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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS COM ELITE POLÍTICA PARANAENSE
GRUPO DE PESQUISA DE DEMOCRACIA E NÚCLEO DE ESTUDOS DE SOCIOLOGIA POLÍTICA

UFPR - CURITIBA - 2004

INFORMAÇÕES GERAIS AO ENTREVISTADOR
1 – O PRIMEIRO BLOCO (INFORMAÇÕES INICIAIS) DEVE SER PREENCHIDO ANTES DA ENTREVISTA, ASSIM
COMO TODAS AS PERGUNTAS NO CORPO DO QUESTIONÁRIO EM QUE A INFORMAÇÃO PERGUNTADA
ESTIVER DISPONÍVEL EM OUTRA FONTE JÁ COLETADA PELO GRUPO DE PESQUISA.
2 – NO CORPO DO QUESTIONÁRIO, SEMPRE O QUE O TEXTO ESTIVER EM CAIXA ALTA E ENTRE
PARÊNTESES, NÃO DEVE SER LIDO PARA O ENTREVISTADO. TRATA-SE DE UMA COMUNICAÇÃO ENTRE
O QUESTIONÁRIO E O ENTREVISTADOR. SEMPRE SIGA AS INSTRUÇÕES QUE CONSTAREM ENTRE OS
PARÊNTESES.
3 – SEMPRE VÁ PARA A ENTREVISTA LEVANDO O QUESTIONÁRIO E O CADERNO DO ENTREVISTADO.
4 – MARQUE COM UM “X” SOBRE A ALTERNATIVA INDICADA QUANDO O QUESTIONÁRIO PEDIR OU COM O
NÚMERO INDICADO ENTRE PARÊNTESES. NUNCA USE OUTRO CÓDIGO.
5 – AO CONCLUIR SEU TRABALHO, DEVOLVA O QUESTINÁRIO AO COORDENADOR DE ÁREA DA PESQUISA.
BOA SORTE !

ATENÇÃO – QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS É UMA PRODUÇÃO INTELECTUAL COMO OUTRA QUALQUER E COMO TAL
NÃO PODE SER USADO TOTAL OU PARCIALMENTE SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS AUTORES.
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EXPLICAÇÕES INICIAIS
Nossa pesquisa pretende conhecer melhor a política paranaense e as pessoas que dela se ocuparam durante o
período que vai de 1998 a 2002. Peço ao(a) senhor(a) que tenha em mente esse período ao responder a maior parte
das questões abaixo.
O questionário é formado por cinco blocos de questões: primeiro, informações sobre a carreira política; segundo,
dados relativos aos valores políticos; terceiro, questões sobre a posição ideológica do entrevistado; quarto,
perguntas sobre a política estadual entre 1998 e 2002 e, por último, informações pessoais e familiares.
DADOS INICIAIS
LOCAL:______________

DATA:___________

ENTREVISTADOR:_________________________________

HORA EXATA DO INÍCIO DA ENTREVISTA: ______________
NOME COMPLETO DO ENTREVISTADO:_________________________________________________________
CODINOME POLÍTICO DO ENTREVISTADO: ______________________________________________________
Setor (MARCAR TODOS OS SETORES A QUE O ENTREVISTADO PERTENCEU COM OS CÓDIGOS 1 (UM) E
PARA AQUELES QUE NÃO PERTENCEU 2 (DOIS):
I100 [__] Burocrático (governador ou vice, secretário de Estado, diretor geral, presidentes de estatais, de conselhos e chefes de

polícias)

I101 [__] Parlamentar (deputados estaduais da 13a. e 14a. legislaturas)
I102 [__] Partidário (dirigente partidário ou ocupante de cargo em diretório estadual de partido político)
I103 [__] Empresarial (Empresários strictu sensu e dirigentes de associações de classe)
I2. Período: 1.
2.
3.

1995-1998
1998-2002
1995-2002

I3. Cor:

1.
2.
3.
4.
5.

