)

11% (±2,6%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±2,3%)

5% (±4,2%)

3% (±1,5%)

6% (±3,2%)

2% (±1,1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"O sistema de cotas para negros em universidades é justo." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

17% (±3,5%)

20% (±7,3%)

15% (±5,7%)

24% (±8,7%)

19% (±10,4%)

Concorda

38% (±4,7%)

33% (±8,8%)

44% (±9%)

39% (±11,5%)

53% (±20,6%)

Discorda

28% (±4,3%)

30% (±6,8%)

28% (±6,3%)

25% (±9,1%)

15% (±9,6%)

Discorda totalmente

13% (±3,4%)

13% (±4%)

12% (±5,2%)

8% (±4,2%)

9% (±6,4%)

5% (±4%)

3% (±2,6%)

3% (±1,7%)

4% (±2,9%)

3% (±2,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O sistema de cotas para negros em universidades é justo." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

17% (±3,8%)

21% (±4,9%)

Concorda

36% (±5,4%)

46% (±8,1%)

Discorda

31% (±4,4%)

20% (±4,4%)

Discorda totalmente

14% (±2,7%)

8% (±2,7%)

2% (±0,8%)

5% (±2,5%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"O sistema de cotas para negros em universidades é justo." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

17% (±4,2%)

25% (±9,9%)

20% (±5,2%)

Concorda

38% (±6,4%)

41% (±12,4%)

44% (±9,2%)

Discorda

29% (±4,8%)

23% (±7,7%)

21% (±4,5%)

Discorda totalmente

13% (±3%)

8% (±4,4%)

10% (±3,3%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±1,6%)

4% (±2,9%)

4% (±2,6%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O sistema de cotas para negros em universidades é justo." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

23% (±8,2%)

15% (±4,2%)

15% (±3,8%)

20% (±4,8%)

Concorda

48% (±12,1%)

43% (±9,1%)

37% (±7,3%)

34% (±7%)

Discorda

19% (±7,3%)

25% (±5,9%)

31% (±5,3%)

27% (±4,5%)

5% (±3%)

13% (±6,1%)

13% (±3,2%)

17% (±3,5%)

5% (±3,4%)

4% (±1,9%)

3% (±2,2%)

2% (±1,7%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

"O sistema de cotas para negros em universidades é justo." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

19% (±3,6%)

19% (±5,8%)

19% (±6,7%)

Concorda

36% (±4,6%)

42% (±6,2%)

49% (±12,5%)

Discorda

29% (±3,4%)

25% (±5,6%)

19% (±7,1%)

Discorda totalmente

12% (±2,1%)

12% (±4,9%)

9% (±4%)

3% (±1,9%)

2% (±1,5%)

4% (±2,4%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"O sistema de cotas para negros em universidades é justo." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

23% (±5,4%)

19% (±6,4%)

17% (±6%)

Concorda

42% (±6,6%)

34% (±6,7%)

27% (±7,6%)

Discorda

23% (±4,8%)

33% (±5,3%)

27% (±6,2%)

Discorda totalmente

8% (±3,1%)

12% (±2,9%)

27% (±6,3%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±2,7%)

2% (±1,5%)

2% (±3,3%)

100%

100%

100%

Total

"O sistema de cotas para negros em universidades é justo." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

21% (±5,4%)

15% (±4,6%)

20% (±5,2%)

Concorda

43% (±8,1%)

43% (±7,8%)

32% (±7,9%)

Discorda

22% (±4%)

27% (±5,8%)

32% (±6,6%)

Discorda totalmente

10% (±3%)

12% (±3,3%)

11% (±3,6%)

Não sei ou prefiro não responder

4% (±2,3%)

3% (±1,9%)

4% (±2,7%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem privilégios." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

14% (±4,5%)

10% (±3,6%)

13% (±4,6%)

18% (±6,7%)

16% (±6%)

Concorda

42% (±7,9%)

46% (±12,9%)

34% (±6,3%)

33% (±5,4%)

32% (±4,9%)

Discorda

30% (±6,8%)

31% (±10,8%)

33% (±6,9%)

29% (±5,4%)

33% (±5,8%)

Discorda totalmente

12% (±4,5%)

11% (±5,2%)

15% (±4%)

14% (±5,1%)

15% (±5,9%)

2% (±1,8%)

2% (±2,2%)

5% (±4,5%)

5% (±3,1%)

4% (±3,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem privilégios." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

12% (±3,2%)

12% (±3,5%)

15% (±6,6%)

13% (±6,3%)

15% (±8%)

Concorda

37% (±4,7%)

32% (±6,6%)

41% (±8,4%)

41% (±10%)

39% (±20,6%)

Discorda

32% (±5,2%)

33% (±7,3%)

