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OBJETIVOS GERAIS 

-  Investigar a percepção do preconceito de cor e 
experiências de discriminação racial institucional, 
em busca de novos subsídios para políticas 
públicas e intervenções do movimento social. 

- Traçar um estudo comparativo sobre o 
fenômeno do racismo e da xenofobia no Brasil e 
na Alemanha, a partir de dados da Fundação 
Rosa Luxemburgo. 



REALIZAÇÃO 
Esta pesquisa é fruto de parceria entre as Fundações Perseu Abramo 
e a alemã Rosa Luxemburg Stiftung. Foi uma realização do Núcleo 
de Opinião Pública da FPA. 

Equipe responsável: sociólogos Gustavo Venturi e Marisol Recamán 
(coordenação), Vilma Bokany (analista) e Rita Dias (processamento).  

METODOLOGIA 
- Amostra probabilística (sorteio dos municípios, dos setores 
censitários e dos domicílios), combinada com controle de cotas de 
sexo e idade na seleção dos indivíduos. Total de 5.003 entrevistas, 
representativas da população brasileira adulta (16 anos ou mais). 
-   Dispersão geográfica: 266 municípios (capitais, municípios de 
pequeno, médio e grande portes), distribuídos em 834 setores 
censitários, urbanos e rurais, nas cinco macro-regiões do país 
(Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul).  



- METODOLOGIA  

- Sub-amostras: nas comparações com dados obtidos em estudo 
anterior, realizado em outubro de 1995 pelo Instituto de Pesquisas 
Datafolha, considerou-se apenas a população urbana (4.066 
entrevistas), equiparando ambas investigações quanto ao universo 
(81% da população brasileira com 16 anos ou mais, Censo IBGE 
2000).  

- Aplicação de questionário estruturado (198 perguntas, parcialmente 
distribuídas em 3 sub-amostras com cerca de 1.660 entrevistas 
cada), em abordagens pessoais e domiciliares, com duração média 
de 60 minutos. 

- Margens de erro: ± 1,4 ponto percentual para o total da amostra, ±  
1,6% p.p. nos resultados comparativos com estudo Datafolha/1995, 
e ± 2,5 p.p. nos resultados das perguntas aplicadas em cada sub-
amostra, sempre com intervalo de confiança de 95%.  



CRONOGRAMA  

- Maio 2003: 1º seminário aberto de discussão do projeto  

-  Julho: 2º seminário aberto de discussão do projeto 

-  Agosto: Pré-testes dos questionários (dois em São Paulo, um em 14 capitais) 

-  15 set/06 out 2003: Coleta e checagem de dados 

-  Out/nov: Processamento e análise de dados 

-  Novembro: 1o Seminário de divulgação (DF, parceria Seppir) 

-  Janeiro 2004: Apresentação no 4o Fórum Social Mundial, na Índia. 

-  Março/abril 2004: Seminários nas demais capitais 





(Estimulada e única, em %) 

P.Cota 1 Anote o sexo do entrevistado. P. Cota 2. Qual é a sua idade? 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

SEXO: 

FAIXA ETÁRIA: 



(Espontânea e única, em %) 

P2. Até que ano da escola o(a) sr.(a) estudou?  
Base: total das Amostras  A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

28% 26% 



(Estimulada e única, em %) 

P81 e 85. O(A) sr(a) está trabalhando atualmente? Qual é a sua atividade principal?  
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

PEA             MERC FORMAL                 MERC INFORMAL    DESEMP          NÃO PEA 

TOTAL 



(Estimulada e única, em %) 

P84. Com que idade o(a) sr(a) começou a  trabalhar?   
Base: Entrevistados que já trabalharam - Amostra A, 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

TOTAL 

MÉDIA 15anos e 5 meses 

MEDIA 15anos                     15 anos e                 14 anos e                        15 anos e   
            e 6 meses                  6 meses                   9 meses                6 meses 



(Espontânea e única, em %) 