Branca
Preta
Parda
Amarela
Indígena

I4 Sexo:

1.
2.

Masculino
Feminino
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PRIMEIRO BLOCO – CARREIRA POLÍTICA
Neste primeiro bloco, gostaria que o(a) sr.(a) desse algumas informações sobre a sua carreira política, no que diz
respeito a cargos públicos ocupados, à sua trajetória partidária e aos seus vínculos institucionais. Isso nos ajudará a
entender qual o caminho político percorrido pelos parlamentares, administradores e líderes partidários paranaenses.
____________________________________________________________________________________________
C1 – (USAR OS NÚMEROS 1, 2, 3 E 4 PARA A SEQÜÊNCIA DAS RESPOSTAS AO CARGO) O senhor (a) poderia
abrir o caderno do entrevistado na página 1 (um)? Antes de 1998, qual foi o primeiro tipo de cargo público ocupado
pelo(a) sr.(a) por tempo que o(a) sr.(a) considera significativo? (MARCAR RESPOSTA) E o segundo? (MARCAR
RESPOSTA) E o terceiro? (MARCAR RESPOSTA) E o último? (MARCAR RESPOSTA)
Cargos executivos eletivos
C100. [__] Vice-prefeito
C101. [__] Prefeito
C102. [__] Vice-governador
C103. [__] Governador
Cargos executivos não-eletivos
C104. [__] Secretário municipal
C105. [__] Secretário de estado
C106. [__] Cargo diretor de empresas e agências estatais em todos os níveis (federais, estaduais ou municipais)
C107. [__] Ministro de Estado
Cargos legislativos
C108. [__] Vereador
C109. [__] Deputado estadual
C110. [__] Deputado federal
C111. [__] Senador
Cargos no Poder Judiciário
C112. [__] Judiciário Estadual
C113. [__] Judiciário Federal
Sem inserção na vida político-burocrática
C114. [__] Não ocupou nenhum cargo público antes de 1998. (PULE PARA C4)
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____________________________________________________________________________________________
C2. Qual o local, cidade e Estado, em que o(a) sr.(a) ocupou o seu primeiro cargo público? (ESCREVA A
RESPOSTA) Em que ano?
LOCAL:____________________________________________________________

ANO: ________

C3. Qual o local, cidade e Estado em que o(a) sr.(a) ocupou o seu último cargo público imediatamente antes de
1998? (ESCREVA A RESPOSTA) E o ano?
LOCAL: ______________________________________________________________________ ANO: __________
C4. O(a) senhor(a) pertenceu a um ou mais partidos antes de 1998?
1. sim . Qual(is) em ordem cronológica? ____________________________________
2. não
9. NR
C5. O(a) sr.(a) ocupou algum dos cargos de direção partidária regional que vou ler a seguir antes de1998? (ELE
DEVE RESPONDER APENAS UM. SE TIVER OCUPADO MAIS DE UM CARGO, MARQUE APENAS O MAIS
ALTO)
1. Presidente
2. 1o Vice-presidente
3. Secretário-geral
4. Tesoureiro
5. Líder de partido na Assembléia Legislativa
6. Não ocupou nenhum desses cargos
8. NS
9. NR
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C6. O senhor poderia abrir o caderno do entrevistado na página 2?. Nela constam alguns exemplos de instituições.
Antes de 1998, o(a) sr.(a) ocupou algum cargo de direção nos tipos de instituições que vou ler agora? (LER A
PRIMEIRA E PERGUNTAR SIM OU NÃO. MARCAR COM UM “X” A ALTERNATIVA ESCOLHIDA)
1. sim 2. não
C61. Instituições sociais e culturais
C62. Instituições Religiosas
C63. Entidades patronais
C64. Entidades de trabalhadores
C65. Movimentos Sociais
C66. Instituições governamentais
C7. O(a) sr.(a) pertenceu a um ou mais partidos entre 1998 e 2002?
1. sim
2. não
9. NR