34% (±9%)

30% (±10,9%)

31% (±15,1%)

Discorda totalmente

18% (±3,5%)

17% (±7,7%)

7% (±2,7%)

13% (±6,8%)

10% (±6,2%)

2% (±1%)

7% (±9,6%)

3% (±1,5%)

3% (±2,2%)

5% (±3,9%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem privilégios." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

13% (±2,4%)

13% (±4,2%)

Concorda

39% (±4,6%)

37% (±7,7%)

Discorda

32% (±5,5%)

31% (±6,5%)

Discorda totalmente

13% (±3,8%)

13% (±3,2%)

3% (±1,1%)

5% (±3,7%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem privilégios." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

14% (±4,2%)

8% (±4,1%)

13% (±3,7%)

Concorda

31% (±4,8%)

34% (±9,9%)

45% (±8,3%)

Discorda

35% (±6,2%)

41% (±14,3%)

27% (±6,2%)

Discorda totalmente

16% (±4,2%)

16% (±7,1%)

10% (±3,3%)

4% (±1,5%)

2% (±1,8%)

5% (±4,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem privilégios." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

12% (±5,7%)

13% (±5,4%)

12% (±3,3%)

17% (±4,5%)

Concorda

44% (±11,5%)

42% (±7,8%)

36% (±5,3%)

25% (±4,1%)

Discorda

30% (±9,2%)

30% (±8,3%)

36% (±6,2%)

32% (±6%)

Discorda totalmente

11% (±5,8%)

12% (±4,1%)

10% (±2,6%)

24% (±5,6%)

3% (±2%)

4% (±2%)

6% (±6,4%)

2% (±1,2%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem privilégios." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

13% (±2,5%)

11% (±3,4%)

13% (±5,6%)

Concorda

38% (±4,3%)

37% (±6,3%)

37% (±11,2%)

Discorda

32% (±4,4%)

33% (±7,1%)

31% (±9,4%)

Discorda totalmente

14% (±3,2%)

15% (±6,4%)

12% (±4,8%)

3% (±1%)

4% (±2,5%)

6% (±5,3%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem privilégios." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

12% (±4,2%)

12% (±3,3%)

18% (±5,1%)

Concorda

39% (±6,3%)

35% (±5,5%)

30% (±6,3%)

Discorda

33% (±6,3%)

35% (±6,9%)

32% (±8,8%)

Discorda totalmente

13% (±4,3%)

15% (±5,9%)

18% (±4,5%)

2% (±1,2%)

3% (±1,9%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Quando homossexuais pedem mais direitos, na verdade eles querem privilégios." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

11% (±3,6%)

15% (±4%)

13% (±6,9%)

Concorda

45% (±7,8%)

30% (±5,4%)

35% (±7,3%)

Discorda

27% (±5,7%)

38% (±7,5%)

34% (±6,4%)

Discorda totalmente

13% (±3,8%)

12% (±4,5%)

16% (±3,8%)

4% (±1,6%)

5% (±5,4%)

2% (±1,1%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

15% (±5,8%)

15% (±5,1%)

20% (±4,6%)

17% (±3,7%)

19% (±6%)

Concorda

40% (±7,6%)

47% (±14,2%)

47% (±7,1%)

44% (±6,6%)

43% (±5,9%)

Discorda

35% (±7,2%)

28% (±9,4%)

25% (±5,6%)

28% (±5,4%)

28% (±5,9%)

Discorda totalmente

8% (±4,4%)

7% (±4,2%)

8% (±3,5%)

9% (±4,7%)

9% (±5,3%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,9%)

3% (±3,7%)

1% (±0,7%)

2% (±1,2%)

1% (±0,8%)

100%

100%

100%

100%

100%

Total

"Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

21% (±4%)

23% (±7,6%)

19% (±6,3%)

16% (±7,7%)

8% (±4,6%)

Concorda

52% (±5,1%)

52% (±8,1%)

41% (±8,3%)

38% (±10,9%)

41% (±21,4%)

Discorda

21% (±3,9%)

19% (±4,8%)

33% (±8,6%)

35% (±9,4%)

32% (±13,8%)

Discorda totalmente

5% (±1,7%)

5% (±2,4%)

5% (±2,4%)

7% (±3,9%)

17% (±9,1%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,7%)

1% (±0,9%)

2% (±1,5%)

4% (±2,8%)

3% (±3,7%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

19% (±4%)

16% (±3,6%)

Concorda

40% (±5%)

51% (±7,8%)

33% (±4,8%)

22% (±5,1%)

Discorda totalmente

7% (±1,9%)

9% (±3,7%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±0,8%)

2% (±1,7%)

100%

100%

Discorda

Total

"Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

20% (±4,5%)

