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Compreendida a necessidade de contribuir com o debate 

de forma a quantificar percepções e desmistificar 
questões que posicionam ou determinam a diferença de 
comportamento dos afrodescendentes, a B4B realiza a 
primeira pesquisa de Opinião Pública com o tema 
Afrodescendentes e política. 

Introdução



Editorial

Entre os objetivos da ONU ao declarar esta a 
Década do Afrodescendentes é trazer à 
comunidade global o reconhecimento dos 
povos de origem africana como um grupo cujos 
direitos humanos e sociais devem ser 
promovidos e protegidos, incluídos os direitos 
políticos e sociais.  E foi neste cenário que a 
B4B - BAP for Business - realizou a primeira 
pesquisa AFRODESCENDENTES&POLÍTICA 
para conhecer as demandas e a 
representatividade da população preta no 
sistema político brasileiro.

No Brasil onde mais de 100 milhões de pessoas 
se declaram afrodescendentes (pretas e pardas), 
o racismo afeta essas pessoas de forma 
pungente, uma vez que seus direitos básicos são 
negados como acesso a educação, segurança, 
saúde. É muito importante darmos voz a essa 
população que foi calada e negligenciada nos 
séculos e que há mais de 500 anos luta para ser 
ouvida e considerada parte ativa da sociedade e 
fazer parte da tomada de decisões que 
determinam os rumos políticos do país.

Luanna Teofillo
Head do Painel BAP e da B4B

Assembléia Geral da 
ONU - resolução 68/237

A Assembleia Geral da ONU proclamou o período entre 2015 e 2024   

como a Década Internacional de Afrodescendentes citando a 
necessidade de reforçar a cooperação nacional, regional e internacional em 
relação ao pleno aproveitamento dos direitos econômicos, sociais, 
culturais, civis e políticos de pessoas afrodescendentes, bem como sua 
participação plena e igualitária em todos os aspectos da sociedade. 

“
”

http://nacoesunidas.org/img/2014/10/N1362881_pt-br.pdf


Objetivo

A Pesquisa Afrodescendentes & Política tem como 
objetivo principal analisar questões de identificação 
com: pautas, candidatos e partidos políticos que      
mais representam as demandas e opiniões de 
afrodescendentes. 

ELEIÇÕES 

2018

POSICIONAMENTO 
POLÍTICO

AFRO
DESCENDENTES 

NO CONGRESSO

IMPRESSÕES



TÉCNICA 
DE 

COLETA
PÚBLICO

METODOLOGIA

Eleitores 
internautas da 

capital paulista, 
com mais de 16 

anos que possuem 
título de eleitor

Pesquisa Quantitativa

Entrevistas 
online

Escopo e 
Metodologia

A pesquisa online foi realizada nos dias 17 a 27 de novembro, na cidade 

de São Paulo onde foram ouvidos 1067 eleitores da cidade. 

Nível de  
Confiança   

95% 3%
Margem 
de erro



Resultados



Dados Demográficos

Perfil dos Entrevistados
Raça | Sexo

                                                                                                                                      
Base: 

Amostra total 

1.067 
entrevistas
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Dados Demográficos

Perfil dos Entrevistados
Faixa Etária
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Dados Demográficos Perfil dos Entrevistados
Estado Civil | Escolaridade 

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas
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Dados Demográficos

Perfil dos Entrevistados
Classe Social | Ocupação

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas

*

* ”Recusa/Prefere não informar”

24% 
Classe B

51% 
Classe C

6% 
Classe D/E

9% 
Classe A



Dados Demográficos

Perfil dos Entrevistados | Região de Moradia

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas



Entre os entrevistados 
que disseram ter algum 
tipo de religião 73% 
dizem ser praticante

Dados Demográficos Perfil dos Entrevistados | Religião

Católica Apostólica Romana                                    
23%

Candomblé, Umbanda ou outra religião de origem africana 20%

Espírita 13%

Evangélico Pentecostal 8%

Evangélico não Pentecostal 4%

Não acredito em Deus/Ateu 3%

Outra religião 9%

Não tenho religião 20%

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas
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Dados Demográficos Perfil dos Entrevistados 
Orientação Sexual | Estado Civil

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas



3
5

P1
Politicamente você se considera...

