
Direitos Humanos
Percepções da opinião pública

- 2014 -

Preparado exclusivamente para:



Público alvo: O público-alvo centrou-se na população a partir de
14 anos e que residia na cidade e setor censitário sorteado.

Período de realização: A pesquisa foi realizada entre os dias 13
de agosto e 25 de setembro de 2014.

Tamanho da amostra: Foram efetuadas 2.010 entrevistas, 

distribuídas em 150 cidades em 27 Estados da Federação.

Técnica utilizada: Quantitativa probabilística aleatória em setores
censitários do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).

Síntese de informações técnicas

2



3

Esta apresentação esta dividida em sete blocos:

1ª) Conhecimento e percepções sobre cidadania e direitos;

2ª) Percepção sobre a importância e respeito aos Direitos 

Humanos;

3ª) Avaliação de comportamento e políticas públicas;

4º) Conhecimento SDH;

5ª) Avaliação da Lei de Cotas;

6ª) Participação e comunicação;

7ª) Perfil.

Imagem  disponível em: http://www.fiotec.fiocruz.br/institucional/index.php?option=com_content&view=article&id=2437:secretaria-de-direitos-humanos-lanca-editais-para-

financiamento-de-ate-r-15-milhao&catid=226&Itemid=116&lang=pt



1ª bateria de dados:
Conhecimento e percepções sobre 

cidadania e direitos

Preparado exclusivamente para:



Referências universalistas (63,5%)

Direitos sociais (43,2%)

O que vem à sua 

cabeça quando alguém 

fala em cidadania?*

Direitos considerados 

os mais importantes *

RESUMO

Direitos sociais (71,0%) 

Direitos individuais/civis (21,4%)

Direitos políticos (1,9%)

Não sabe (4,2%)

Saúde (23,5%)

Educação (18,2%)

Trabalho/Emprego(6,9%)

Moradia (4,9%)

Nota *Resultado do agrupamento das citações. Análise dos principais casos.

Cidadania e Direito mais importante
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Representação do que é cidadania

Primeiro vamos falar um pouco de cidadania. Quando ouve falar em cidadania, qual é a 

primeira coisa que o Sr.(a) pensa? (explorar) O que mais vem à sua cabeça quando alguém 

fala em cidadania? Como assim? (%)

Cidadania Brasil

Referência /universalistas 63,5

Direitos sociais 43,2

Direitos e deveres civis 14,9

Respostas vagas 11,5

Direitos políticos 4,7

Direitos difusos e coletivos 4,2

Percepção negativa 1,6

Direitos culturais e ambientais 1,0

Direito econômico 0,2

Outros ** 5,6

Não sabe 23,2

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: *RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.

** Outros corresponde a: Cidadão honesto/ético/digno; Deveres do poder público; Direito de votar e ser votado; Direitos individuais/ liberdade; Liberdade de

religião; Obrigação do cidadão com seus deveres; Patriotismo/orgulho de ser brasileiro; Salário digno; Transparência nas ações do governo.

Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.
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Análise agrupada da representação do que é 

cidadania (%)

• Referências universalistas63,5

• Direitos sociais43,2

• Direitos e deveres civis14,9

• Respostas vagas11,5

• Direitos políticos4,7

• Direitos difusos e coletivos4,2

• Percepção negativa1,6

• Direitos culturais e ambientais1,0

• Direito econômico0,2

• Outros 5,6

• Não sabe23,2



Evolução análise agrupada da representação sobre o que é 

cidadania (%)

(Espontânea) Primeiro vamos falar um pouco de cidadania. 

Quando ouve falar em cidadania, qual é a primeira coisa 

que o Sr.(a) pensa? (explorar) O que mais vem à sua 

cabeça quando alguém fala em cidadania? Como assim?

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Referência /universalistas 48,0 63,5

Direitos sociais 25,0 43,2

Direitos e deveres civis 15,0 14,9

Respostas vagas 4,0 11,5

Direitos políticos 6,0 4,7

Direitos difusos e coletivos -- 4,2

Percepção negativa -- 1,6

Direitos culturais e ambientais 2,0 1,0

Direito econômico -- 0,2

Outros -- 5,6

Não sabe 23,0 23,2
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Fontes: Dados do ano de 2008 com base no livro: Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de

pesquisa nacional/ organização Gustavo Venturi – Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de

setembro de 2014.

Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.



Análise agrupada dos direitos considerados como mais 

importantes

Direitos sociais = 71,0%

Direitos individuais e civis = 21,4%

Direitos políticos = 1,9% 

Não sabe = 4,2%

Notas: *RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.

** No agrupamento não está contabilizado o “Outros” que corresponde a : Código penal; Deficiente físico; Direito à cultura; Direitos econômicos; Direito à

preservação do meio ambiente; Direitos do estado; Igualdade entre governantes e população; Lei da poluição sonora respeitada; Lei de espera nas filas; Leis

de trânsito; Liberdade religião; Não existe na prática; Respeitar as leis/direitos e deveres; Respeito à autoridade; Pagar menos impostos; Respeito aos animais;

Sinceridade; Ter direitos respeitados/garantidos; Transparência nas ações do governo.

Por lei, todo cidadão brasileiro tem vários direitos, mesmo que na prática nem todos esses direitos sejam

respeitados. Como cidadão/ã, qual é o direito que o/a Sr/a. considera mais importante? E em 2º lugar? (pausa) E

em 3º lugar?
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Evolução análise agrupada da representação sobre o que é 

cidadania (%)

Análise de diferentes pesquisas
(Espontânea) Por lei, todo cidadão brasileiro tem vários direitos, 

mesmo que na prática nem todos esses direitos sejam 

respeitados. Como cidadão/ã, qual é o direito que o/a Sr/a. 

considera mais importante?  E em 2º lugar? (pausa) E em 3º 

lugar?*

Cultura Política

Ano 1997

2.692 entrevistas

Discriminação 

Racial no Brasil

Ano 2003

5.003 entrevistas

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas (1)

Direitos Sociais 73,0 73,0 68,0 71,0

Saúde 45,0 31,0 47,0 23,5

Educação 39,0 32,0 38,0 18,2

Trabalho/ emprego 29,0 29,0 52,0 6,9

Moradia 16,0 9,0 10,0 4,9

Alimentação/ comidas 7,0 5,0 4,0 0,7

Direito a vida -- -- -- 3,7

Direito de respeitar o próximo/ ser respeitado -- -- -- 1,8

Igualdade entre a população -- -- -- 1,7

Estatuto do idoso -- -- -- 1,4

Direito ao lazer -- -- -- 1,1

Direitos individuais ou civis 33,0 48,0 53,0 21,4

Ser livre/ Direito a liberdade 10,0 9,0 5,0 1,7

Liberdade de expressão/ de opinião 9,0 7,0 8,0 4,3

Ir e vir 5,0 12,0 15,0 7,1

Segurança -- -- -- 7,6

Direitos Políticos 11,0 5,0 6,0 1,9

Voto 8,0 3,0 5,0 1,0

Não ser preso arbitrariamente -- -- -- 0,4

Democracia -- -- -- 0,2

Representativa/ atividade honesta -- -- -- 0,1

Não sabe 10,0 5,0 10,0 4,2

10Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.



RESUMO

Nota: *Resultado do agrupamento das citações. Análise dos principais casos.

Respeito aos Direitos

52,7% dos brasileiros 

acredita que o direito 

que avalia como o mais 

importante é

desrespeitado

Os agrupamentos dos direitos 

citados como os mais 

importantes anteriormente são:

Direitos sociais (71,0%) 

Direitos individuais/civis (21,4%)

Direitos políticos (1,9%)

Não sabe (4,2%)
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Respeito ao direito considerado como mais importante

O Sr.(a) diria que, atualmente no Brasil, esse direito é: totalmente respeitado, parcialmente 

respeitado, ou não é respeitado? (%)*

Totalmente respeitado 5,9

Parcialmente respeitado 40,8

Não é respeitado 52,7

Não sabe avaliar 0,5

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota : *RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.

Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014. 