14% (±6,1%)

17% (±3,9%)

Concorda

40% (±5,6%)

47% (±11,9%)

50% (±8,8%)

Discorda

30% (±5,5%)

30% (±10,3%)

24% (±5,4%)

Discorda totalmente

9% (±3,3%)

7% (±4,9%)

7% (±3%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±0,9%)

1% (±1,6%)

2% (±1,8%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

14% (±6%)

13% (±4,1%)

15% (±3,2%)

30% (±7%)

Concorda

42% (±12,2%)

49% (±8,7%)

53% (±6,4%)

38% (±5,2%)

Discorda

33% (±9,1%)

28% (±6,3%)

24% (±4,5%)

21% (±4,1%)

Discorda totalmente

9% (±5,1%)

8% (±3,2%)

5% (±1,8%)

10% (±4,4%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,7%)

2% (±1,8%)

2% (±1,7%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total

"Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

22% (±3,8%)

16% (±7,3%)

11% (±4,4%)

Concorda

45% (±4,5%)

48% (±6,9%)

45% (±11,4%)

Discorda

25% (±3,4%)

28% (±6,2%)

30% (±8,3%)

Discorda totalmente

6% (±1,5%)

6% (±4%)

11% (±5,2%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,7%)

2% (±3,1%)

2% (±1,9%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

15% (±4,2%)

21% (±6,4%)

22% (±5,1%)

Concorda

45% (±6,5%)

42% (±6,4%)

40% (±7%)

Discorda

28% (±5,5%)

26% (±5,1%)

30% (±8,3%)

Discorda totalmente

9% (±3,9%)

10% (±4,2%)

7% (±2,6%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,6%)

1% (±0,8%)

1% (±1,1%)

100%

100%

100%

Total

"Hoje em dia, as pessoas consideram qualquer piada como ofensiva." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

15% (±3,6%)

20% (±5,5%)

18% (±5,2%)

Concorda

47% (±8,3%)

45% (±7,3%)

44% (±7,2%)

Discorda

26% (±5,1%)

28% (±6,5%)

29% (±7,2%)

Discorda totalmente

10% (±4%)

5% (±1,7%)

7% (±2,5%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,5%)

2% (±1,4%)

2% (±1,5%)

100%

100%

100%

Total
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O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

26% (±6,6%)

27% (±9%)

29% (±5,3%)

29% (±7,1%)

32% (±7,4%)

Concorda

45% (±7,4%)

46% (±10,7%)

46% (±6,8%)

46% (±5,9%)

45% (±6,1%)

Discorda

20% (±5,2%)

11% (±5,2%)

14% (±4,4%)

18% (±4%)

16% (±4,3%)

6% (±4%)

2% (±1,8%)

8% (±4,7%)

5% (±1,9%)

5% (±1,9%)

3% (±2,1%)

14% (±19,1%)

4% (±4,5%)

3% (±1,9%)

2% (±1%)

100%

100%

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

"No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

37% (±4,7%)

27% (±7,4%)

26% (±7,6%)

31% (±9,6%)

19% (±10,8%)

Concorda

52% (±5%)

47% (±8,5%)

52% (±8,5%)

42% (±10,7%)

35% (±14,5%)

Discorda

8% (±2,8%)

12% (±3,4%)

16% (±4,7%)

20% (±8%)

19% (±8,3%)

Discorda totalmente

2% (±1,7%)

7% (±5,1%)

4% (±1,4%)

4% (±2,2%)

11% (±8,9%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,9%)

7% (±9,7%)

2% (±1,4%)

3% (±3%)

17% (±25%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total

148

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

23% (±4%)

33% (±5,7%)

Concorda

50% (±5,1%)

42% (±6,7%)

Discorda

19% (±3,6%)

10% (±3,4%)

Discorda totalmente

6% (±2,2%)

5% (±3,6%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±1,1%)

9% (±10,6%)

100%

100%

Concorda totalmente

Total

"No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

28% (±4,8%)

28% (±9,7%)

29% (±6,1%)

Concorda

46% (±5,7%)

55% (±12,1%)

44% (±7,1%)

Discorda

17% (±4,1%)

10% (±6,9%)

13% (±3,2%)

7% (±3,9%)

3% (±2,4%)

5% (±3%)

2% (±1%)

4% (±3,3%)

10% (±12%)

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

149

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

28% (±8,4%)

26% (±6,6%)

25% (±4,5%)

35% (±5,8%)

Concorda

39% (±10,2%)

48% (±8,4%)

55% (±6,5%)

43% (±5,6%)

Discorda

14% (±5,9%)

17% (±4,7%)

11% (±2,8%)

17% (±5,6%)

9% (±6%)

4% (±1,9%)

3% (±1,3%)