P86 e P87. Ao todo, mais ou menos quantas horas o(a) sr(a) gastou trabalhando na semana passada? E 
somando esse com outros trabalhos pagos e rendas, ao todo quanto o(a) sr(a) ganhou no mês 
passado?   
Base: Entrevistados que já trabalham ou tem alguma renda - Amostra A, 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

TOTAL 

MÉDIA 43h24 MÉDIA 44h33              41h26                        44h49                     40h22 

MÉDIA 573,23                         MÉDIA 644,46              537,82                  506,48                 370,29 

RENDA PESSOAL MENSAL: 

JORNADA SEMANAL DE TRABALHO: 



(Estimulada e única, em %) 

P196. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com o(a) sr(a), 
de quanto foi aproximadamente a renda familiar em sua casa no mês passado?  
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P.Cota. Condição do Ponto e Região geográfica. 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

URBANA X RURAL: 

REGIÃO GEOGRÁFICA: 



(Estimulada e única, em %) 

P. Cota Natureza do Município e Porte 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

CAPITAL X INTERIOR: 

PORTE DO MUNICÍPIO: 



(Estimulada e única, em %) 

P120. Qual é o seu estado conjugal? O(a) sr(a) é ...: 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e múltipla, em %) 

P176. Vou ler uma lista de religiões para que o(a) sr(a) me indique qual é a sua. O(a) 
sr(a) frequenta, mesmo que de vez em quando, atos religiosos de outras religiões?  
o(a) sr(a) tem quais das seguintes combinações de cor ou raça: 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 





P10. No Brasil  tem gente de várias cores ou raças. Qual é a sua cor? 
Base: Total das Amostras A+B+C 
Fontes: FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P12. O sr. Diria que suia raça ou cor é branca, preta, parda, 
indígena ou amarela: 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

• *Inclui morena, mencionada espontaneamente 

• ** Inclui negro, mencionada espontaneamente 



(Estimulada e única, em %) 

P12. Considerando as combinações de cor ou raça dos seus avós e dos seus pais,  
o(a) sr(a) tem quais das seguintes combinações de cor ou raça: 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P13. O(a) sr(a) se considera branco(a), negro(a) ou índio(a)?  
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 





P7. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que o sr. me dissesse o que o sr(a) sente normalmente 
quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles: forte repulsa ou ódio, não gosta nem um pouco de 
encontrar; um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; sente indiferença, não gosta, 
nem disgosta, tanto faz encontra-los ou não; sente satisfação ou alegria, gosta de encontra-los? 
Base: Amostra C  Fonte:  NOP – FPA - 2003 

(Estimulada e única, em %) 



P7. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que o sr. me dissesse o que o sr(a) sente normalmente 
quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles: forte repulsa ou ódio, não gosta nem um pouco de 
encontrar; um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; sente indiferença, não gosta, 
nem disgosta, tanto faz encontra-los ou não; sente satisfação ou alegria, gosta de encontra-los? 
Base: Amostra C  Fonte:  NOP – FPA - 2003 

(Estimulada e única, em %) 



P7. O que o sr(a) sente normalmente quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles: forte repulsa ou ódio, não 
gosta nem um pouco de encontrar; um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; sente indiferença, 
não gosta, nem disgosta, tanto faz encontra-los ou não; sente satisfação ou alegria, gosta de encontra-los? 
Base: Amostra C  Fonte:  NOP – FPA - 2003 

(Estimulada e única, em %) 

P7 - ESTIMULADA E ÚNICA 
P.10 + P.11 

TOTAL Branca Não Branca 
GENTE MUITO RICA 
Rejeição 20 20 20 
Indiferença 59 60 59 
Satisfação/ alegria 13 12 13 
Outras respostas 5 5 4 
não sabe/ não respondeu 3 3 4 
EX-PRESIDIÁRIOS - - - 
Rejeição 17 16 17 
Indiferença 49 51 48 
Satisfação/ alegria 10 9 11 
Outras respostas 17 17 15 
não sabe/ não respondeu 6 6 7 
GENTE MUITO RELIGIOSA - - - 
Rejeição 15 17 14 
Indiferença 32 33 31 
Satisfação/ alegria 47 44 50 
Outras respostas 4 4 4 