Qual(is) em ordem cronológica? ____________________________________

____________________________________________________________________________________________
C8. O(a) senhor (a) ocupou algum dos cargos de direção partidária regional que lerei a seguir entre 1998 e 2002?
(DEVE RESPONDER APENAS UM. SE TIVER OCUPADO MAIS DE UM CARGO, MARQUE APENAS O MAIS
ALTO)
1. Presidente
2. 1o Vice-presidente
8. NS
3. Secretário-geral
9. NR
4. Tesoureiro
5. Líder de partido na Assembléia Legislativa
6. Não ocupou nenhum desses cargos
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C9) Ainda na página 2 do caderno do entrevistado, gostaria de saber se entre 1998 e 2002, o(a) sr.(a) ocupou algum
cargo de direção nos tipos de instituições listados abaixo?
C61. Instituições sociais e culturais
C62. Instituições Religiosas
C63. Entidades patronais
C64. Entidades de trabalhadores
C65. Movimentos Sociais
C66. Instituições governamentais

1. sim

2. não

C10. Considerando a lista da página 2 do caderno do entrevistado, gostaria que o(a) sr.(a) indicasse, dentre os
grupos de instituições, em qual o(a) sr.(a) obteve mais apoio para a sua atividade política entre 1998 e 2002:
1. Instituições sociais/culturais
2. Instituições Religiosas
8. NS (PULE PARA C12)
3. Entidades patronais
9. NR (PULE PARA C12)
4. Entidades de trabalhadores
5. Movimentos Sociais
6. Instituições governamentais
____________________________________________________________________________________________
C11. O senhor (a) poderia identificar qual instituição mais o apoiou dentro desse grupo?
________________________________________
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C12. Gostaria que o(a) sr.(a) indicasse, dentre os grupos de pessoas que lerei a seguir, em qual o(a) sr.(a) obteve
mais apoio para a sua atividade política entre 1998 e 2002:
1. Políticos
2. Empresários
3. Alta administração estatal (desembargador, Tribunal de Contas, presidentes de empresas estatais, secretários de Estado)
4. Pessoas de destaque na vida social (jornalistas, promotores de evento, colunistas sociais, apresentadores de TV e de rádio)
8. NS (PULE PARA O PRÓXIMO BLOCO)
9. NR (PULE PARA O PRÓXIMO BLOCO)
________________________________________________________________________________________
C13. O senhor identificaria a pessoa que mais o apoiou dentro desse grupo?
___________________________________________
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SEGUNDO BLOCO – QUESTÕES DE VALORES POLÍTICOS
Neste bloco peço ao(a) sr.(a) que expresse as suas opiniões mais específicas sobre o regime democrático, sobre
algumas políticas públicas e alguns de seus pensamentos políticos mais gerais. Essas informações são importantes
porque vão nos ajudar a identificar os valores políticos das lideranças paranaenses.
V1. Gostaria de saber se o(a) sr.(a) concorda ou discorda da seguinte afirmação: “A política é uma atividade
complexa que exige habilidades especiais que só alguns indivíduos possuem. Portanto, ela deve ser deixada
aos profissionais”.
1. concordo
8. NS
2. discordo
9. NR
____________________________________________________________________________________________
V2. Gostaríamos de saber se o(a) sr.(a) concorda ou discorda de cada uma das afirmações que farei agora:
(MARCAR COM UM X A ALTERNATIVA ESCOLHIDA)
V21. Só há democracia se houver a participação do cidadão pelo
voto
V22. Só há democracia se houver participação do cidadão por
meio de plebiscitos realizados regularmente.
V23. Só há democracia se houver a participação do cidadão por
meio dos conselhos gestores de políticas públicas.
V24. Só há democracia se houver a participação do cidadão por
meio de orçamento participativo.
V25. Só há democracia por meio de sua participação direta em
todas as decisões políticas.