4% (±1,9%)

10% (±15,2%)

5% (±2,8%)

6% (±6,6%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

"No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

31% (±4,1%)

29% (±7,1%)

25% (±7,9%)

Concorda

47% (±4,2%)

51% (±6,9%)

42% (±9,6%)

Discorda

15% (±2,9%)

15% (±5%)

12% (±5%)

Discorda totalmente

5% (±1,9%)

4% (±2,6%)

8% (±5,1%)

Não sei ou prefiro não responder

2% (±0,9%)

1% (±2,4%)

13% (±15,4%)

100%

100%

100%

Total

150

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

30% (±5,6%)

33% (±6,7%)

26% (±5,6%)

Concorda

47% (±6,2%)

48% (±6,6%)

44% (±7,3%)

Discorda

13% (±3,8%)

15% (±3,6%)

24% (±8%)

7% (±4%)

3% (±1,7%)

5% (±2,7%)

3% (±1,5%)

1% (±0,9%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

"No Brasil, homossexuais sofrem muita discriminação." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

32% (±6,1%)

21% (±4,7%)

33% (±6,6%)

Concorda

42% (±6,5%)

50% (±7,3%)

48% (±7,1%)

Discorda

14% (±3,4%)

17% (±5%)

10% (±3,1%)

5% (±3,1%)

6% (±3,2%)

7% (±7%)

7% (±10,5%)

6% (±5,5%)

3% (±1,8%)

100%

100%

100%

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

151

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Deveria existir pena de morte no Brasil." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

17% (±4,4%)

21% (±6,6%)

24% (±5,4%)

22% (±5,3%)

26% (±7,1%)

Concorda

35% (±6,9%)

31% (±9,4%)

29% (±6%)

33% (±5,5%)

31% (±5%)

Discorda

21% (±5,3%)

21% (±7,2%)

22% (±5,8%)

23% (±4,8%)

23% (±4,9%)

Discorda totalmente

20% (±6,4%)

14% (±5,6%)

23% (±6,9%)

19% (±6,7%)

17% (±4,6%)

8% (±6,3%)

13% (±18,7%)

2% (±1%)

3% (±1,7%)

3% (±3,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Deveria existir pena de morte no Brasil." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

27% (±4,4%)

26% (±7,3%)

15% (±4,1%)

18% (±7,7%)

23% (±10,4%)

Concorda

32% (±4,4%)

32% (±6,9%)

40% (±9,3%)

26% (±7,9%)

24% (±11,1%)

Discorda

20% (±3,7%)

20% (±4,6%)

28% (±8,6%)

25% (±9,5%)

18% (±10,8%)

Discorda totalmente

18% (±3,7%)

20% (±9%)

15% (±4,9%)

29% (±11,3%)

17% (±10,1%)

3% (±3,9%)

2% (±1,6%)

2% (±1,3%)

2% (±1,4%)

18% (±24,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

152

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Deveria existir pena de morte no Brasil." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

25% (±4,1%)

21% (±4,6%)

Concorda

34% (±4,7%)

28% (±5,3%)

Discorda

21% (±4,7%)

22% (±5,1%)

Discorda totalmente

18% (±4,2%)

21% (±5,6%)

2% (±1,1%)

8% (±9,8%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Deveria existir pena de morte no Brasil." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Concorda totalmente

24% (±4,8%)

28% (±10,1%)

20% (±4,6%)

Concorda

31% (±5,1%)

26% (±8,9%)

32% (±6,1%)

Discorda

24% (±5,7%)

22% (±8,5%)

20% (±4%)

Discorda totalmente

20% (±4,5%)

21% (±13,3%)

19% (±5,9%)

2% (±1,2%)

2% (±1,9%)

9% (±11,3%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

153

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Deveria existir pena de morte no Brasil." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Concorda totalmente

22% (±7,5%)

25% (±7,1%)

24% (±4,3%)

19% (±3,8%)

Concorda

30% (±8,8%)

36% (±7%)

33% (±5,4%)

25% (±5,1%)

Discorda

19% (±7,2%)

20% (±5,3%)

23% (±5,6%)

26% (±5%)

Discorda totalmente

17% (±7,3%)

16% (±8,1%)

18% (±6%)

28% (±6,2%)

12% (±15,2%)

3% (±1,6%)

3% (±1,9%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Deveria existir pena de morte no Brasil." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

24% (±3,6%)

26% (±6,1%)

20% (±6,5%)

Concorda

34% (±4,3%)

31% (±7,6%)

26% (±7,8%)

Discorda

21% (±3%)

27% (±6%)

22% (±7,9%)

Discorda totalmente

19% (±4%)

15% (±4,3%)

21% (±7,9%)