P7. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que o sr. me dissesse o que o sr(a) sente normalmente 
quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles: forte repulsa ou ódio, não gosta nem um pouco de 
encontrar; um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; sente indiferença, não gosta, 
nem disgosta, tanto faz encontra-los ou não; sente satisfação ou alegria, gosta de encontra-los? 
Base: Amostra C  Fonte:  NOP – FPA - 2003 

(Estimulada e única, em %) 



P7. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que o sr. me dissesse o que o sr(a) sente normalmente 
quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles: forte repulsa ou ódio, não gosta nem um pouco de 
encontrar; um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; sente indiferença, não gosta, 
nem disgosta, tanto faz encontra-los ou não; sente satisfação ou alegria, gosta de encontra-los? 
Base: Amostra C  Fonte:  NOP – FPA - 2003 

(Estimulada e única, em %) 



P7. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que o sr. me dissesse o que o sr(a) sente normalmente 
quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles: forte repulsa ou ódio, não gosta nem um pouco de 
encontrar; um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; sente indiferença, não gosta, nem 
disgosta, tanto faz encontra-los ou não; sente satisfação ou alegria, gosta de encontra-los? 
Base: Amostra C  Fonte:  NOP – FPA - 2003 

(Estimulada e única, em %) 



P7. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que o sr. me dissesse o que o sr(a) sente normalmente 
quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles: forte repulsa ou ódio, não gosta nem um pouco de 
encontrar; um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; sente indiferença, não gosta, 
nem disgosta, tanto faz encontra-los ou não; sente satisfação ou alegria, gosta de encontra-los? 
Base: Amostra C  Fonte:  NOP – FPA - 2003 

(Estimulada e única, em %) 



P7. Vou falar alguns tipos de pessoas e gostaria que o sr. me dissesse o que o sr(a) sente normalmente 
quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles: forte repulsa ou ódio, não gosta nem um pouco de 
encontrar; um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; sente indiferença, não gosta, nem 
disgosta, tanto faz encontra-los ou não; sente satisfação ou alegria, gosta de encontra-los? 
Base: Amostra C  Fonte:  NOP – FPA - 2003 

(Estimulada e única, em %) 



(Estimulada e única, em %) 

P21. Na sua opinião, ser negro ou ser branco no Brasil hoje, é a mesma coisa ou é diferente?  
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

* Para “indígenas” 
perguntou-se se 
era diferente ou a 
mesma coisa ser 
índio/a ou branco/
a no Brasil. 



(Estimulada e única, em %) 

P21. Na sua opinião, ser negro ou ser branco no Brasil hoje, é a mesma coisa ou é diferente?  
(Se diferente) Muito ou um pouco? 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

* Para “indígenas” 
perguntou-se se 
era diferente ou a 
mesma coisa ser 
índio/a ou branco/
a no Brasil. 



(Estimulada e única, em %) 

P37. Na sua opinião,  existe racismo no Brasil?  
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P21. Na sua opinião, ser negro ou ser branco no Brasil hoje, é a mesma coisa ou é diferente?  
(Se diferente) Muito ou um pouco? 
Base: Total das Amostras A, B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

89% 





DF: Qual é a sua cor? 
FPA: No Brasil tem gente de várias cores ou raças. Qual é sua cor ou raça 
Base: Total da Amostra Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 

* Inclui morena-clara e morena-escura 



EVOLUÇÃO DA AUTO CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO CATEGORIAS DO 
IBGE : 

DF: Considerando as seguintes categorias, qual é a sua cor: branca, preta, parda, amarela 
ou indígena? 
FPA: O sr.(a) diria que a sua cor ou raça é branca, preta, parda, amarela ou indígena? 
Base: Total da Amostra Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 

* inclui “morena”, manifesta espontaneamente 



DF e FPA: Na sua opinião, no Brasil os brancos têm preconceito de 
cor em relação ao negros? Muito ou um pouco? E os negros têm 
preconceito de cor em relação aos brancos? Muito ou um pouco? 
Base: Total da Amostra Urbana 
Fonte: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 

OS BRANCOS TÊM PRECONCEITO DE COR EM 
RELAÇÃO AOS NEGROS? 
Estimulada e única, em % 

OS NEGROS TÊM PRECONCEITO DE COR EM 
RELAÇÃO AOS BRANCOS? 