1. concordo

2. discordo
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V3. Com qual afirmação abaixo o(a) sr.(a) concorda. Por Favor, escolha apenas uma alternativa:
1. A democracia é sempre a melhor forma de governo
2. A democracia às vezes é a melhor forma de governo
8. NS
3. A democracia nunca é a melhor forma de governo
9. NR
4. É indiferente ter ou não uma democracia
V4. Na sua opinião, o Brasil é atualmente uma democracia?
1. sim (PULAR PARA V6)
8. NS
2. não
9. NR
V5. Utilizando as opções sim ou não, gostaríamos de saber, quais são, na sua opinião, os fatores que se constituem
nos principais obstáculos à democracia no Brasil:
1. sim 2. não
V50. a ganância das elites
V51. a desigualdade de renda
V52. a falta de educação do povo
V53. o desrespeito aos direitos humanos
V54. a desordem social
V55. a corrupção nos órgãos públicos
V6. Tendo em vista algumas posições mais comuns que as pessoas utilizam para se descrever politicamente,
gostaria de saber em que lugar o(a) sr.(a) se localizaria numa escala de 1 a 7, sendo que 1 representa a posição
mais à esquerda e 7 a posição mais à direita.
1

2

3

4

5

6

7

8. NS 9. NR
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V7. Gostaria de saber em que medida o(a) senhor(a) concorda ou discorda da seguinte afirmação: “Fazer
compromissos com os adversários políticos é perigoso porque normalmente leva à traição do seu próprio
partido”.
1. discordo plenamente
2. discordo parcialmente
8. NS
3. concordo parcialmente
9. NR
4. concordo plenamente
V8. Gostaria de saber quão próximo o senhor (a) se sente em relação aos partidos políticos e que o senhor situasse
os partidos que lerei a seguir numa escala de 1 a 7, sendo que 1 representa total antipatia e 7 total simpatia:
1
1

2
2

3

PDT
4 5 6

3

PL
4 5

9. NR
9. NR

6

7
7

8. NS
8. NS

1

2

3

PP (antigo PPB)
4 5 6 7 8. NS

1

2

3

PSC
4 5 6

3

PT
4 5

3

PST
4 5 6

1
1

2
2

6

7
7
7

8. NS
8. NS
8. NS

9. NR
9. NR

9. NR
9. NR

1
1
1
1
1
1

2

PFL
3 4 5

6

7

8. NS

9. NR

2

PMDB
3 4 5

6

7

8. NS

9. NR

2

PSB
3 4 5

6

7

8. NS

9. NR

2

PSDB
3 4 5

6

7

8. NS

9. NR

2

PTB
3 4 5

6

7

8. NS

9. NR

2

PSL
3 4 5

6

7

8. NS

9. NR
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V9. Utilizando as opções “sim” ou “não”, gostaria de saber a sua opinião sobre cada uma das alternativas abaixo para
a frase: “O fim do regime democrático é aceitável”: (LEIA A FRASE E DIGA SIM OU NÃO)
V90. quando houver ameaça generalizada ao direito de
propriedade
V91. quando houver ameaça generalizada aos valores morais e
religiosos de nossa sociedade
V92. quando houver ameaça à ordem pública em função de crise
econômica aguda
V93. quando houver descontrole da corrupção