Não sei ou prefiro não responder

3% (±1,9%)

2% (±2,3%)

11% (±14,2%)

100%

100%

100%

Total

154

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Deveria existir pena de morte no Brasil." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

22% (±5%)

27% (±6%)

26% (±6,8%)

Concorda

32% (±5,6%)

32% (±6%)

28% (±8,3%)

Discorda

24% (±5,8%)

19% (±4%)

25% (±5,3%)

Discorda totalmente

18% (±5,5%)

22% (±7,3%)

20% (±4,8%)

3% (±2,5%)

1% (±1%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Deveria existir pena de morte no Brasil." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

23% (±4,8%)

21% (±4,7%)

26% (±7,6%)

Concorda

33% (±6,4%)

28% (±5,8%)

31% (±6,9%)

Discorda

19% (±3,7%)

28% (±6,8%)

19% (±4,7%)

Discorda totalmente

17% (±4,9%)

22% (±7,2%)

22% (±5,6%)

Não sei ou prefiro não responder

9% (±10,6%)

2% (±1,7%)

2% (±1,8%)

100%

100%

100%

Total

155

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Concorda totalmente

10% (±3,9%)

9% (±4,8%)

7% (±3,3%)

13% (±2,8%)

13% (±3,2%)

Concorda

28% (±7,9%)

18% (±6,6%)

19% (±4,4%)

28% (±4,8%)

25% (±4,6%)

Discorda

34% (±6,8%)

44% (±13,1%)

39% (±6,8%)

27% (±5,4%)

31% (±5,7%)

Discorda totalmente

26% (±6,3%)

27% (±8,6%)

34% (±6,5%)

30% (±7,4%)

28% (±6,6%)

3% (±2,4%)

2% (±1,8%)

1% (±0,8%)

2% (±1,5%)

3% (±3,5%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

10% (±2,6%)

10% (±3,1%)

10% (±5,2%)

6% (±3,6%)

9% (±7,4%)

Concorda

22% (±3,9%)

22% (±5,3%)

26% (±8,6%)

15% (±5,3%)

20% (±9,3%)

33% (±5%)

34% (±6,8%)

35% (±8,1%)

47% (±12,2%)

42% (±19,8%)

34% (±4,7%)

34% (±9,9%)

27% (±7,3%)

29% (±9,1%)

26% (±12,3%)

1% (±0,8%)

1% (±0,7%)

1% (±1,1%)

2% (±1,5%)

3% (±2,8%)

100%

100%

100%

100%

100%

Discorda
Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

156

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Concorda totalmente

13% (±2,5%)

5% (±2,9%)

Concorda

28% (±4,6%)

15% (±3,7%)

Discorda

33% (±5,2%)

42% (±7,6%)

Discorda totalmente

25% (±4,3%)

35% (±6,3%)

1% (±0,7%)

2% (±1,1%)

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

9% (±1,9%)

8% (±4,4%)

10% (±3,7%)

Concorda

25% (±5,2%)

12% (±5,2%)

19% (±3,6%)

Discorda

33% (±5,5%)

45% (±13,2%)

40% (±8,5%)

Discorda totalmente

31% (±5,5%)

33% (±10,8%)

30% (±6,6%)

2% (±1%)

2% (±2,1%)

1% (±0,9%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

157

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

7% (±4,1%)

9% (±5,5%)

10% (±2,4%)

12% (±2,6%)

Concorda

16% (±6,2%)

22% (±5,3%)

26% (±5,7%)

23% (±3,9%)

Discorda

47% (±11,5%)

40% (±8,9%)

33% (±5,3%)

27% (±5,3%)

29% (±8,6%)

28% (±6,5%)

29% (±6,5%)

37% (±6,4%)

2% (±1,5%)

2% (±1,7%)

2% (±1,2%)

2% (±0,8%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

"Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Concorda totalmente

10% (±1,8%)

6% (±3,4%)

8% (±4,8%)

Concorda

24% (±3,4%)

18% (±5,2%)

18% (±6,1%)

Discorda

37% (±4,6%)

39% (±7%)

39% (±11%)

Discorda totalmente

28% (±3,9%)

35% (±6,4%)

33% (±8,8%)

1% (±0,5%)

2% (±3,1%)

2% (±1,5%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

158

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Concorda totalmente

8% (±3,7%)

9% (±2,3%)

18% (±4,6%)

Concorda

19% (±5%)

24% (±4,5%)

31% (±7,7%)

Discorda

40% (±6,3%)

31% (±6,2%)

25% (±7,2%)

Discorda totalmente

31% (±5,8%)

35% (±6,9%)

24% (±5,5%)

2% (±1,1%)

1% (±0,9%)

2% (±1,9%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Facilitar a posse de armas vai aumentar a segurança no Brasil." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Concorda totalmente

