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Pesquisa em manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro na avenida Paulista mostra
que 59% dos manifestantes consideram o STF o principal inimigo do presidente Jair Bolsonaro.
29% disseram que o principal motivo para ir à manifestação era para pedir o impeachment de mi-
nistros da corte. 27% dos manifestantes vieram de fora da grande São Paulo. 49% não utilizavam
máscaras.

Manifestantes foram perguntados qual o principal motivo para ir à manifestação. 29% disseram
que era pelo impeachment de ministros do Supremo, 28% disseram que era em defesa da liberdade
de expressão, 24% que era para autorizar o presidente a agir, 13% que era em defesa do voto
impresso e 5% que era por uma intervenção militar para moderar conflito entre os poderes.

Perguntados quais instituições ou grupos consideram os principais inimigos do presidente, 59%
disseram o STF, 17% a esquerda, 15% a imprensa, 3% o Congresso Nacional, 1% os governadores
e menos de 1% a CPI da pandemia.

Os manifestantes se mostraram contrários a poĺıticas adotadas por governadores e prefeitos em
relação à Covid-19. 87% consideraram inadequado o fechamento do comércio, 53% eram contrários
ao uso obrigatório de máscaras (41% a favor) e 84% eram contra a imposição de restrições a quem
não tomou a vacina, como não poder entrar em restaurantes ou eventos.

77% dos manifestantes se disseram de direita e 95% conservadores (65% muito conservadores,
30% um pouco conservadores). 37% dos manifestantes eram católicos e 36% evangélicos. 61%
eram homens1, 60% eram brancos (26% pardos), 53% tinham mais de 45 anos, 43% tinham renda
familiar acima de 5 salários mı́nimos e 60% tinham curso superior, completo ou incompleto.

27% dos participantes vieram de fora da região metropolitana de São Paulo e 49% não utiliza-
vam máscaras.

1Muitos entrevistadores relataram que mulheres chamaram os companheiros para responder o questionário. Isso
deve ter subestimado a presença de mulheres na nossa amostra.
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1 Como foi feita a pesquisa

Foram realizadas 642 entrevistas entre as 13:30 e as 16:30 horas em toda extensão da avenida
Paulista ocupada pelos manifestantes. A margem de erro, com ńıvel de confiança de 95%, é de 4
pontos percentuais para mais ou para menos.

Realização da pesquisa
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Tabelas Completas

Motivação/ Antagonismo

Defesa da liberdade de expressão 75%
Impeachment de ministros do Supremo 67%
Implantação do voto impresso auditável 65%
Autorizar o presidente a agir 65%
Intervenção militar para moderar conflito entre poderes 29%

Tabela 1: Quais motivos fizeram o/a senhor/a vir a manifestação hoje?

Impeachment de ministros do Supremo 29%
Defesa da liberdade de expressão 28%
Autorizar o presidente a agir 24%
Implantação do voto impresso auditável 12%
Intervenção militar para moderar conflito entre poderes 5%

Tabela 2: Se o/a senhor/a tivesse que escolher só um motivo qual seria?

Supremo Tribunal Federal 83%
Imprensa 69%
Esquerda 67%
CPI da pandemia 49%
Governadores 49%
Congresso Nacional 46%

Tabela 3: Quais dos grupos e instituições a seguir o/a senhor/a considera um inimigo do presidente
Bolsonaro?

Supremo Tribunal Federal 59%
Esquerda 17%
Imprensa 15%
Congresso Nacional 3%
Governadores 1%
CPI da pandemia < 1%

Tabela 4: Se o/a senhor/a tivesse que escolher apenas um deles, qual seria?
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Poĺıticas de combate à Covid-19

Não 87%
Sim 9%
Não sei 4%

Tabela 5: O fechamento do comércio foi uma medida adequada para combater a Covid-19?

Não 53%
Sim 41%
Não sei 5%

Tabela 6: O uso de máscaras deveria ser obrigatório?

Não 84%
Sim 13%
Não sei 2%

Tabela 7: As pessoas que decidiram não tomar vacina deveriam sofrer algum tipo de restrição,
como não poder entrar em restaurantes e eventos?
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Identidade Poĺıtica

Bolsonaro 84%
Amoedo 3%
Outros candidatos 2%
Não votei 5%
Não sei/ não lembro 2%
Nulo/ branco < 1%

Tabela 8: Em quem o/a senhor/a votou no primeiro turno na última eleição para presidente?

de direita 77%
nada disso 16%
de centro 5%
de esquerda < 1%
não sei 1%

Tabela 9: Em termos poĺıticos, o/a senhor/a se considera de esquerda, de direita, de centro ou
nada disso?

mais de direita 4%
mais de esquerda < 1%
não sei < 1%

Tabela 10: Mas entre esquerda e direita, o/a senhor/a é mais de esquerda ou mais de direita?
(Para quem respondeu “de centro”)

muito conservador(a) 65%
pouco conservador(a) 30%
nada conservador(a) 2%
não sei 2%

Tabela 11: No que diz respeito a temas como famı́lia, drogas e punição a criminosos, o/a senhor/a
se considera conservador(a)?
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Caracterização demográfica

Sim 73%
Não 27%

Tabela 12: O senhor/a vive na grande São Paulo?

Homem 61%
Mulher 39%

Tabela 13: Sexo

de 13 a 18 anos 2%
de 19 a 24 anos 5%
de 25 a 34 anos 14%
de 35 a 44 anos 25%
de 45 a 54 anos 26%
de 55 a 64 anos 19%
65 anos ou mais 8%

Tabela 14: Idade

Branca 60%
Parda 26%
Preta 7%
Amarela 2%
Ind́ıgena 1%
Não respondeu 3%

Tabela 15: Cor

Católica 37%
Evangélica 36%
Nenhuma 12%
Esṕırita/ Kardecista 9%
Umbanda/ Candomblé 1%
Judaica 1%
Outra 5%

Tabela 16: Religião
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Superior completo 48%
Superior incompleto 12%
Médio completo 27%
Médio incompleto 5%
Fundamental completo 4%
Fundamental incompleto 3%

Tabela 17: Escolaridade

Até R$ 2.200,00 14%
De R$ 2.200,00 a R$3.300,00 15%
De R$ 3.300,00 a R$5.500,00 23%
De R$ 5.500,00 a R$11.000,00 23%
De R$ 11.000,00 a R$22.000,00 12%
Acima de R$22.000,00 7%

Tabela 18: Renda familiar
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