Estimulada e única, em % 



OS BRANCOS TÊM PRECONCEITO DE COR EM RELAÇÃO AOS NEGROS? 
Estimulada e única, em % 

1995 

2003 

Base: Total da Amostra Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 



OS NEGROS TÊM PRECONCEITO DE COR EM RELAÇÃO AOS BRANCOS? 
Estimulada e única, em % 

1995 

2003 

Base: Total da Amostra Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 



VOCÊ TÊM PRECONCEITO DE COR EM RELAÇÃO AOS NEGROS: 
Estimulada e única, em % 

DF e FPA: E  o sr  tem preconceito de cor em relação ao negros? 
Muito ou um pouco?  

Base: Entrevistados de cor não-preta 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 

1995 2003 



VOCÊ TÊM PRECONCEITO DE COR EM RELAÇÃO AOS BRANCOS : 
Estimulada e única, em % 

DF e FPA : E em relação aos brancos, o sr tem preconceito 
de cor? Muito ou um pouco? 

Base: Entrevistados de cor preta 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 



COMPOSIÇÃO DAS ESCALAS DE MANIFESTAÇÃO DE PRECONCEITO: 
Estimulada e única, em % 

Concorda 
totalmente 

Concorda 
em parte 

Discorda 
em parte 

Discorda 
totalmente 

1. Negro bom é negro de alma 
branca 

2 pontos 1 ponto 1 ponto zero ponto 

2. Uma coisa boa do povo brasileiro 
é a mistura de raças 

zero ponto 1 ponto 1 ponto 2 pontos 

3. As únicas coisas que os negros 
sabem fazer bem é música é música 
e esportes 

2 pontos 1 ponto 1 ponto zero ponto 

4. Toda raça tem  gente boa e gente 
ruim, isso não depende da cor da 
pele 

zero ponto 1 ponto 1 ponto 2 pontos 

5. Negro, quando não faz besteira 
na entrada, faz na saída 

2 pontos 1 ponto 1 ponto zero ponto 

6. Se pudessem comer bem e 
estudar, os negros teriam sucesso 
em qualquer profissão 

zero ponto 1 ponto 1 ponto 2 pontos 

7. Se Deus fez raças diferentes é 
para que elas não se misturem 

2 pontos 1 ponto 1 ponto zero ponto 



COMPOSIÇÃO DAS ESCALAS DE MANIFESTAÇÃO DE PRECONCEITO: 
Estimulada e única, em % 

O que faria se... Não se 
importaria 

Ficaria contrariado, 
mas aceitaria 

Não aceitaria de 
modo algum 

8. Tivesse um chefe negro? zero ponto 1 ponto 2 pontos 
9. Várias famílias negras fossem morar 
na sua vizinhança? 

zero ponto 1 ponto 2 pontos 

10. Um filho (a) casasse com uma pessoa 
negra? 

zero ponto 1 ponto 2 pontos 

11. Quem são mais inteligentes,os 
brancos ou negros? 

Não existe 
diferença 

Os brancos Os negros 

zero ponto 2 ponto 2 pontos 

12. Votaria ou já votou em algum político 
negro? 

Não votou, 
mas votaria 

Já votou Não votou, 
nem votaria 

zero ponto zero ponto 2 pontos 



PRECONCEITO RACIAL MANIFESTO  

 ESCALA RIGOROSA 

0,0 = Não manifestou preconceito 

0, 01 a 0,30 = preconceito leve 

0,31a 0,99 = preconceito médio 

1,0 a 2,0 = Muito preconceito Base: Total da Amostra – População Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 



PRECONCEITO RACIAL MANIFESTO  

 ESCALA RIGOROSA 

1995 

 2003 

Base: Total da Amostra – População Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 