10% (±3,7%)

8% (±1,9%)

10% (±3,4%)

Concorda

19% (±3,5%)

26% (±6,7%)

18% (±4,2%)

41% (±8%)

36% (±6,9%)

32% (±7,4%)

28% (±5,7%)

29% (±7%)

39% (±7,4%)

2% (±1%)

1% (±1%)

1% (±1,1%)

100%

100%

100%

Discorda
Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

159

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

7% (±3,9%)

5% (±2,4%)

5% (±1,6%)

7% (±2,6%)

11% (±5,9%)

Concorda

12% (±4,1%)

15% (±7,1%)

15% (±3,3%)

18% (±4,1%)

20% (±5,2%)

Discorda

41% (±7,1%)

49% (±14,9%)

43% (±6,7%)

38% (±6,1%)

32% (±5,6%)

Discorda totalmente

39% (±6,9%)

28% (±10,5%)

36% (±6,4%)

36% (±6,6%)

36% (±6,5%)

2% (±2,1%)

2% (±1,8%)

1% (±0,7%)

1% (±0,5%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

10% (±2,8%)

6% (±2,4%)

5% (±2,1%)

6% (±3,7%)

3% (±1,9%)

Concorda

21% (±3,6%)

17% (±5%)

18% (±8,6%)

12% (±4,9%)

7% (±6%)

Discorda

40% (±5,1%)

43% (±9,2%)

38% (±8%)

45% (±11,4%)

49% (±20,3%)

Discorda totalmente

27% (±4,6%)

33% (±7,2%)

38% (±8,1%)

35% (±10%)

39% (±15,6%)

1% (±0,8%)

1% (±0,5%)

2% (±1,3%)

2% (±1,2%)

2% (±1,8%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

160

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

8% (±1,8%)

5% (±1,5%)

Concorda

16% (±2,8%)

15% (±3,8%)

Discorda

45% (±5,5%)

42% (±8%)

Discorda totalmente

31% (±4,3%)

37% (±6,9%)

1% (±0,7%)

1% (±0,9%)

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

6% (±1,6%)

8% (±4,7%)

6% (±1,9%)

Concorda

17% (±4,2%)

16% (±6,6%)

13% (±3,2%)

Discorda

38% (±5,6%)

41% (±12,5%)

48% (±9%)

Discorda totalmente

38% (±5,9%)

33% (±10,3%)

31% (±6,5%)

1% (±0,7%)

1% (±1,3%)

2% (±0,9%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

161

O cidadão e o Senado Federal:
Opiniões sobre economia, democracia e polarização política

"Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

5% (±2,5%)

7% (±2,9%)

6% (±1,9%)

9% (±2,3%)

Concorda

13% (±5,5%)

16% (±4,3%)

16% (±3,6%)

18% (±3,6%)

Discorda

46% (±12,4%)

41% (±8,5%)

47% (±6,4%)

34% (±5%)

Discorda totalmente

35% (±10,1%)

34% (±7,8%)

30% (±4,9%)

37% (±6,9%)

1% (±1%)

2% (±1,8%)

1% (±0,8%)

1% (±1%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

7% (±1,5%)

6% (±2,9%)

5% (±2,2%)

Concorda

18% (±2,9%)

20% (±5,9%)

11% (±4,8%)

Discorda

41% (±4,3%)

41% (±7,6%)

47% (±12,2%)

Discorda totalmente

33% (±4%)

32% (±6,9%)

36% (±9,7%)

Não sei ou prefiro não responder

1% (±0,5%)

2% (±1,8%)

2% (±1,3%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Total
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"Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

5% (±1,7%)

7% (±2,3%)

9% (±2,9%)

Concorda

16% (±4,5%)

15% (±3,4%)

19% (±5,1%)

Discorda

40% (±6,2%)

43% (±6,8%)

35% (±7,9%)

Discorda totalmente

37% (±6,3%)

34% (±6,1%)

35% (±7,1%)

2% (±1%)

0% (±0,4%)

1% (±1%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Todos os usos da maconha devem ser legalizados no Brasil." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

5% (±1,5%)

4% (±1,8%)

13% (±3,7%)

Concorda

14% (±3,3%)

14% (±5%)

23% (±4,6%)

Discorda

46% (±8,3%)

42% (±7,3%)

36% (±7,4%)

Discorda totalmente

34% (±6,4%)

38% (±6,8%)

26% (±7,5%)

1% (±0,7%)

1% (±0,8%)

2% (±1,7%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres." por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

2% (±1,7%)

2% (±1,8%)

4% (±3,3%)

2% (±1,4%)

4% (±2,7%)

Concorda

12% (±5,3%)

13% (±6,2%)