Perfil de destaque de quem respondeu que o direito que acha mais

Importante “não é respeitado” é: 

feminino, idade entre 25 e 34 anos, ensino médio, economicamente ativo 

e com renda acima de 6 salários mínimos.
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Relação entre o agrupamento do direito mais importante e o grau 

de respeito ao direito (%)

Agrupamento dos direitos considerados 

importantes

O Sr.(a) diria que, atualmente no Brasil, esse direito é: totalmente 

respeitado, parcialmente respeitado, ou não é respeitado?
Brasil

Direitos sociais

Em relação a 71,0% dos casos

Totalmente respeitado 4,8

Parcialmente respeitado 39,4

Não é respeitado 55,2

Não sabe avaliar 0,6

Total percentual 100,0

Base de dados 3.391

Direitos individuais ou civis

Em relação a 21,4% dos casos

Totalmente respeitado 8,0

Parcialmente respeitado 45,0

Não é respeitado 46,5

Não sabe avaliar 0,5

Total percentual 100,0

Base de dados 1.023

Direitos políticos

Em relação a 1,9% dos casos

Totalmente respeitado 20,7

Parcialmente respeitado 43,5

Não é respeitado 35,9

Total percentual 100,0

Base de dados 92

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Análise dos principais casos/ respostas agrupadas da questão 2.
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Demanda em relação a uma nova lei

Se o Sr.(a) tivesse o poder de criar uma lei para que fosse garantido um direito que não é 

reconhecido, ou seja, que não existe nem no papel, qual direito o Sr.(a) criaria? (%)

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: *Análise dos principais casos.

**Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014.

Criação nova lei
Primeira 

resposta

Diminuir a idade penal / menor pagar por crimes 7,4

Saúde/ gratuidade nos hospitais/ respeito dos médicos/ medicamentos 6,3

Pena de morte 5,9

Educação/escolas integrais/ alfabetização obrigatória 3,1

Direito de igualdade para todos 2,1

Moradia digna/ sem impostos 1,7

Garantia de cumprir as leis existentes 1,5

Segurança pública 1,5

Emprego/ trabalhos para todos 1,4

Penas fossem mais severas/ acabar com a violência 1,4

Não ser obrigado a votar 1,4

Salário mínimo que cubra as necessidades básicas da população 1,3

Respeito ao idoso 1,3

Prisão perpétua para crimes hediondos 1,1

Obrigatoriedade do respeito ao próximo/paz 1,0
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0,4%

20,6%

2,6%

11,2%

18,6%

0,8%

Análises agrupadas da demanda na criação de uma nova lei*
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Nuvem de palavras da demanda de uma nova lei *

Se o Sr.(a) tivesse o poder de criar uma lei para que fosse garantido um direito que não é 

reconhecido, ou seja, que não existe nem no papel, qual direito o Sr.(a) criaria? (%)
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RESUMO

Nota: *Resultado do agrupamento das citações. Análise dos principais casos.

Fatores envolvidos na garantia de Direitos

Fator mais importante 
para garantir os direitos

• Apoio da família (64,8%)

• Esforço pessoal (37,0%)

• Política do governo (47,4%)

• Possibilidade de acesso à 
justiça (46,7%)

Lugar que mais aprende 
sobre direitos

• Em casa com a família 
(73,1%)

• Na escola, com professores 
(33,6%)

• Na TV, com apresentadores, 
novelas, jornais ou outros 
(35,1%)

• Esforço pessoal (33,9%)

• Nos jornais impressos 
(30,3%)
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Evolução dos fatores mais importantes para garantir os 

direitos

Na sua opinião, quais destes fatores são os mais importantes para garantir os seus direitos? E

em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? (%)

Fatores  importantes para garantir os direitos

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Apoio da família 55,0 64,8

Esforço pessoal 49,0 37,0

Política do governo 44,0 47,4

Possibilidade de acesso à justiça 42,0 46,7

Apoio de amigos e conhecidos 20,0 16,6

Informações que recebe pela TV, rádio ou jornal 20,0 14,0

Apoio da igreja 19,0 26,9

Apoio de entidades assistenciais 19,0 13,9

Participação em associações ou em grupos organizados 15,0 19,3

Outras respostas 1,0 5,4

Nenhuma, não tem direitos garantidos -- 0,2

Não sabe 2,0 0,8

Fonte: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa

nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de

setembro de 2014.

Nota: *RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.
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Evolução do local que mais aprende sobre os direitos

Considerando esses direitos que o Sr.(a) falou, gostaria que o Sr.(a) dissesse

em qual destes lugares o Sr.(a) mais aprendeu ou aprende sobre eles?

(pausa) E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? (%)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Na casa, com a família (mão, pai, avós ou responsáveis) 60,0 73,1

Na escola, com professores 49,0 33,6

Na TV com apresentadores, novelas, jornais ou outros 39,0 35,1

Conversando pessoalmente com amigos ou amigas 29,0 --

No trabalho com chefes ou colegas de trabalho 21,0 --

Na igreja com padres ou pastores 21,0 30,3

Nos jornais impressos (que leu ou que lê) 16,0 --

No rádio com apresentadores, comentaristas ou algum programa 11,0 --

Navegando em sites na internet ou em comunidades virtuais 5,0 18,4

Participando de algum programa de governo 3,0 --

Participando de alguma entidade, partido político ou outra organização social 2,0 8,6

Outras respostas 2,0 --

Em nenhum dos anteriores/ aprendeu sozinho (a) 1,0 --

Esforço pessoal -- 33,9

Governo -- 23,6

Acesso à justiça -- 18,6

Associações/ movimentos sociais -- 10,6

Em nenhum lugar/ nunca aprendeu sobre direitos/ não sabe nada sobre -- 0,4

Não sabe 6,0 1,3

*Nota: RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.

Fonte: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa

nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. Fonte: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da

República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de

Direitos Humanos, 2010. Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.
1
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Relação entre o direito considerado mais importante com o local 

onde se aprende sobre o mesmo  (%)

Agrupamento dos direitos considerados 

importantes

Considerando esses direitos que o Sr.(a) falou, 

gostaria que o Sr.(a) dissesse em qual destes 

lugares o Sr.(a) mais aprendeu ou aprende

sobre eles? 

Brasil

Direitos sociais

Em relação a 71,0% dos casos

Família 69,8

Esforço pessoal 32,2

TV, rádio, jornal impresso 30,1

Colegas/ amigos 28,7

Direitos individuais ou civis

Em relação a 21,4% dos casos

Família 57,3

TV, rádio, jornal impresso 30,0

Esforço pessoal 25,7

Colegas/ amigos 24,4

Direitos políticos

Em relação a 1,9% dos casos

Família 87,5

TV, rádio, jornal impresso 40,6

Colegas/ amigos 34,4

Internet 28,1

Base de dados 90

Fonte: Pesquisa realizada  pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: * Análise dos principais casos/ respostas agrupadas da questão 2.
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Associação com os direitos humanos

Quando o Sr.(a) ouve falar em direitos humanos, o que o Sr.(a) pensa, o que lhe vem à cabeça? Direitos

Humanos é......E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? (%)*

Fonte: Pesquisa realizada  pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

* Análise dos principais casos

Associação Brasil

Direitos do cidadão/ sociedade 20,5

Direito a saúde 14,9

Direito a escola 12,0

Direito a ser perdoado 10,3

Direito a liberdade 9,6

Respeito ao próximo 9,3

Direito de ir e vir 7,9

Direito a vida 7,6

Emprego/ trabalho para todos 4,7

Melhorias na vida da população/ políticas públicas e serviços 4,1

Direito a moradia 4,0

Lei que protege os infratores 3,8

Ajudar o próximo/ solidariedade 2,9

Acesso a justiça gratuitamente 2,9

Direito de votar e ser votado 2,6

Não existe na prática 2,2

21



Nuvem de palavras da associação com os Direitos 

Humanos*

Notas: * A imagem construída através da frequência de cada palavra mencionada. O peso (tamanho da palavra) é dado de acordo com o número de vezes que 

a mesma é mencionada. 

** Análise dos principais casos.

Quando o Sr.(a) ouve falar em direitos humanos, o que o Sr.(a) pensa, o que lhe vem à cabeça? Direitos

Humanos é......E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? (%)*
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Percepção sobre quem os direitos humanos protegem

Quando o Sr.(a) ouve falar em “proteção dos direitos humanos”, o Sr.(a) pensa que se trata dos direitos de

quem? E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? (%)

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: * Análise dos principais casos. Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014.