1. sim

2. não

V94. quando houver ameaça ao Estado pelo crime organizado
V95. quando houver ameaça generalizada de quebra da hierarquia
nas instituições militares
V10. Embora liberdade e igualdade sejam extremamente importantes, imagine uma situação em que sejamos
forçados a escolher entre uma ou outra. Neste caso hipotético, com qual das seguintes afirmações o senhor se
identifica mais: (MARCAR APENAS UMA ALTERNATIVA)
1. forçado a escolher, ficaria com a liberdade, já que só ela evita arbitrariedades e a interferência indevida do Estado
na vida privada.
2. forçado a escolher, ficaria com a igualdade já que só ela elimina privilégios e assegura que todos possam viver
decentemente.
8. NS
9. NR
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V11. Gostaria de saber em que medida o(a) senhor (a) é a favor ou contra algumas políticas públicas. Responda
totalmente favorável, parcialmente favorável, parcialmente contrário ou totalmente contrário. (MARQUE COM UM “X”
A ALTERNATIVA ESCOLHIDA PARA CADA FRASE)
1. totalmente 2. parcialmente 3. parcialmente 4. totalmente
favorável
favorável
contrário
contrário
V110. educação universitária
gratuita
V111. universalização da saúde
pública
V113. garantia com dinheiro público
de renda mínima para todos os
cidadãos adultos
V114. cotas para negros nas
universidades públicas
V115. reforma agrária
aprofundada
____________________________________________________________________________________________
V12. O(a) sr.(a) concorda ou discorda da seguinte afirmação: “Depois da queda do muro de Berlim, o capitalismo
deve ser aceito por todos como o melhor sistema econômico”.
1. concordo
8. NS
2. discordo
9. NR
V13. Gostaria de saber com qual das alternativas abaixo o(a) sr.(a) concorda? (MARQUE APENAS UMA
ALTERNATIVA)
1. O melhor para o Brasil seria que o governo deixasse as empresas particulares
dirigirem a economia, incluindo os serviços básicos, como educação, saúde e habitação.
8. NS
2. O melhor para o Brasil seria que o governo dirigisse apenas esses serviços básicos,
9. NR
deixando o resto para empresas particulares.
3. O melhor para o Brasil seria que o governo dirigisse não só os serviços básicos, mas toda a economia.
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____________________________________________________________________________________________
V13. O quanto o(a) senhor (a) se orgulha do Paraná?
1. Muito
2. pouco
8. NS
3. Não sente orgulho
9. NR
4. Sente vergonha

V14. O que mais o orgulha no Paraná:
____________________________________________________

8. NS

9. NR

8. NS

9. NR

V15. O quanto o(a) senhor (a) se orgulha de Curitiba?
1. Muito
2. Pouco
8. NS
3. Não sente orgulho
9. NR
4. Sente vergonha
V16. O que mais o orgulha em Curitiba:
_____________________________________________
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QUARTO BLOCO – LEGISLATIVO E SOCIEDADE
Neste bloco gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a relação entre o Legislativo e a sociedade paranaense
entre 1998 e 2002. Queremos conhecer melhor a interação entre os diversos grupos organizados da sociedade civil e
a Assembléia Legislativa do Paraná. Temos interesse também em conhecer quais são os fatores que mais
influenciaram o processo decisório no Legislativo naquele período.
MÓDULO “PERMEABILIDADE DO LEGISLATIVO”
L1. Na sua avaliação, durante a 14ª legislatura, a população de maneira geral exerceu muita, alguma, pouca ou
nenhuma pressão sobre Assembléia Legislativa?
1. muita pressão
2. alguma pressão
8. NS
3. pouca pressão
9. NR
4. nenhuma pressão
L2. Qual foi o grupo organizado da sociedade que mais pressionou a Assembléia Legislativa durante a 14a
Legislatura?
____________________________________

8. NS

9. NR

L3. Qual foi o grupo organizado da sociedade mais bem-sucedido nas suas reivindicações dentro da Assembléia
Legislativa durante a 14a Legislatura?
__________________________________________________

8. NS

9. NR
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L4. Durante o período 1998-2002, como o(a) senhor (a) avalia a influência política que os seguintes setores da
sociedade tiveram. Responda nenhuma, pouca, alguma ou muita influência na Assembléia Legislativa (LEIA OS
SETORES E MARQUE COM X)
1. nenhuma