11% (±5%)

10% (±2,8%)

8% (±2,8%)

Discorda

47% (±7,7%)

47% (±13,7%)

43% (±6,5%)

47% (±6,5%)

44% (±6%)

Discorda totalmente

37% (±7,7%)

36% (±9,7%)

41% (±6,2%)

37% (±7,3%)

42% (±7%)

2% (±2%)

2% (±1,3%)

2% (±1,5%)

3% (±1,7%)

2% (±1,2%)

100%

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres." por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Concorda totalmente

2% (±1,5%)

4% (±4,6%)

2% (±1,4%)

3% (±2%)

4% (±5,5%)

Concorda

8% (±2,8%)

7% (±2,5%)

10% (±6%)

19% (±10%)

14% (±8,8%)

Discorda

40% (±4,9%)

43% (±8,1%)

47% (±8,4%)

39% (±10,3%)

55% (±17,9%)

Discorda totalmente

48% (±5,1%)

43% (±8,6%)

39% (±8%)

34% (±10%)

26% (±13,3%)

2% (±1,1%)

2% (±1,5%)

1% (±1,1%)

4% (±4%)

1% (±0,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres." por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

4% (±2,2%)

3% (±2,1%)

Concorda

15% (±4,7%)

8% (±3%)

Discorda

44% (±4,8%)

46% (±7,6%)

Discorda totalmente

35% (±4,5%)

42% (±6,8%)

2% (±1,5%)

1% (±0,7%)

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres." por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

5% (±3,3%)

2% (±1,5%)

2% (±1,1%)

8% (±3%)

18% (±15,3%)

12% (±4,4%)

Discorda

48% (±5,7%)

39% (±11,3%)

44% (±9%)

Discorda totalmente

37% (±5,4%)

39% (±10,9%)

41% (±7,4%)

2% (±1,6%)

2% (±1,9%)

1% (±0,7%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente
Concorda

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres." por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

6% (±4,3%)

2% (±1,3%)

1% (±0,7%)

2% (±0,8%)

Concorda

17% (±6,8%)

18% (±9%)

6% (±2%)

4% (±1,3%)

Discorda

42% (±11,9%)

43% (±8%)

51% (±6,2%)

42% (±5,3%)

32% (±9,4%)

35% (±7,3%)

41% (±6,1%)

50% (±5,8%)

3% (±2%)

2% (±1,6%)

1% (±0,6%)

2% (±0,9%)

100%

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total

"O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres." por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)

Concorda totalmente
Concorda
Discorda
Discorda totalmente
Não sei ou prefiro não responder
Total
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Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

3% (±1,7%)

3% (±2,3%)

4% (±3,3%)

14% (±4,3%)

11% (±6,1%)

7% (±3,6%)

40% (±4%)

44% (±6,7%)

53% (±11,6%)

41% (±4,2%)

40% (±8%)

36% (±9,7%)

3% (±1,3%)

2% (±1,3%)

1% (±0,8%)

100%

100%

100%
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"O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres." por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

3% (±2,2%)

2% (±1,2%)

2% (±1%)

Concorda

14% (±4,4%)

11% (±6,2%)

9% (±7,6%)

Discorda

44% (±6,5%)

41% (±6%)

47% (±7,5%)

Discorda totalmente

38% (±6,2%)

45% (±6,5%)

41% (±7,1%)

2% (±1%)

1% (±0,6%)

1% (±1,2%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total

"O Estado gasta dinheiro demais com os mais pobres." por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

2% (±1%)

3% (±2,8%)

6% (±7,1%)

Concorda

13% (±4,2%)

11% (±5,2%)

7% (±3,2%)

Discorda

45% (±7,5%)

47% (±7,3%)

43% (±7,1%)

Discorda totalmente

39% (±6,4%)

38% (±6,9%)

40% (±6,7%)

1% (±0,6%)

1% (±0,7%)

5% (±4,2%)

100%

100%

100%

Concorda totalmente

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por região
Estimativa pontual (± margem de erro)
Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Esquerda

21% (±7,4%)

19% (±8,5%)

17% (±5%)

17% (±6,3%)

20% (±5,9%)

Direita

29% (±6,7%)

24% (±8,1%)

29% (±5,8%)

28% (±5,1%)

30% (±6,5%)

Centro

33% (±6,8%)

30% (±8,1%)

31% (±5,9%)

35% (±5,3%)

33% (±4,9%)

7% (±2,8%)

7% (±3,2%)

10% (±4,7%)

7% (±2,5%)

8% (±4,3%)

10% (±4,2%)

19% (±16,9%)

13% (±6,2%)

12% (±4,7%)

8% (±2,6%)