Respostas sobre quem os direitos humanos protegem mais

citadas em cada região (%)

Sul: Direito do cidadão/ todas as pessoas/ humanos em geral = 62,7%;

Norte: Infratores/ criminosos/ bandidos = 17,1%;

Centro –Oeste: Das pessoas menos favorecidas= 7,3%;

Sudeste: Direito particular de cada cidadão = 6,6%;

Nordeste: Direito dos presidiários = 6,1%.
Norte

Nordeste

Centro – Oeste

Sudeste

Sul

Proteção dos direitos humanos Brasil

Direito do cidadão/ todas as pessoas/ humanos em geral 48,3

Crianças/ adolescentes 13,7

Idoso 12,6

Infratores/ criminosos/ bandidos 10,4

Direito dos presidiários 4,7

Direito particular de cada cidadão 4,5

Das pessoas menos favorecidas 4,3

Direitos da família 3,9

Pessoas que lutam pela igualdade racial/negros 3,7

Políticos corruptos 3,4
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Percepção sobre os direitos humanos protegidos pela 

Constituição

Pelo que o Sr.(a) sabe, quais são os principais direitos humanos que são protegidos pela Constituição

ou por outras leis? E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? (%)

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: * Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014.

**Análise dos principais casos.

Direitos humanos protegidos Brasil

Direito à saúde 22,9

Direito à educação 19,9

Direito de ir e vir 15,7

Direito à vida 12,7

Direito da criança e adolescente 8,5

Direito de aposentadoria 7,3

Direito à moradia 6,9

Direito à segurança pública 6,8

Direitos do trabalhador 6,8

Liberdade de expressão 6,3

Leis 4,0

Assistência jurídica 3,8

Direito do presidiário 3,3

Direito de votar 3,1

Liberdade 2,8

Direito ao lazer/ esporte 2,6

Menores infratores 2,3
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Nuvem de palavras sobre a percepção sobre os Direitos Humanos 

protegidos pela Constituição*

Notas: * A imagem construída através da frequência de cada palavra mencionada. O peso (tamanho da palavra) é dado de acordo com o número de 

vezes que a mesma é mencionada. 

** Análise dos principais casos.

Pelo que o Sr.(a) sabe, quais são os principais direitos humanos que são protegidos pela Constituição

ou por outras leis? E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? (%)
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2ª bateria de dados: 
Percepção sobre a importância e 
respeito aos Direitos Humanos 

Preparado exclusivamente para:



Avaliação de direitos civis como um direito que não 

seja humano

Disco 2 - Dentre estes direitos tem algum que não é um Direito Humano? (RM) Brasil

Direito de não ser preso arbitrariamente 14,2

Direito de votar e ser votado 13,6

Direito de propriedade 11,6

Direito à vida 6,4

Direito à proteção igual diante da lei 5,9

Direito de ir e vir 5,2

Direito à liberdade de expressão 3,9

Nenhum/ São todos direitos humanos 42,9

Não sabe 15,1

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014.
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RESUMO

*Neste slide são apresentadas somente as respostas com maior número de citações.

Direito mais importante x Direito mais desrespeitado

Direitos avaliados 

como os mais 

importantes 

(estimulada)

Direitos mais 

desrespeitados

(estimulada)

Direito à vida 83,8% 62,8%

Direito de ir e vir 67,5% 47,7%

Direito à liberdade de expressão 55,4% 49,6%

Direito à proteção igual diante da lei 48,5% 48,2%
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Opiniãosobre direito humano mais importante (%)

(Estimulada – Disco 2) Para a vida  do Sr.(a), qual destes é o Direito 

Humano mais importante? E em 2º lugar? E em 3º lugar? (Ordenar até 3) 

(Ranking)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008*

2.011 entrevistas

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Direito à vida 81,0 83,8

Direito de ir e vir 63,0 67,5

Direito à liberdade de expressão 53,0 55,4

Direito à proteção igual diante da lei 44,0 48,5

Direito de propriedade 24,0 17,9

Direito de votar e ser votado 16,0 9,4

Direito de não ser preso arbitrariamente 13,0 9,1

Nenhum (espontânea) -- 0,5

Não sabe 1,0 0,7

Fonte: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa nacional/

organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010.

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.
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Opinião sobre direito humano mais desrespeitado (%)

(Estimulada – Disco 2) E considerando a sua vida, qual desses 

direitos o Sr.(a) sente que é o mais desrespeitado? E em 2º 

lugar? E em 3º lugar? (Ordenar até 3) (Ranking)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Direito à proteção igual diante da lei 54,0 48,2

Direito à vida 47,0 62,8

Direito à liberdade de expressão 44,0 49,6

Direito de ir e vir 40,0 47,7

Direito de propriedade 30,0 34,5

Direito de não ser preso arbitrariamente 28,0 19,0

Direito de votar e ser votado 20,0 16,9

Nenhum (espontânea) 4,0 2,4

Não sabe 3,0 1,4
Fonte: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa nacional/

organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010.

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.
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Avaliação de direitos sociais como um direito que não 

seja humano

Disco 3 - E agora, dentre estes direitos tem algum que não seja um Direito 

Humano? (RM)(%)
Brasil

Direito a um meio ambiente saudável 8,2

Direito à carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho 5,6

Direito ao lazer 5,6

Direito à saúde 5,5

Direito à nacionalidade 4,9

Direito à educação 4,8

Direito à cultura 4,7

Direito ao trabalho 4,1

Direito à certidão de nascimento 3,3

Nenhum/ São todos direitos humanos 51,7

Não sabe 18,7
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: Questão aplicada de forma distinta nos estudos de 2008 e 2014 – mudanças nas categorias de resposta e na abordagem em 2014.



Opiniãosobre direito social mais importante (%)

(Estimulada – Disco 3) Para a vida a do Sr.(a), qual destes é o direito social mais 

importante? E em 2º lugar? E em 3º lugar? (Ordenar até 3) (Ranking)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Direito à saúde 86,0 87,2

Direito à educação 73,0 82,3

Direito ao trabalho 67,0 56,9

Direito à certidão de nascimento 17,0 11,4

Direito à carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho 15,0 13,4

Direito a um meio ambiente saudável 12,0 16,6

Direito ao lazer 10,0 10,9

Direito à cultura 8,0 8,7

Direito à nacionalidade 7,0 4,5

Nenhum (espontânea) -- 0,7

Não sabe 1,0 0,8

Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa 

nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. 

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.
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Opinião sobre direito social mais desrespeitado (%)

(Estimulada – Disco 3) E qual desses direitos o Sr.(a) sente que é o mais 

desrespeitado? E em 2º lugar, qual é o mais desrespeitado? E em 3º lugar? (Ordenar até 

3) (Ranking)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Direito à saúde 70,0 84,9

Direito à educação 56,0 76,0

Direito ao trabalho 54,0 52,0

Direito a um meio ambiente saudável 33,0 29,6

Direito ao lazer 20,0 16,3

Direito à cultura 20,0 14,2

Direito à nacionalidade 8,0 3,7

Direito à certidão de nascimento 7,0 5,2

Direito à carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho 6,0 3,6

Nenhum (espontânea) 3,0 1,5

Não sabe 2,0 0,7
Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa 

nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. 

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.
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REGIÃO NORTE

Mais
importante

Mais
Desrespeitado

Direito à saúde 84,1% 88,8%

Direito à educação 77,6% 78,8%

Direito ao trabalho 60,6% 58,8%

REGIÃO NORDESTE

Mais
importante

Mais
Desrespeitado

Direito à saúde 87,3% 84,1%

Direito à educação 81,2% 74,6%

Direito ao trabalho 58,4% 54,5%

REGIÃO SUL

Mais
importante

Mais
Desrespeitado

Direito à saúde 84,7% 87,5%

Direito à educação 82,9% 77,0%

Direito ao trabalho 61,7% 51,9%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Mais
importante

Mais
Desrespeitado

Direito à saúde 82,7% 88,7%

Direito à educação 78,0% 77,3%

Direito ao trabalho 54,0% 44,0%

Direito Social mais importante x Direito social mais desrespeitado 

por região*

BRASIL

Mais
importante

Mais
Desrespeitado

Direito à saúde 87,2% 84,9%

Direito à educação 82,3% 76,0%

Direito ao trabalho 56,9% 52,0%

REGIÃO SUDESTE

Mais
importante

Mais
Desrespeitado

Direito à saúde 89,3% 83,1%

Direito à educação 84,6% 75,7%

Direito ao trabalho 54,1% 50,4%

* Análise dos principais casos.

Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.
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Avaliação sobre direitos de igualdade que não seja um 

direito humano (%)

35

Direitos de igualdade que não seja direito humano Brasil

Direito ao tratamento igual para pobres e ricos 11,2

Direito à igualdade entre negros e brancos 9,2

Direito à igualdade entre as pessoas homossexuais e heterossexuais 7,3

Direito à igualdade entre pessoas com e sem deficiências 5,8

Direito ao tratamento igual para idosos e não idosos 5,3

Direito ao tratamento igual para pessoas jovens, e não jovens 5,0

Direito à igualdade entre mulheres e homens 4,8

Direito à igualdade entre as pessoas de todas as etnias 3,6

Nenhum/ São todos direitos humanos 51,0

Não sabe 16,1

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: * Questão aplicada de forma distinta nos estudos de 2008 e 2014 – mudanças nas categorias de resposta e na abordagem em 2014.

**RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.



Opinião sobre direito social mais importante para a 

vida (%)

(Estimulada – Cartão 4) Para a vida do Sr.(a), qual destes é o direito social mais 

importante? E em 2º lugar? E em 3º lugar? (Ordenar até 3) (Ranking)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Direito à igualdade entre negros e brancos 62,0 64,8

Direito à igualdade entre mulheres e homens 55,0 37,6

Direito ao tratamento igual para pobres e ricos 53,0 61,6

Direito à igualdade entre pessoas com e sem deficiências 46,0 39,2

Direito ao tratamento igual para idosos e não idosos 40,0 35,9

Direito à igualdade entre as pessoas de todas as etnias 20,0 22,6

Direito à igualdade entre as pessoas homossexuais e 

heterossexuais 16,0 14,5

Direito ao tratamento igual para pessoas jovens, e não 

jovens -- 14,3

Nenhum (espontânea) -- 0,4

Não sabe 1,0 1,4

Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa nacional/ 

organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. 

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.
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Opinião sobre direito social mais desrespeitado para a 

vida (%)

(Estimulada – Cartão 4) E qual desses direitos o Sr.(a) sente que é o direito mais 

desrespeitado? E em 2º lugar, qual é o mais desrespeitado? E em 3º lugar? 

(Ordenar até 3) (Ranking)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Direito à igualdade entre negros e brancos 56,0 64,5

Direito ao tratamento igual para pobres e ricos 50,0 53,1

Direito à igualdade entre pessoas com e sem deficiências 42,0 40,5

Direito à igualdade entre as pessoas homossexuais e 

heterossexuais 38,0 30,8

Direito ao tratamento igual para pessoas jovens, e não 

jovens 36,0 12,7

Direito à igualdade entre mulheres e homens 34,0 29,2

Direito à igualdade entre as pessoas de todas as etnias 14,0 14,7

Direito ao tratamento igual para idosos e não idosos -- 40,5

Nenhum (espontânea) 3,0 0,6

Não sabe 3,0 1,8

Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa 

nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. 

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: *Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.
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Opinião sobre os tipos de violência a serem combatidos 

(%)

(Estimulada – Cartão 5) Na sua opinião, qual destes tipos de violência o Sr.(a), acha 

que deveria ser combatida em primeiro lugar? E em 2º lugar? E em 3º lugar? (Ordenar 

até 3) (Ranking)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes 67,0 87,7

Violência doméstica contra crianças, adolescentes e idosos 59,0 55,0

Violência contra mulheres 44,0 58,2

Violência policial 34,0 16,8

Trabalho infantil 27,0 19,9

Violência contra pessoas com deficiência 26,0 19,8

Trabalho escravo 22,0 16,4

Tortura 12,0 10,2

Ameaças a vítimas e testemunhas de crimes 9,0 4,6

Violência cometida contra população em situação de rua -- 7,3

Nenhum (espontânea) -- 0,0

Não sabe -- 0,4
Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa nacional/ 

organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. 

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.
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REGIÃO 
CENT.OESTE

84,0

60,0

55,3

15,3

18,0

22,0

REGIÃO 
NORDESTE

87,5

45,3

67,6

16,8

23,7

19,5

REGIÃO 
SUL

93,0

61,3

59,2

14,3

17,4

18,8

Tipos de violência a serem combatidos*

BRASIL

Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes 87,7

Violência doméstica contra crianças, adolescentes e idosos 55,0

Violência contra mulheres 58,2

Violência policial 16,8

Trabalho infantil 19,9

Violência contra pessoas com deficiência 19,8

REGIÃO 
SUDESTE

86,3

57,3

51,5

17,6

19,9

19,2

REGIÃO 
NORTE

89,4

60,0

61,8

18,2

13,5

23,5

Resumo:

•Há pouca variação entre as regiões em relação aos tipos de 

violência que devem se r combatidos.

•As regiões Sul e Norte apresentam índices maiores do que o 

nacional sobre a necessidade de  combater: abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes.

•Sobre o combate à violência doméstica contra crianças, 

adolescentes e idosos, as regiões que superam o índice nacional 

são: Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

•E em relação ao combate à violência contra  a mulher, as regiões 

Norte, Nordeste e Sul têm índices maiores que o nacional.

* Análise dos principais casos.

Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.
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Opinião sobre as violações a serem combatidas (%)

(Estimulada – Cartão 6) Destas violações, na sua opinião, qual deveria ser combatida em 

1º lugar? E em 2º lugar? (Ordenar até 3) (Ranking)

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Discriminação racial 70,0 58,2

Discriminação de pessoas com deficiência 66,0 45,8

Discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais 29,0 24,4

Falta de investigação dos mortos e desaparecidos durante o 

período de ditadura militar 17,0 10,1

Violação dos territórios indígenas e quilombolas 11,0 6,8

Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes -- 87,9

Tortura -- 20,6

Violação de direitos da população em situação de rua -- 16,1

Violência cometida contra população em situação de rua -- 13,8

Ameaças a vítimas e testemunhas de crimes -- 9,0

Nenhum (espontânea) 1,0 0,1

Não sabe 1,0 0,4

Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa nacional/ 

organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010. 

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014. Em 2014 foram testadas novas variáveis.
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Opinião sobre o respeito aos direitos humanos aos 

grupos(%)*

Grupos

(Estimulada ler) Gostaria que o Sr.(a) me 

dissesse quanto são respeitados os direitos 

humanos dos seguintes grupos. Em sua opinião, os 

direitos dos/das... são totalmente respeitados, mais 

ou menos respeitados ou nada respeitados?

Percepções 

sobre Direitos 

Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas

Percepções 

sobre Direitos 

Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Mulheres

São respeitados totalmente 11,0 8,1

São parcialmente respeitados 64,0 55,6

Não são respeitados 24,0 36,0

Não sabe 1,0 0,3

Total percentual 100,0 100,0

Negros

São respeitados totalmente 7,0 6,6

São parcialmente respeitados 60,0 47,2

Não são respeitados 31,0 45,7

Não sabe 1,0 0,5

Total percentual 100,0 100,0

Pessoas com deficiência

São respeitados totalmente 7,0 6,1

São parcialmente respeitados 60,0 46,6

Não são respeitados 32,0 46,8

Não sabe 1,0 0,5

Total percentual 100,0 100,0

Idosos

São respeitados totalmente 9,0 6,4

São parcialmente respeitados 54,0 47,3

Não são respeitados 37,0 45,9

Não sabe -- 0,4

Total percentual 100,0 100,0

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: (1) Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008  e 2014.

*Análise dos principais casos.
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3ª bateria de dados: 
Avaliação de comportamento e políticas 

públicas 

Preparado exclusivamente para:



Opinião sobre o comportamento dos grupos de pessoas 

com ideias diferentes da maioria da população

Em muitos lugares existem grupos de pessoas com ideias diferentes da maioria da população.

Na sua opinião, essas pessoas (%):

Comportamento Brasil

Ter suas ideias, desde que não tentem convencer os demais 46,5

Podem ter suas ideias e tentar convencer os outros 37,1

Devem obedecer a vontade da maioria da população, deixando de 
lado as suas ideias 13,3

Não sabe 3,1
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: * RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.

** Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.



REGIÃO NORTE

A favor* 36,4%

Indiferente 14,1%

Contra** 48,8%

Não sabe 0,6%

REGIÃO NORDESTE

A favor* 36,7%

Indiferente 18,1%

Contra** 44,3%

Não sabe 0,9%

REGIÃO SUDESTE

A favor* 49,0%

Indiferente 18,3%

Contra** 31,6%

Não sabe 1,1%REGIÃO SUL

A favor* 52,0%

Indiferente 4,5%

Contra* 43,2%

Não sabe 0,3%

REGIÃO CENTRO-OESTE

A favor* 32,0%

Indiferente 25,3%

Contra* 42,6%

Não sabe 0,0% Resumo:

•A legalização da união conjugal  

entre pessoas do mesmo sexo é 

mais aceita nas regiões Sudeste 

e Sul. 

•As regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste são as mais 

conservadoras em relação à 

união conjugal entre pessoas do 

mesmo sexo.