PRECONCEITO RACIAL MANIFESTO  

 ESCALA COMPLACENTE 

0,0 = Não manifestou preconceito 

0, 01 a 0,99 = preconceituoso 

1,0 a 2,0 = Muito preconceituoso Base: Total da Amostra – População Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 



PRECONCEITO RACIAL MANIFESTO  

 ESCALA COMPLACENTE 

1995 

 2003 

Base: Total da Amostra – População Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 



EVOLUÇÃO DE ATITUDES PRECONCEITUOSAS 
JÁ NAMOROU OU CASOU COM ALGUÉM DE COR DIFERENTE DA SUA: 
(Estimulada e única, em %) 

Base: Total da Amostra Urbana 
Fontes: Datafolha – 1995/ NOP – FPA - 2003 





(Estimulada e única, em %) 

Índice Geral – Percepção geral espontânea de discriminação e/ou discriminação percebida em 
uma ou mais das seguintes áreas: educação, trabalho, justiça, saúde, lazer 
Base: Filtro Amostra C  
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e única, em %) 

P35. O/a sr/a já se sentiu discriminado/a alguma vez por causa da sua cor ou raça?  
(se sim) O/a sr/a diria que costuma ser discriminado/a ...  
Base: TT das Amostras A, B e C - Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P.36. Em que situações o(a) sr(a) já se sentiu discriminado por causa de sua cor ou raça? 
Base: Entrevistados/as que já se sentiram discriminados  -  Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

ÍNDICES: Percepção geral de discriminação e/ou discriminação percebida em uma ou mais 
das seguintes áreas: educação, trabalho, justiça, saúde, lazer  
Base: TT  Filtro Amostra C  -  Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P70. E  alguma vez na escola o(a) sr.(a) se sentiu injustiçado, discriminado ou foi motivo de 
gozação dos colegas, de professores ou funcionários por causa da sua cor ou raça? 
Base: Entrevistados que têm algum grau de instrução – Filtro Amostra C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P90a a d. Considerando a sua cor ou raça, alguma vez o(a) sr(a) já se sentiu 
injustiçado ou discriminado por algum chefe ou superior? E pelos colegas de 
trabalho? E pelos subordinados no trabalho? E por algum cliente ou freguês? 
Base: Entrevistados que trabalham ou trabalharam – Filtro Amostra C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

PELA CHEFIA 

PELOS COLEGAS 
DE TRABALHO 



(Estimulada e única, em %) 

P90a a d. Considerando a sua cor ou raça, alguma vez o(a) sr(a) já se sentiu 
injustiçado ou discriminado por algum chefe ou superior? E pelos colegas de 
trabalho? E pelos subordinados no trabalho? E por algum cliente ou freguês? 
Base: Entrevistados que trabalham ou trabalharam – Filtro Amostra C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

PELOS 
SUBORDINADOS 

PELOS CLIENTES/ 
FREGUESES 



(Estimulada e única, em %) 

P110 a, b e c.Alguma vez o(a) sr.(a) :... Isso aconteceu com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar?  
O(a)  sr(a) sentiu que essa forma de tratamento dos policiais tinha alguma relação com sua cor ou raça?  
Base: Total da Amostra B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

TINHA RELAÇÃO COM SUA RAÇA OU COR: 



(Estimulada e única, em %) 

P110 a, b e c.Alguma vez o(a) sr.(a) :... Isso aconteceu com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar?  
O(a)  sr(a) sentiu que essa forma de tratamento dos policiais tinha alguma relação com sua cor ou raça?  
Base: Total da Amostra B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

TINHA RELAÇÃO COM SUA RAÇA OU COR: 



(Estimulada e única, em %) 

P110 a, b e c.Alguma vez o(a) sr.(a) :... Isso aconteceu com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar?  
O(a)  sr(a) sentiu que essa forma de tratamento dos policiais tinha alguma relação com sua cor ou raça?  
Base: Total da Amostra B e C 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

TINHA RELAÇÃO COM SUA RAÇA OU COR: 



(Estimulada e única, em %) 