*outras citadas : Anarquismo (5) Panafricanista (3) Periférica (3)

Posicionamento Político

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas



Relação
Posição Política, Gênero e Faixa Etária

Posicionamento Político

64% 
dos entrevistados de 
25 a 34 anos disseram 

ser de direita 

27% dos 
entrevistados de 45 
a 59 anos disseram 

ser de esquerda
                                                                                                                                      

Base: 
Amostra 

total 1.067 
entrevistas
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Foi apresentada aos participantes uma lista com 18 partidos políticos onde os entrevistados foram 
questionados sobre qual (ou quais) mais o representam. Os partidos apresentados foram: 

Posicionamento Político
P2
Por qual (ou quais) partidos você 
se sente representado? *estimulado



Posicionamento Político
P2
Por qual (ou quais) partidos você 
se sente representado? *estimulado

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas

                                                                                                                                      
PR não 

foi citado

7%



Afrodescendentes 
na Política

P3
Segundo o IBGE, cerca   
de 54% da população 
Brasileira é de Negros e 
Pardos. Porém, nas 
eleições de 2014 dos 
1.600 políticos eleitos 76% 
são brancos, 21% são 
pardos e 3,1% pretos. 

Na sua opinião, qual é o 
principal motivo para 
um resultado como este?

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas



Afrodescendentes 
na Política

P5
Qual nome do 

político, candidato 
ou personalidade, 
que mais te representa 
neste momento? 
*espontânea

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas



Afrodescendentes 
na Política

P5 Qual nome do político, candidato ou 
personalidade, que mais te representa neste momento? 
*espontânea

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas



Afrodescendentes 
na Política

Você conhece 
algum político 
negro? Qual? 
*espontâneo

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas

Top 
of Mind: 

Leci Brandão
246 citações



Afrodescendentes 
na Política

Você conhece algum político 
negro? Qual? *Awareness Espontâneo

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas



Afrodescendentes na Política P7 Vamos apresentar alguns políticos que 
podem ou não ser candidatos nas próximas 
eleições, por favor, nos diga quais você conhece, 
mesmo que seja só de ouvir falar? *estimulado

Apresentamos aos entrevistados uma lista com 
candidatos negros mais relevantes na política brasileira 
atualmente que se declararam pretos ou pardos. 

MARINA SILVA

80,9%

NETINHO 
DE PAULA

79%

LECI 
BRANDÃO

78,3%

AGNALDO 
TIMÓTEO

72,9%

ORLANDO SILVA

55,6%

BENEDITA DA SILVA

64,9%

FERNANDO 
HOLIDAY

38,8%

MAGNO 
MALTA

38%

PAULO 
PAIM

35,6%

TIA 
ERON
27,3%

MILTON 
LEITE

24,7%

VICENTE 
CÂNDIDO

22,3%

REGINA SOUZA 13,9%

LÍDECE 
DA MATA
9,4%

NENHUM
3,9%



Afrodescendentes na Política P8 
E destes candidatos que você disse que 
conhece, qual ou quais te representam 
de alguma maneira?

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas

LECI BRANDÃO

46%

21%
NENHUM

MARINA SILVA

25%

27%
BENEDITA DA SILVA



P8 
E destes candidatos que você disse que conhece, 
qual ou quais te representam de alguma maneira?

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas

NETINHO DE PAULA

17%
PAULO PAIM

15%
ORLANDO SILVA

14%

MAGNO MALTA

7%

7%
AGNALDO 
TIMÓTEO

5%
VICENTE 
CÂNDIDO

3%
REGINA 
SOUZA

2%
TIA ERON

2%
FERNANDO 
HOLIDAY

1%
MILTON LEITE

1,9%
LÍDECE DA MATA

Afrodescendentes 
na Política



P9 Em 2018, teremos 
eleições presidenciais. 
Pensando nisto, nós 
gostaríamos de saber 
qual é a probabilidade 
de você votar no(a)...

Eleições 2018

Não votaria em hipótese alguma

Provavelmente não votaria

Poderia ou não votar

Votaria

Votaria com certeza

Não sabe/Não Respondeu
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P9 Em 2018, teremos 
eleições presidenciais. 

Pensando nisto, nós 
gostaríamos de saber 

qual é a probabilidade 
de você votar no(a)...

Eleições 2018

Não votaria em hipótese alguma

Provavelmente não votaria

Poderia ou não votar

Votaria

Votaria com certeza

Não sabe/Não Respondeu

LEGENDA
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P9 Em 2018, teremos eleições presidenciais. 
Pensando nisto, nós gostaríamos de saber qual 
é a probabilidade de você votar no(a)...

Eleições 2018
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LEGENDA

Não votaria em hipótese alguma

Provavelmente não votaria

Poderia ou não votar

Votaria

Votaria com certeza

Não sabe / Não Respondeu



Problemas da Capital

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas

1º  EDUCAÇÃO

2º  SAÚDE

3º  SEGURANÇA

Na sua opinião, quais os 
maiores problemas 

de São Paulo? Em 
primeiro lugar e em 

segundo e em terceiro?