União conjugal entre pessoas do mesmo sexo por região do Brasil

*A favor= Totalmente a favor + A favor em parte

**Contra=Totalmente contra + Em parte contra

BRASIL

A favor* 33,6%

Indiferente 16,5%

Contra** 39,0%

Não sabe 0,8%
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REGIÃO NORTE

A favor* 39,4%

Indiferente 12,4%

Contra** 47,7%

Não sabe 0,6%

REGIÃO NORDESTE

A favor* 45,5%

Indiferente 12,0%

Contra** 41,4%

Não sabe 1,1%

REGIÃO SUDESTE

A favor* 55,1%

Indiferente 13,8%

Contra** 30,2%

Não sabe 0,8%REGIÃO SUL

A favor* 59,6%

Indiferente 2,4%

Contra* 37,0%

Não sabe 1,0%

REGIÃO CENTRO-OESTE

A favor* 36,0%

Indiferente 24,0%

Contra* 40,0%

Não sabe 0,0% Resumo:

•A permissão para casais do 

mesmo sexo adotarem filhos é 

mais aceita nas regiões Sudeste 

e Sul. 

•As regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste são as mais 

conservadoras em relação à 

adoção de filhos por casais 

homssexuais.

*A favor= Totalmente a favor + A favor em parte

**Contra=Totalmente contra + Em parte contra

Permissão para casais do mesmo sexo adotarem filhos

BRASIL

A favor* 50,4%

Indiferente 12,3%

Contra** 36,4%

Não sabe 0,8%
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REGIÃO NORTE

A favor* 44,7%

Indiferente 10,6%

Contra** 42,9%

Não sabe 1,8%

REGIÃO NORDESTE

A favor* 21,7%

Indiferente 13,6%

Contra** 63,1%

Não sabe 1,6%

REGIÃO SUDESTE

A favor* 36,8%

Indiferente 15,0%

Contra** 46,5%

Não sabe 1,7%REGIÃO SUL

A favor* 31,7%

Indiferente 3,1%

Contra* 61,0%

Não sabe 4,2%

REGIÃO CENTRO-OESTE

A favor* 16,7%

Indiferente 10,7%

Contra* 71,3%

Não sabe 1,3% Resumo:

•O fim da pena de prisão para 

mulheres que fazem aborto tem 

um pouco mais de aceitação 

entre as regiões Norte e Sudeste.

•As regiões Centro-Oeste, 

Nordeste e Sul são as mais 

conservadoras em relação ao fim 

da pena de prisão para mulheres 

que fazem aborto.

*A favor= Totalmente a favor + A favor em parte

**Contra=Totalmente contra + Em parte contra

Fim da pena de prisão para mulheres que fazem aborto

BRASIL

A favor* 31,1%

Indiferente 12,2%

Contra** 54,8%

Não sabe 2,0%
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REGIÃO NORTE

A favor* 73,5%

Indiferente 5,9%

Contra** 19,4%

Não sabe 1,2%

REGIÃO NORDESTE

A favor* 59,5%

Indiferente 14,0%

Contra** 23,6%

Não sabe 2,9%

REGIÃO SUDESTE

A favor* 62,0%

Indiferente 10,3%

Contra** 26,2%

Não sabe 1,5%REGIÃO SUL

A favor* 49,5%

Indiferente 2,1%

Contra* 47,0%

Não sabe 1,4%

REGIÃO CENTRO-OESTE

A favor* 56,6%

Indiferente 12,0%

Contra* 30,0%

Não sabe 1,3% Resumo:

•As cotas para negros e indígenas 

nas Universidades são bem 

recebidas na maior parte das 

regiões do Brasil. 

•A região Sul é a que conta com 

maior índice contra as cotas para 

negros e índios em universidades.

*A favor= Totalmente a favor + A favor em parte

**Contra=Totalmente contra + Em parte contra

Cotas para negros e indígenas nas Universidades

BRASIL

A favor* 60,1%

Indiferente 9,9%

Contra** 28,2%

Não sabe 1,8%
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REGIÃO NORTE

A favor* 68,3%

Indiferente 9,4%

Contra** 18,3%

Não sabe 4,1%

REGIÃO NORDESTE

A favor* 51,1%

Indiferente 17,4%

Contra** 26,3%

Não sabe 5,2%

REGIÃO SUDESTE

A favor* 65,0%

Indiferente 15,3%

Contra** 16,2%

Não sabe 3,6%REGIÃO SUL

A favor* 66,2%

Indiferente 2,1%

Contra* 27,5%

Não sabe 4,2%

REGIÃO CENTRO-OESTE

A favor* 60,0%

Indiferente 14,0%

Contra* 19,3%

Não sabe 6,7% Resumo:

•A liberdade para pesquisas com 

células tronco de embriões 

humanos tem o apoio da maior 

parte dos brasileiros.

•As regiões que têm maiores 

índices contra a liberdade de 

pesquisas com células tronco de 

embriões humanos são: Sul e 

Nordeste.

*A favor= Totalmente a favor + A favor em parte

**Contra=Totalmente contra + Em parte contra

Liberdade para pesquisas com células-tronco de embriões humanos

BRASIL

A favor* 61,2%

Indiferente 13,4%

Contra** 21,0%

Não sabe 4,4%

"B
ra

z
il
 L

a
b

e
ll
e

d
 M

a
p

" 
p

o
r 

F
e

li
p

e
 M

e
n

e
g

a
z
 -

O
w

n
 w

o
rk

 (
Im

a
g

e
:B

ra
z
il
 S

ta
te

 M
a

p
.s

v
g

).
 

L
ic

e
n

c
ia

d
o

 s
o

b
 C

re
a

ti
v
e

 C
o
m

m
o

n
s
 A

tt
ri

b
u

ti
o

n
-S

h
a

re
 A

li
k
e

 3
.0

, 
v
ia

 W
ik

im
e

d
ia

 

C
o

m
m

o
n

s
 -

h
tt

p
:/

/c
o

m
m

o
n

s
.w

ik
im

e
d

ia
.o

rg
/w

ik
i/
F

il
e

:B
ra

z
il
_

L
a

b
e

ll
e

d
_

M
a

p
.s

v
g

#
m

e
d

ia
v
ie

w
e

r/
F

il
e

:B

ra
z
il
_

L
a

b
e

ll
e

d
_

M
a

p
.s

v
g

48



REGIÃO NORTE

A favor* 61,8%

Indiferente 8,2%

Contra** 29,4%

Não sabe 0,6%

REGIÃO NORDESTE

A favor* 48,3%

Indiferente 14,9%

Contra** 34,4%

Não sabe 2,3%

REGIÃO SUDESTE

A favor* 48,0%

Indiferente 18,2%

Contra** 33,1%

Não sabe 0,6%REGIÃO SUL

A favor* 47,0%

Indiferente 2,8%

Contra* 48,1%

Não sabe 2,1%

REGIÃO CENTRO-OESTE

A favor* 34,6%

Indiferente 16,7%

Contra* 44,6%

Não sabe 4,0% Resumo:

•A região Norte posiciona-se com

maior apoio para os direitos

humanos dos presos.

•As regiões Sul, Centro-Oeste e

Nordeste são que mais

posicionam-se contra .

*A favor= Totalmente a favor + A favor em parte

**Contra=Totalmente contra + Em parte contra

Os Direitos Humanos dos presos

BRASIL

A favor* 48,1%

Indiferente 14,1%

Contra** 36,2%

Não sabe 1,5%
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Opinião sobre o respeito dos direitos humanos dos presos 

e bandidos (%)

(Estimulada ler) As pessoas presas não têm a liberdade de ir e vir que temos 

aqui fora. Em sua opinião, tirando essa falta de liberdade, os direitos humanos 

dos presos e bandidos devem ser respeitados ou não? (se sim) totalmente ou 

em parte?

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Deve ser respeitados totalmente 30,0 21,3

Devem ser respeitados em parte 41,0 46,3

Não devem ser respeitados 26,0 29,3

Não sabe 4,0 3,1

Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises 

de pesquisa nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010.  Pesquisa realizada pelo 

IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.
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Grau de conhecimento sobre algum caso de tortura(%)

(Estimulada ler) O Sr.(a) conhece pessoalmente algum caso de alguém que 

sofreu algum tipo de tortura? (Se sim) Quantos casos de pessoas diferentes o 

Sr.(a) conhece?

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas*

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Conhece 20,0 16,2

Não conhece 79,0 81,4

Não sabe 1,0 2,3

Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa

nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010.