2. pouca

3. alguma

4. muita

L400. jornais
L401. televisão
L402. bancos
L403. partidos políticos
L404. grandes proprietários rurais
L405. igreja católica
L406. associações empresariais
L407. grandes empresários individualmente
L408. sindicatos dos trabalhadores
L409. movimentos sociais
L410. militares
L411. ONGs
____________________________________________________________________________________________
L5. Dentre as instâncias citadas abaixo, quais seriam, na sua opinião, adequadas para o encaminhamento das
demandas dos empresários à Assembléia Legislativa? (LEIA AS ALTERNATIVAS E DIGA SIM OU NÃO)
1. sim 2. não
L51. entidades de classe
L52. partidos políticos sensíveis às demandas dos empresários
L53. consulta direta aos empresários
L54. secretários de Estado responsáveis pelo assunto.
L6. Na 14a legislatura, os seus contatos com os representantes do empresariado foram:
1. constantes.
2. eventuais.
8. NS
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3. inexistentes.

9. NR

L7. Qual foi o empresário ou a empresa mais atuante na 14ª legislatura?
____________________________________

8. NS

9. NR

L8. Qual foi a entidade representativa do empresariado mais atuante na 14ª legislatura?
_____________________________

8. NS

9. NR

L9. Considerando os momentos mais marcantes, qual foi o principal assunto deliberado na 14a legislatura
envolvendo interesses empresariais?
________________________________

8. NS

9. NR

L10. Dentre as instâncias citadas abaixo, quais seriam, na sua opinião, adequadas para o encaminhamento das
demandas dos trabalhadores à Assembléia Legislativa? (LEIA O NOMES DA ENTIDADE E DIGA SIM OU NÃO)
L100.
L101.
L102.
L103.

Entidades de classe
Partidos políticos.
Consulta direta aos trabalhadores
Secretários de Estado responsáveis pelo assunto.

1. sim

2. não

L11. Excluindo o MST, como o(a) senhor (a) avalia o impacto da ação dos movimentos sociais, tais como sindicatos
de trabalhadores, associações de bairros, ongs, movimento ambientalista sobre os trabalhos da Assembléia
Legislativa durante a 14ª legislatura:
1. atrapalhou os trabalhos
2. contribuiu para os trabalhos
8. NS
3. nem atrapalhou nem contribuiu
9. NR
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____________________________________________________________________________________________
L12. Como o(a) senhor (a) avalia o impacto da ação do MST sobre os trabalhos da Assembléia Legislativa durante a
14ª legislatura:
1. atrapalhou os trabalhos
2. contribuiu para os trabalhos
8. NS
3. nem atrapalhou nem contribuiu
9. NR
L13. Considerando os momentos mais marcantes, qual foi, durante a 14a legislatura, o principal assunto deliberado
relacionado aos interesses dos movimentos sociais?
_______________________________________________
8. NS
9. NR
L14. Qual foi o grupo ligado a movimentos sociais mais atuante durante 14ª legislatura?
_____________________________________________

8. NS

9. NR

L15. Na 14a legislatura os seus contatos com os representantes dos movimentos sociais foram:
1. constantes
2. eventuais
8. NS
3. inexistentes
9. NR
MÓDULO “PROCESSO DECISÓRIO” NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
L16. Pensando na atividade parlamentar como um todo, qual foi, na 14ª legislatura, a influência dos meios de
comunicação nas seguintes etapas do processo decisório na Assembléia Legislativa:
1. grande 2. média 3. pequena 4. nenhuma
L161. Na definição da agenda
discutida na Assembléia
L162. E nas deliberações de maior
visibilidade da Assembléia
L163. E na ampliação do debate para

18

fora da Assembléia
L17. Com relação a sua atuação na 14ª legislatura, qual a importância dos seguintes fatores para a definição de seu
voto:
1. grande 2. média 3. pequena 4. nenhuma
L170. Debate parlamentar
L171. Opinião pública
L172. Mídia
L173. O Executivo
L174. Seu partido ou bancada
L18. Por ordem de importância, que circunstâncias mais estimularam o conflito na Assembléia Legislativa durante a
14ª legislatura (LEIA AS ALTERNATIVAS E DIGA MAIS IMPORTANTE OU MENOS IMPORTANTE, DEPOIS
MARQUE COM UM “X” A ESCOLHIDA):
L180.
L181.
L182.
L183.

a crise na base do Governo
o conflito ideológico entre partidos políticos
a pressão da opinião
pública
a pressão de um setor forte e bem organizado da sociedade.