4

Prefeito João Dória

P11
Como você avalia 
a administração 
do Prefeito João 
Dória até o 
momento?

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas



3
4

5

Por qual ou quais motivos você deu essa 
nota para o prefeito João Doria?

NOTA 1- Péssimo
Privatização, dinheiro 
público mau gasto, 
ideologias com vieses 
facistas, propaganda 
puramente enganosa” 
Mulher, 18 anos, Zona 
Sul e Autônoma. 

NOTA 2 - Ruim
“Ele não esta sendo 
um prefeito e sim um 
empresário em busca 
de outro/empresas 
privadas para ter 
benefícios próprio” 
Homem, 18 anos, 
Zona Oeste e 
Estudante.

NOTA 3 - Regular 
“Porque ainda identifico 
falhas na Educação 
principalmente onde não 
há creches suficientes e 
profissionais suficientes 
para suprir a demanda 
na Educação” Mulher, 35 
anos, Zona Oeste, 
Empregada com Carteira 
assinada. 

NOTA 3 - Regular
Por ele realmente está 
realizando alguns 
projetos que outros 
prefeitos não fizeram, 
porém como a maioria 
dos candidatos não dá 
muita confiança espero 
que ele seja diferente 
Homem, 20 anos, Zona 
Leste, Estudante 

NOTA 4 - Bom
“Acredito que ele esteja fazendo um bom 
trabalho, sem salário.” Mulher, 36 anos, Zona Sul, 
Desempregada e não procurou emprego nos 
últimos 30 dias. 

NOTA 5 - Ótimo
“Pq até o momento ele está tentando acelerar 
SP..Pelo jeito ele está indo bem até o momento” 
Homem, 26 anos, Zona Norte, Empregado com 
carteira assinada.

Prefeito João Dória

“

”



Leia cada uma das afirmações e diga se 
concorda ou discorda com cada uma delas. 
Totalmente ou em parte.  -Escala de Concordância-

Aspectos Gerais 
da Sociedade

                                                                                                                                      
Base: Amostra total 1.067 entrevistas

Votaria num 
candidato 
homossexual

Sou a favor do 
casamento entre 
pessoas do 
mesmo sexo

Casais homossexuias 
devem ser discretos 
em público

71% Concordam 
totalmente

66% Concordam 
totalmente

66% Concordam 
totalmente

Lugar de mulher 
é dentro de casa

Homens e Mulheres 
devem ter o mesmo 
papel na criação dos 
filhos e nos cuidados 
com a casa

A religião é 
importante no 
momento de escolha 
de um candidato

89% Discordam 
totalmente

88% Concordam 
totalmente

56% Discordam 
totalmente



Dados Demográficos

A insatisfação com o cenário político atual dos eleitores afrodescendentes 
fica bem evidente quando questionados de maneira espontânea sobre qual o 
político / candidato ou personalidade, que mais os representa atualmente.

Conclusões

30% 
dos eleitores 

pesquisados não se 
sentem representados 

por NENHUM  
candidato

Entre os candidatos negros mais citados ficaram:
 

Leci Brandão 7%

Jean Wyllys 4%

Márcio Black 4%

Douglas Belchior 3% 



MV Bill 
ficou com 35% de 

intenção de voto para 
a próxima eleição 

Conclusões

Na disputa eleitoral de 2018 

Joaquim Barbosa 

lidera a intenção dos votos 
dos afrodescendentes 

com 45% 



Conclusões Posicionamento Político X Declaração Partidária

Aqueles eleitores  que se 
declaram de Centro Direita 
disseram que o partido que 
mais os representa é o 
Partido NOVO

Aqueles eleitores  que 
se declaram de Centro 
Esquerda disseram 
que o partido que mais 
os representa é o PPS

Aqueles eleitores  que 
se declaram de Direita 
disseram que o partido 
que mais os representa 
é o PROS

Aqueles eleitores  que se 
declaram de Esquerda 
disseram que o partido 
que mais os representa é o 
PCdoB e o PSOL

Aqueles eleitores  que 
declararam Não ter posição 
política aproximam-se        
mais das opiniões do         
partido PTB 



Muito 
      obrigado

#GoBAP

B4B
b4b@painelbap.com.br

www.painelbap.com.br/b4b

mailto:b4b@painelbap.com.br


MARCO AURÉLIO LIMA
Mercadólogo formado pela Universidade Paulista. 
Trabalha há 16 anos com Pesquisas de Mercado e 
Opinião Pública. Atuou em diversos Institutos de 
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