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: *Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014 – Em 2014 foi abolido o uso da explicação do termo “tortura”.
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Grau de conhecimento da quantidade de casos de tortura

Quantos casos de pessoas diferentes o/a Sr/a conhece? (%)

(Em relação a 16,2% dos entrevistados que tem conhecimento de algum caso de tortura)

1 caso 41,7

2 casos 23,0

3 casos 12,6

4 casos 3,7

5 casos 7,1

6 casos 0,9

7 casos 0,9

8 casos 1,2

10 casos 2,5

12 casos 0,3

15 casos 0,3

20 casos 0,6

30 casos* 0,3

Não informou 4,9

Total percentual 100,0

Base de dados 326

Média 2,6
Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas:  *Para o cálculo da média foi efetuada a exclusão de 01 Outlier = Resposta com comportamento muito diferentes dos demais (30 casos).

** Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014.
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Prioridade de políticas públicas em relação aos direitos 

humanos(%)

Prioridade Brasil

Combate ao uso e exploração sexual de crianças e adolescente 71,5

Combate a violência contra a mulher 52,4

Atenção a pessoas com deficiência 31,2

Programas de educação em direitos humanos em todas as escolas 21,5

Defesa dos direitos da criança e do adolescente 19,9

Combate ao trabalho infantil 16,9

Combate ao trabalho escravo 15,2

Capacitação de profissionais de saúde e de policiais em direitos humanos 14,7

Assistência jurídica integral e gratuita 8,3

Políticas de promoção da igualdade racial 8,0

Defesa dos direitos do consumidor 6,1

Reestruturação do sistema penitenciário 5,3

Assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas 4,1

Esporte solidário para pessoas deficientes 2,3

Reinserção social de adolescentes em conflitos com a lei 2,1

Reforma agrária e assentamento de trabalhadores rurais 2,0

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota:  *Questão aplicada de forma distinta estudos de 2008 e 2014.

**Análise dos principais casos. 
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REGIÃO NORTE

Concorda 48,2%

Concorda em parte 34,1%

Discorda 17,1%

Não sabe 0,6%
REGIÃO NORDESTE

Concorda 47,1%

Concorda em parte 26,5%

Discorda 25,1%

Não sabe 1,3%

REGIÃO SUDESTE

Concorda 41,8%

Concorda em parte 37,6%

Discorda 19,8%

Não sabe 0,8%REGIÃO SUL

Concorda 46,7%

Concorda em parte 32,4%

Discorda 20,6%

Não sabe 0,3%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Concorda 44,7%

Concorda em parte 29,3%

Discorda 26,0

Não sabe --

Resumo:

•As regiões Nordeste e Centro-

Oeste são que menos 

concordam que atualmente é mais 

fácil filhos de trabalhadores 

fazerem faculdade.

Atualmente é mais fácil filhos de trabalhadores fazerem faculdade

BRASIL

Concorda 44,7%

Concorda em parte 32,9%

Discorda 21,6%

Não sabe 0,8%
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REGIÃO NORTE

Concorda 65,3%

Concorda em parte 23,5%

Discorda 9,4%

Não sabe 1,8%
REGIÃO NORDESTE

Concorda 74,9%

Concorda em parte 16,8%

Discorda 7,5%

Não sabe 0,7%

REGIÃO SUDESTE

Concorda 69,3%

Concorda em parte 26,0%

Discorda 4,3%

Não sabe 0,4%REGIÃO SUL

Concorda 66,9%

Concorda em parte 27,9%

Discorda 4,5%

Não sabe 0,7%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Concorda 80,0%

Concorda em parte 16,0%

Discorda 4,0%

Não sabe --

Resumo:

•A região Norte é a que mais 

discorda que o Estado/Governo 

deva dar mais apoio e abrigo aos 

moradores de rua.

Cabe ao Estado/Governo dar mais apoio e abrigo aos 

moradores de rua

BRASIL

Concorda 71,0

Concorda em parte 22,8

Discorda 5,6

Não sabe 0,6
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REGIÃO NORTE

Concorda 31,3%

Concorda em parte 37,2%

Discorda 30,8%

Não sabe 0,7%
REGIÃO NORDESTE

Concorda 29,4%

Concorda em parte 44,1%

Discorda 26,5%

Não sabe --

REGIÃO SUDESTE

Concorda 34,1%

Concorda em parte 30,5%

Discorda 34,4%

Não sabe 1,1%REGIÃO SUL

Concorda 30,4%

Concorda em parte 40,7%

Discorda 28,4%

Não sabe 0,5%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Concorda 32,4%

Concorda em parte 35,5%

Discorda 31,0%

Não sabe 1,0%

Resumo:

•Não há variações significativas 

entre as regiões.

As pessoas mais pobres tem mais acesso à saúde do que 

no passado

BRASIL

Concorda 31,3%

Concorda em parte 37,2%

Discorda 30,8%

Não sabe 0,7%
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REGIÃO NORTE

Concorda 23,5%

Concorda em parte 38,2%

Discorda 35,9%

Não sabe 2,4%
REGIÃO NORDESTE

Concorda 20,6%

Concorda em parte 36,0%

Discorda 39,8%

Não sabe 3,6%

REGIÃO SUDESTE

Concorda 13,5%

Concorda em parte 38,9%

Discorda 40,0%

Não sabe 7,6%REGIÃO SUL

Concorda 18,1%

Concorda em parte 38,0%

Discorda 38,0%

Não sabe 5,9%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Concorda 6,7%

Concorda em parte 31,3%

Discorda 58,7%

Não sabe 3,3%

Resumo:

•A região Centro-Oeste é a que 

mais discorda que houve melhoria 

no atendimento da saúde com o 

programa Mais Médicos.

Com o programa Mais Médicos houve melhoria no atendimento 

da saúde

BRASIL

Concorda 16,5%

Concorda em parte 37,4%

Discorda 40,7%

Não sabe 5,5%
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REGIÃO NORTE

Concorda 17,1%

Concorda em parte 22,9%

Discorda 56,5%

Não sabe 3,5%
REGIÃO NORDESTE

Concorda 19,4%

Concorda em parte 15,8%

Discorda 60,9%

Não sabe 3,9%

REGIÃO SUDESTE

Concorda 21,3%

Concorda em parte 21,1%

Discorda 53,8%

Não sabe 3,8%REGIÃO SUL

Concorda 31,0%

Concorda em parte 8,0%

Discorda 56,1%

Não sabe 4,9%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Concorda 16,7%

Concorda em parte 18,0%

Discorda 62,7%

Não sabe 2,7%
Resumo:

•As regiões que mais concordam

(concorda + concorda em parte)

que a profissão de prostituta deve

ser reconhecida são a Sudeste,

Norte e Sul, respectivamente em

ordem de maior concordância.

•Porém, a região Sul tem maior

índice de quem concorda total

31,0%.

Deve ser reconhecida a profissão de prostituta

BRASIL

Concorda 21,4%

Concorda em parte 17,7%

Discorda 57,0%

Não sabe 3,9%
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REGIÃO NORTE

Concorda 14,7%

Concorda em parte 32,4%

Discorda 52,4%

Não sabe 0,6%
REGIÃO NORDESTE

Concorda 17,7%

Concorda em parte 28,9%

Discorda 52,7%

Não sabe 0,7%

REGIÃO SUDESTE

Concorda 16,9%

Concorda em parte 35,3%

Discorda 47,1%

Não sabe 0,7%REGIÃO SUL

Concorda 8,0%

Concorda em parte 25,1%

Discorda 65,5%

Não sabe 1,4%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Concorda 11,3%

Concorda em parte 18,7%

Discorda 68,7%

Não sabe 1,3%

Resumo:

•A região Centro-Oeste é a que 

mais discorda que a lei da palmada 

deva proibir os pais de bater nos 

filhos.

O projeto de lei da palmada deve proibir os pais de bater 

nos filhos

BRASIL

Concorda 15,3%

Concorda em parte 30,5%

Discorda 53,3%

Não sabe 0,8%
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REGIÃO NORTE

Concorda 36,5%

Concorda em parte 41,2%

Discorda 17,1%

Não sabe 5,3%
REGIÃO NORDESTE

Concorda 32,8%

Concorda em parte 44,6%

Discorda 18,8%

Não sabe 3,8%

REGIÃO SUDESTE

Concorda 33,5%

Concorda em parte 47,9%

Discorda 16,1%

Não sabe 2,5%REGIÃO SUL

Concorda 36,2%

Concorda em parte 48,1%

Discorda 15,0%

Não sabe 0,7%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Concorda 47,3%

Concorda em parte 26,0%

Discorda 22,0%

Não sabe 4,7%

Resumo:

•A região Centro-Oeste é a que 

mais concorda que os movimentos 

sociais defendem os direitos das 

pessoas.