P149. O/a sr/a já se sentiu mal atendido, discriminado/a ou hostilizado por causa da sua cor 
ou raça alguma vez que precisou tratar da saúde? 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

Base: Entrevistados(as) que tratam ou já trataram da saúde – Filtro Amostra C 



(Estimulada e única, em %) 

P165. O/a sr/a já se sentiu mal atendido, discriminado/a ou hostilizado por causa da sua cor 
ou raça alguma vez em algum lugar de lazer? 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

Base: Filtro Total da Amostra C 





(Estimulada e única, em %) 

P40. Existem no Brasil algumas leis que tratam do racismo, considerando crime vários atos de 
discriminação racial ou preconceito de cor ou raça. Em relação a essas leis o(a) sr(a) diria que está... 
Base: Total das Amostra B   Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P.42 e 42a. O sr conhece pessoalmente alguém que foi vítima ou que foi acusado de discriminação 
racial ou preconceito de cor, em disputa que tenha ido parar na Justiiça? Quando foi o caso de 
crime de racismo mais recente, de gente que o sr. Conhece que foi parar na Justiça? 
Base: Total das Amostra B e dos que conhecem algum caso que foi parar na justiça 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P43. Na sua opinião, os governos deveriam ter a obrigação de combater o 
racismo e a discriminação racial, ou isso é um problema que as pessoas 
têm de resolver entre elas, sem a interferência do governo?  
Base: Total das Amostra   C   Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P44 a e b. Pelo que o(a) sr(a) sabe, o governo anterior do presidente FHC, se preocupou muito, um 
pouco ou não se preocupou em diminuir a desigualdade entre negros e brancos no Brasil? E o atual 
governo do presidente Lula está muito preocupado, um pouco ou não está preocupado em diminuir a 
desigualdade entre negros e brancos no Brasil?  
Base: Total das Amostra   C   Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P45. Pelo que o(a) sr(a) sabe ou ouviu falar, o que o governo Fernando 
Henrique Cardoso fez para combater a discriminação racial e diminuir a 
desigualdade entre negros e brancos no Brasil?  
Base: Total das Amostra   C   Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P46. O que o sr(a) acha que o governo Lula deveria fazer para combater 
a discriminação racial e diminuir a desigualdade entre negros e brancos? 
Base: Total das Amostra   C          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P46. O que o sr(a) acha que o governo Lula deveria fazer para combater 
a discriminação racial e diminuir a desigualdade entre negros e brancos? 
Base: Total das Amostra   C          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P46. O que o sr(a) acha que o governo Lula deveria fazer para combater 
a discriminação racial e diminuir a desigualdade entre negros e brancos? 
Base: Total das Amostra   C          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P46. O que o sr(a) acha que o governo Lula deveria fazer para combater 
a discriminação racial e diminuir a desigualdade entre negros e brancos? 
Base: Total das Amostra   C          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P47 a e b.  O s negros deixaram de ser escravos no Brasil há mais de 100 anos, mas em geral a 
população negra vive em condições piores que a população branca. Na sua quem é mais responsável 
pelo fato de que a população negra ainda viva em piores condições que a população branca?  
Base: Total das Amostra   B   Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P48. Diante da discriminação passada e presente contra os negros, tem pessoas que defendem a idéia 
de que a única maneira de garantir a igualdade racial é reservar uma parte das vagas nas universidades 
e dos empregos nas empresas para a população negra. O(a)  sr(a) concorda ou discorda com esta 
reserva de vagas de estudo e trabalho para os negros? Totalmente ou em parte?  
Base: Total das Amostra   C   Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P48. Diante da discriminação passada e presente contra os negros, tem pessoas que defendem a 
idéia de que a única maneira de garantir a igualdade racial é reservar uma parte das vagas nas 
universidades e dos empregos nas empresas para a população negra. O(a)  sr(a) concorda ou 
discorda com esta reserva de vagas de estudo e trabalho para os negros? Totalmente ou em 
parte?  
Base: Total das Amostra   C   Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P48. Diante da discriminação passada e presente contra os negros, tem pessoas que defendem a idéia de 
que a única maneira de garantir a igualdade racial é reservar uma parte das vagas nas universidades e 
dos empregos nas empresas para a população negra. O(a)  sr(a) concorda ou discorda com esta reserva 
de vagas de estudo e trabalho para os negros? Totalmente ou em parte?  
Base: Total das Amostra   C   Fonte:  NOP – FPA - 2003 