100%

100%

100%

100%

100%

Nem esquerda nem direita
Não sei ou prefiro não responder
Total

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por faixa etária
Estimativa pontual (± margem de erro)
De 16 a 29 anos

De 30 a 39 anos

De 40 a 49 anos

De 50 a 59 anos

60 anos ou mais

Esquerda

21% (±4,2%)

14% (±4,2%)

17% (±6,3%)

20% (±7,2%)

19% (±10,8%)

Direita

27% (±4,5%)

28% (±6,7%)

29% (±7,1%)

29% (±9,7%)

26% (±12,5%)

Centro

35% (±4,6%)

36% (±7,4%)

35% (±8,9%)

28% (±8,5%)

24% (±11,2%)

7% (±2,7%)

7% (±2,8%)

10% (±5,4%)

9% (±6,3%)

8% (±8%)

10% (±4,2%)

15% (±10,1%)

9% (±5,1%)

14% (±9,6%)

22% (±23,7%)

100%

100%

100%

100%

100%

Nem esquerda nem direita
Não sei ou prefiro não responder
Total
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"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por sexo
Estimativa pontual (± margem de erro)
Masculino

Feminino

Esquerda

17% (±3,8%)

19% (±5,1%)

Direita

33% (±4,5%)

23% (±5,1%)

Centro

33% (±4,6%)

30% (±5,4%)

Nem esquerda nem direita

9% (±3,6%)

7% (±2,8%)

Não sei ou prefiro não responder

7% (±3,7%)

20% (±9,7%)

100%

100%

Total

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por cor ou raça
Estimativa pontual (± margem de erro)
Branca

Preta

Parda

Esquerda

15% (±4,1%)

24% (±8,2%)

21% (±5,5%)

Direita

31% (±5,1%)

26% (±13,3%)

25% (±5,2%)

Centro

32% (±5,4%)

36% (±10,3%)

31% (±5,4%)

Nem esquerda nem direita

10% (±4,2%)

6% (±4,2%)

7% (±2,8%)

13% (±5%)

7% (±4,3%)

16% (±10,8%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total
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"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por escolaridade
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até fundamental
incompleto

Ensino fundamental
completo e médio
incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto
ou mais

Esquerda

22% (±8,4%)

15% (±4,2%)

15% (±3,4%)

19% (±4,7%)

Direita

23% (±7,5%)

31% (±8,6%)

30% (±5,2%)

30% (±4,9%)

Centro

24% (±7,8%)

36% (±7,7%)

35% (±5,5%)

37% (±6,1%)

8% (±4,3%)

8% (±3,9%)

10% (±5,4%)

6% (±2,3%)

23% (±14,5%)

9% (±3,1%)

11% (±6,3%)

8% (±4,3%)

100%

100%

100%

100%

Nem esquerda nem direita
Não sei ou prefiro não responder
Total

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por estado de ocupação
Estimativa pontual (± margem de erro)
Ocupado

Desocupado

Fora da força de trabalho

Esquerda

18% (±3,6%)

22% (±6%)

17% (±6,8%)

Direita

31% (±3,8%)

26% (±6,5%)

23% (±7,5%)

Centro

32% (±3,7%)

31% (±8,8%)

31% (±8%)

9% (±2,6%)

9% (±4,3%)

8% (±4,8%)

10% (±3,2%)

13% (±6,8%)

21% (±14,9%)

100%

100%

100%

Nem esquerda nem direita
Não sei ou prefiro não responder
Total
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"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por renda familiar em salários mínimos
Estimativa pontual (± margem de erro)
Até 2

Mais de 2 a 5

Mais de 5

Esquerda

21% (±5,3%)

17% (±4,7%)

17% (±7,9%)

Direita

23% (±4,9%)

32% (±6%)

43% (±7,6%)

Centro

34% (±6,3%)

36% (±6,5%)

33% (±6,6%)

Nem esquerda nem direita

10% (±4,8%)

8% (±2,7%)

4% (±2,5%)

12% (±5%)

7% (±2,1%)

2% (±1,2%)

100%

100%

100%

Não sei ou prefiro não responder
Total

"Na política se fala em esquerda, direita e centro. Você se considera mais de:" por religião/crença
Estimativa pontual (± margem de erro)
Católica

Evangélica

Outras/Sem religião

Esquerda

21% (±5,9%)

13% (±4,1%)

21% (±5%)

Direita

25% (±5,1%)

31% (±6%)

28% (±8,5%)

Centro

32% (±5,2%)

32% (±6,4%)

32% (±5,9%)

7% (±2,5%)

9% (±5,1%)

11% (±3,8%)

15% (±9,5%)

15% (±7,3%)

8% (±4,2%)

100%

100%

100%

Nem esquerda nem direita
Não sei ou prefiro não responder
Total
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