Os movimentos sociais defendem os direitos das pessoas

BRASIL

Concorda 35,0%

Concorda em parte 44,8%

Discorda 17,2%

Não sabe 3,0%
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REGIÃO NORTE

Concorda 30,6%

Concorda em parte 38,2%

Discorda 29,4%

Não sabe 1,8%
REGIÃO NORDESTE

Concorda 36,0%

Concorda em parte 29,9%

Discorda 32,3%

Não sabe 1,8%

REGIÃO SUDESTE

Concorda 29,6%

Concorda em parte 38,5%

Discorda 29,6%

Não sabe 2,4%REGIÃO SUL

Concorda 42,9%

Concorda em parte 25,1%

Discorda 30,0%

Não sabe 2,1%

REGIÃO CENTRO-OESTE

Concorda 32,0%

Concorda em parte 34,7%

Discorda 32,0%

Não sabe 1,3%

Resumo:

•A região Sul é a que mais 

concorda que os estrangeiros 

devem ter os mesmos direitos dos 

brasileiros

Os estrangeiros que chegam ao Brasil devem ter os mesmos 

direitos dos brasileiros

BRASIL

Concorda 33,5%

Concorda em parte 33,9%

Discorda 30,5%

Não sabe 2,0%
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Declaração sobre o tipo de violência mais grave

Violência mais grave Brasil

Violentar criança/ adolescente sexualmente 70,5

Violentar mulher sexualmente 35,1

Agredir mulher grávida 34,8

Bater em criança 22,7

Violência contra moradores de rua 20,7

Bater e espancar uma pessoa alcoolizada ou drogada 10,5

Discriminação com um negro 7,7

Ver a situação dos presos/ as nos presídios do Brasil 3,6

Discriminação com um indígena 2,1

Ver um bandido ser morto 1,2

Nenhum (espontânea) 1,0

Não sabe 0,8

Base de dados 4.241

Pensando na questão da violência, quais destas violências o Sr(a) considera a mais grave?* (%)

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: * Questão aplicada somente em 2014.

** Respostas Múltiplas o somatório ultrapassa 100%.
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Providência em relação aos atos de violência

Em quais dessas situações você reagiria, tomaria providências, por ordem de importância? (%)

Tomaria providência em... Brasil

Violentar criança/ adolescente sexualmente 75,7

Agredir mulher grávida 59,0

Violentar mulher sexualmente 56,1

Bater em criança 33,1

Violência contra moradores de rua 29,9

Discriminação com um negro 14,9

Bater e espancar uma pessoa alcoolizada ou drogada 14,0

Ver a situação dos presos/ as nos presídios do Brasil 5,1

Discriminação com um indígena 3,4

Ver um bandido ser morto 2,0

Nenhum (espontânea) 0,2

Não sabe 0,8

Base de dados 5.915
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: *Ranking = o entrevistado pode escolher três opções e ordem em 1º, 2º e 3º lugar.

** Questão aplicada somente em 2014.



Temas para debate em referendos na sociedade

No Brasil, no sistema democrático é possível o povo se manifestar em referendos, chamados

pelo Presidente(a) da República (que são eleições de avaliação de temas). Sendo assim, qual

destes temas você gostaria que fosse colocado em debate para referendo na sociedade? (%)

Temas para debate Brasil

Reforma política 43,4

Pena de morte para crimes como estupro e tráfico internacional 32,8

Estipular o limite máximo de terra e imóveis por pessoa no Brasil 5,0

Constituinte soberana 4,4

Reforma agrária 3,7

Liberação do aborto 3,3

Não sabe 7,4

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: *RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.

** Questão aplicada somente em 2014. 64



4ª bateria de dados: 

Conhecimento da SDH

Preparado exclusivamente para:



RESUMO

Quais programas e ações  da 

SEDH conhece? *
Direito das crianças e adolescentes 20,0%

Direitos de presidiários 10,0%

Protege menor infrator 6,7%

O serviço Dique 100 é conhecido por 43,3% dos entrevistados. 
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Grau de conhecimento da SEDH

O Sr.(a) já ouviu falar na Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da

República? (se sim) O Sr.(a) conhece algum programa, ação ou projeto da Secretaria Especial

dos Direitos Humanos? (se sim) Quais? (%)

Conhecimento SEDH Brasil

Nunca ouviu falar na SEDH 62,1

Ouviu falar mas não conhece ações, não sabe o que faz 34,0

Conhece programas ou ações da SEDH 1,6

Não sabe 2,2

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014. Não houve comparação de dados, pois os dados não estavam

disponibilizados no livro com os resultados de 2008.



Grau de conhecimento dos programas e ações da SEDH

Quais programas e ações  da SEDH conhecidos? (%)

Quais? Brasil

Direito das crianças e adolescentes 20,0

Direitos de presidiários 10,0

Protege menor infrator 6,7

Direito à violência doméstica 3,3

Combate ao trafico de mulheres 3,3

Movimento da tolerância religiosa de cultos africanos 3,3

Proteção de terras dos indígenas 3,3

O trabalho escravo 3,3

Programa Moradia Popular 3,3

Lei da palmada 3,3

Violência dos moradores de rua 3,3

Protege os presos 3,3

Brasil sem fome 3,3

Não sabe 6,7

Não informou 23,3

Total percentual 100,0

Base de dados 30
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada somente em 2014.



Grau de conhecimento do serviço “Disque 100”

O Sr. (a) conhece o serviço “Disque 100”? (%)

Disque 100... Brasil

Sim, conhece 43,3

Não conhece 56,7

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014. 



5ª bateria de dados: 

Avaliação da Lei de Cotas

Preparado exclusivamente para:



RESUMO

*Análise dos principais casos.

Avaliação da Lei das Cotas

86,2% é a favor da Lei das 

Cotas para pessoas com 

deficiência física

64,3% acha que os 

responsáveis pela 

empregabilidade de pessoas 

com deficiência são o 

Governo e as empresas

50,6% conhece a Lei das 

Cotas para pessoas com 

deficiência física

51,2% conhece alguma 

pessoa com deficiência física 

que está ou que já estiveram 

empregadas

69,2% das pessoas 

portadoras de deficiência 

entrevistadas estão ou 

estiveram empregadas

71



Lei de cotas para deficientes nas empresas (%)

(Estimulada ler) O Sr.(a) é a favor ou contra uma lei que obrigue as 

empresas a ter cotas de empregos para pessoas com deficiência?

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas

Percepções sobre 

Direitos Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

A favor 88,0 86,2

Em parte/ depende (espontânea) 2,0 6,9

Contra 8,0 6,1

Não sabe 1,0 0,8
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Fontes: Dados de pesquisa do livro Brasil, Presidência da República. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de

pesquisa nacional/ organização Gustavo Venturi - Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010.

Pesquisa realizada pelo IPO entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: *Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.



Grau de conhecimento da Lei de Cotas

Essa lei de cotas já existe e foi criada em 1991. O Sr(a) tinha conhecimento da existência 

dela? (%)

Conhecimento Lei Cotas Brasil

Sim 50,6

Não 49,4

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014. 



Trabalha/ trabalhou como pessoa portadora de deficiência

O Sr.(a) está ou já esteve empregado(a) como pessoa portadora de deficiência? (%)
(Em relação a 13,7% dos entrevistados que são portadores de algum tipo de deficiência)

Trabalha/ trabalhou Brasil

Sim 69,2

Não 30,8

Total percentual 100,0

Base de dados 159
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.



Grau de conhecimento de pessoa portadora de deficiência 

que esteja trabalhando/ trabalhou

Conhece alguma pessoa com deficiência que esteja ou já esteve empregada? (%)
(Em relação a 86,3% dos entrevistados que não possuem deficiência)

Conhecimento de pessoa portadora de deficiência trabalhando/ trabalhou Brasil

Sim 51,2

Não 48,8

Total percentual 100,0

Base de dados 1.855
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014. Não houve comparação de dados, pois os dados não estavam

disponibilizados no livro com os resultados de 2008.



Responsável pela criação de cursos de capacitação para a 

empregabilidade de pessoas com deficiência

Quem o Sr.(a) acha que deveria ser responsável pela criação de cursos de capacitação para

que as pessoas com deficiência sejam empregadas (%):

Responsável pela empregabilidade pessoas com deficiência Brasil

Os dois 64,3

O governo 27,9

As empresas 5,2

Isso é um problema que as pessoas com deficiência e 

suas famílias 0,9

Não sabe 1,6

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014. Em 2014 foi abolido o texto explicativo da Lei de

Cotas. Não houve comparação de dados, pois os dados não estavam disponibilizados no livro com os resultados de 2008.