1995 

2003 



(Estimulada e única, em %) 

P77a.. Qual das seguintes frases se aproxima mais do que o(a) sr(a) pensa sobre a s universidades 
públicas:E em relação às faculdades particulares, com qual frase o(a) sr(a) concorda mais? 
Base: Total da Amostra A 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 

FACULDADES 
PÚBLICAS 

FACULDADES 
PRIVADAS 



(Estimulada e única, em %) 

P78. Na sua opinião o que seria melhor para diminuir a desigualldade  entre número de negros e 
brancos que chegam ás faculdades?  
Base: Total da Amostra A 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P96. O(a) sr(a) é a favor ou contra a reserva de vagas para negros 
nas empresas e serviços públicos? Totalmente ou em parte? 
Base: Total das Amostra  A 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P97. Por que o(a) sr(a) é contra a reserva de vagas para negros  nas 
empresas e serviços públicos? 
Base: Total das Amostra  A          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P97. Por que o(a) sr(a) é contra a reserva de vagas para negros  nas 
empresas e serviços públicos? 
Base: Total das Amostra  A          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P97. Por que o(a) sr(a) é contra a reserva de vagas para negros  nas 
empresas e serviços públicos? 
Base: Total das Amostra  A          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P97. Por que o(a) sr(a) é contra a reserva de vagas para negros  nas 
empresas e serviços públicos? 
Base: Total das Amostra  A          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Espontânea e múltipla, em %) 

P97. Por que o(a) sr(a) é contra a reserva de vagas para negros  nas 
empresas e serviços públicos? 
Base: Total das Amostra  A          Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P98. O sr(a) é a favor ou contra que a população negra possa se 
aposentar mais cedo que a população branca? 
Base: Total das Amostra  A 
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P99. E considerando que em geral os negros entram mais cedo no mercado de trabalho, exercem 
trabalho mais pesado e têm expectativa de vida menor que a dos brancos, o(a) sr(a) é ... 
Base: Entrevistados que são contra os negros se aposentarem antes dos brancos - Amostra  A           
Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P100. Na sua opinião, de qual destas questões o governo deveria cuidar primeiro para combater 
a discriminação e a desigualdade racial no mercado de trabalho? 
Base: Total da Amostra  A           Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e múltipla, em %) 

P100. Na sua opinião, de qual destas questões o governo deveria cuidar primeiro para combater 
a discriminação e a desigualdade racial no mercado de trabalho? E em 2º lugar? E em 3º lugar? 
Base: Total da Amostra  A           Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P101. Na sua opinião, para qual destas grupos o governo deveria tomar medidas primeiro, para 
que pudessem entrar no mercado de  trabalho?  
Base: Total da Amostra  A           Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e múltipla, em %) 

P101. Na sua opinião, para qual destas grupos o governo deveria tomar medidas primeiro, para 
que pudessem entrar no mercado de  trabalho? E em 2º lugar? E em 3º lugar? 
Base: Total da Amostra  A           Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P117. Na sua opinião, qual destas ações seria melhor para combater o problema da violência e 
criminalidade entre os jovens?  
Base: Total da Amostra  B           Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e múltipla, em %) 

P117. Na sua opinião, qual destas ações seria melhor para combater o problema da violência e 
criminalidade entre os jovens? E em 2º lugar? E em 3º lugar? 
Base: Total da Amostra  B           Fonte:  NOP – FPA - 2003 



(Estimulada e única, em %) 

P117. Na sua opinião, a idade mínima para que um jovem receba a mesma  
pena que um adulto deve: 
Base: Total da Amostra  B           Fonte:  NOP – FPA - 2003 

Idade mais sugerida  

    16 anos (29%) 
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