6ª bateria de dados: 

Participação e comunicação

Preparado exclusivamente para:



Forma ou participação em entidades

Dentre estes tipos de entidades ou formas de participação Sr.(a) participa de alguma?

Quais? (%)

Forma ou participação em entidades Brasil

Grupo religioso/ igreja 30,1

Associação de bairro 5,9

Sindicato/ entidade de classe 5,3

Clube esportivo 5,2

Movimento social 4,9

Partido político (é filiado) 2,6

Preferência partidária 1,9

Participação em manifestações de rua 1,4

Não participa (espontânea) 55,2

Total percentual 112,6

Base de dados 2.263

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas:  *Questão aplicada somente em 2014.

** RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.
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Forma ou meio comunicação utilizado para se informar 

no dia a dia
Qual a forma ou meio de comunicação que o Sr.(a) mais utiliza para se manter informado no dia

a dia, por ordem de importância? (%)

Forma ou meio comunicação Brasil

TV 88,3

Internet 54,0

Rádio 46,5

Telefone celular/ aplicativos 28,5

Jornais impressos 24,6

Fala com outras pessoas, colegas de trabalho, vizinhos 22,7

Redes sociais 15,0

Revistas impressas 3,7

Escola 0,1

Não sabe 0,1

Bíblia 0,0

Total percentual 283,6

Base de dados 5.701
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: *Questão aplicada somente em 2014.

**RM (Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.



REGIÃO 
CENT.OESTE

89,3%

60,7%

44,7%

56,0%

13,3%

8,0%

18,7%

REGIÃO 
NORDESTE

89,2%

45,5%

53,9%

29,7%

19,4%

22,9%

13,6%

REGIÃO 
SUL

85,4%

63,4%

47,0%

9,8%

39,0%

9,1%

16,4%

Forma ou meio de comunicação mais utilizado para se informar

BRASIL

Televisão 88,3%

Internet 54,0%

Rádio 46,5%

Telefone celular/aplicativos 28,5%

Jornais impressos 24,6%

Fala com outras pessoas 22,7%

Redes sociais 15,0%

REGIÃO 
SUDESTE

87,3%

57,8%

41,8%

23,4%

26,4%

29,6%

16,0%

REGIÃO 
NORTE

93,5%

41,8%

46,5%

56,5%

18,2%

24,1%

9,4%

Resumo:

•A região Norte utiliza mais a televisão como principal meio de 

informação do que as demais regiões do país .

•A internet  é mais utilizada nas regiões Sul, Centro-Oeste e 

Sudeste.

* Análise dos principais casos.

Respostas Múltiplas) o somatório ultrapassa 100%.
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7ª bateria de dados: 

Perfil

Preparado exclusivamente para:



Origem dos entrevistados

O Sr.(a) passou a maior parte da sua vida na cidade ou no campo (roça/ colônia/ sertão/

floresta)? (%)

Origem Brasil

Na cidade 82,4

No campo/ áreas rurais 10,6

Meia a meio/ em ambos (espontânea) 6,9

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014. 



Cor ou raça do entrevistado por auto declaração

O IBGE – Instituto que faz os censos no Brasil – usa os termos preto, pardo, branco, amarelo e

índio para classificar a cor ou raça das pessoas. Qual desses termos descreve melhor a sua

cor ou raça? (%)

Imagem: http://blogdojosemarques.wordpress.com/2011/11/09/maos-unidas-em-acao/

Cor ou raça Brasil

Pardo 49,1

Branco 30,4

Preto 14,7

Amarelo 2,8

Índio 1,2

Não sabe 1,7

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010

83
Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014 – mudança de abordagem inicial em 2014. 



Religião dos entrevistados

Imagem: http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos
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Você tem alguma religião? (%) Brasil

Católica praticante 32,2

Católica não praticante 22,3

Evangélica tradicional 15,5

Evangélica Pentecostal 10,5

Espírita Kardecista 2,8

Umbanda 1,0

Candomblé 0,7

Adventista 0,2

Testemunha de Jeová 0,2

Espiritualista Autônomo 0,1

Judaica 0,0

Luterana 0,0

Assembléia de Deus 0,0

Mórmon 0,0

Acredita em Deus, mas não tem religião 9,7

Não tem religião/ ateu/ não acredita em Deus 3,3

Não informou 1,1

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: *Questão aplicada de forma distinta nos estudos de 2008 e 2014



Residentes na família (%)

Residentes na família...
Na sua residência, tem ou tinha alguma 

pessoa... morando com o Sr.(a)?

Percepções sobre Direitos 

Humanos 

Ano 2008

2.011 entrevistas

Percepções sobre Direitos 

Humanos 

Ano 2014

2.010 entrevistas

Pessoa com deficiência

Sim, tem 9,0 9,9

Já teve 4,0 3,8

Não tem 87,0 86,3

Total percentual 100,0 100,0

Policial ou militar

Sim, tem 6,0 4,2

Já teve 3,0 3,1

Não tem 91,0 92,7

Total percentual 100,0 100,0

Preso ou ex-presidiário, 

adulto

Sim, tem 3,0 2,9

Já teve 2,0 3,0

Não tem 95,0 94,0

Total percentual 100,0 100,0

Homossexual, bissexual, 

travesti ou transexual

Sim, tem 3,0 4,0

Já teve 1,0 1,6

Não tem 96,0 94,3

Total percentual 100,0 100,0

Adolescente em conflito/ 

problema com a lei

Sim, tem 2,0 1,6

Já teve 2,0 2,1

Não tem 97,0 96,3

Total percentual 100,0 100,0
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma distinta nos estudos de 2008 e 2014 .



Gênero e faixa etária dos entrevistados

Gênero? (%) Brasil

Masculino 49,1

Feminino 50,9

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010

Faixa etária? (%) Brasil

14 a 24 anos 25,4

25 a 34 anos 22,2

35 a 44 anos 18,1

45 a 59 anos 20,6

De 60 anos em diante 13,7

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014. 

Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014. 



Educação formal dos entrevistados

O Sr.(a) estudou/ estuda?(%)

Escolaridade... Brasil

Analfabeto 1,4

1° Grau (até quarta) 13,8

1° Grau (acima quinta) 20,3

2° Grau incompleto 15,3

2° Grau completo 31,9

Superior incompleto 8,3

Superior completo 9,0

Não informou 0,0

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma distinta nos  estudos de 2008 e 2014 



Renda familiar dos entrevistados

Renda familiar? (%) Brasil

Até 2 SM 50,7

3 a 5 SM 35,4

6 a 10 SM 10,5

11 a 20 SM 2,3

+ 20 SM 0,6

Não informou 0,5

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Notas: *SM BR = Em salários mínimos nacionais.

** Questão aplicada de forma idêntica nos estudos de 2008 e 2014.



Situação ocupacional dos entrevistados

Situação ocupacional? Brasil

Empregado/ funcionário com carteira 21,7

Autônomo/ biscateiro/ trabalha por conta 19,6

Estudante 13,4

Dona de casa 13,1

Aposentado/ pensionista 10,5

Funcionário público 5,8

Desempregado/ procura emprego 5,2

Empregado/ funcionário sem carteira 5,0

Empregador/ empresário/ comerciante 2,9

Profissional liberal 1,0

Agricultor/ pescador 0,8

Afastado do trabalho/ não procura emprego 0,6

Estagiário 0,3

Total percentual 100,0

Base de dados 2.010

População 

economicamente ativa 

(trabalha) = 57,1%

População 

economicamente inativa 

(não trabalha) = 42,9%
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.



Opinião dos entrevistados sobre a questão salarial

E o salário que o Sr.(a). recebe/ia pelo seu trabalho, na sua opinião (%)
(Em relação a 57,1% dos entrevistados que fazem parta da população economicamente ativa

Questão salarial Brasil

Corresponde/ia à sua função 59,5

É/era inferior à de outros funcionários com a mesma função ou 31,4

É/era superior à de outros funcionários com a mesma função 3,2

Não sabe 5,9

Total percentual 100,0

Base de dados 1.166
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Fonte: Pesquisa realizada entre 13 de agosto e 25 de setembro de 2014.

Nota: * Questão aplicada de forma idêntica nos  estudos de 2008 e 2014. 
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