1. mais importante

2. menos importantes

L19. Por ordem de importância, na sua opinião, quais foram, durante a 14a legislatura, as duas principais
deliberações em que houve conflito na Assembléia Legislativa? (SE O ENTREVISTADO NÃO CITAR
EXPONTANEAMENTE, NÃO ESCREVA NADA)
1. __________________

8. NS

2. __________________

9. NR
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L20. Por ordem de importância, quais foram, durante a 14a legislatura, as duas principais deliberações em que não
houve conflito na Assembléia Legislativa? (SE O ENTREVISTA NÃO CITAR EXPONTÂNEAMENTE, NÃO ESCREVA
NADA)
1. __________________

8. NS

2. __________________

9. NR

L21. A lei que autorizou a venda da Copel foi aprovada em 1998 sem grandes conflitos ou mobilizações sociais. Por
que, na sua opinião, o movimento contra a venda da Copel só surgiu e se organizou em 2001?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
L22. O senhor (a) poderia abrir o caderno do entrevistado na página 6 e responder por ordem de importância, quais
foram os três principais motivos que o incentivaram a apresentar proposições legislativas durante a 14a legislatura?
(MARQUE 1, 2 E 3 PARA PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CONSECUTIVAMENTE)
1. [__] Procurei atender a demandas expressas pelo meu eleitorado
2. [__] Procurei seguir as diretrizes do programa de meu partido
3. [__] Procurei apresentar proposições que tivessem a aprovação do líder de meu partido
4. [__] Procurei apresentar proposições para marcar a minha posição ideológica em relação aos temas mais
polêmicos da legislatura
5. [__] Procurei apresentar proposições sobre temas que aumentassem minha visibilidade política e minhas
chances de reeleição
6. [__] Procurei apresentar proposições que foram sugeridas por minha assessoria legislativa.

20

L23. Agora o senhor (a) poderia abrir o caderno do entrevistado na página 7 e responder dentre as atividades
parlamentares listadas abaixo, indique as três mais importantes para a avaliação do desempenho de um deputado
estadual (MARQUE 1, 2 E 3 PARA PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CONSECUTIVAMENTE)
1. [__] Apresentação de projetos de lei.
2. [__] Fiscalização do Executivo
3. [__] Atendimento às demandas da base eleitoral
4. [__] Ocupação de cargos em Comissões Legislativas
5. [__] Contato pessoal com as bases eleitorais
6. [__] Ocupação de cargos na Mesa Diretora
7. [__] Elaboração de pronunciamentos e discursos em plenário manifestando pontos de vista sobre assuntos do
momento
8. [__] Participação em Comissões Parlamentares de Inquérito
L24. Por favor, abra o caderno do entrevistado na página 8 e na sua avaliação, durante a 14a legislatura, quais foram
os três fatores mais importantes para que um deputado tivesse um projeto de lei ou uma proposição legislativa de
sua autoria aprovado: (MARQUE 1, 2 E 3 PARA PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CONSECUTIVAMENTE)
1. [__] Conhecimento do Regimento Interno
2. [__] Fazer parte da base governista
3. [__] Apoio do líder de seu partido ao projeto ou proposição
4. [__] Apoio dos membros da Mesa Diretora
5. [__] Um bom relacionamento pessoal com funcionários da casa para obter informações importantes sobre a
tramitação
6. [__] Apoio do presidente da Assembléia Legislativa
7. [__] Apoio dos eleitores
8. [__] Apoio dos deputados, independentemente de filiação partidária

MÓDULO “CONEXÃO ELEITORAL”
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L25. Com relação a sua campanha eleitoral para a 14ª legislatura, que importância o(a) senhor(a)
seguintes fatores:
1. alta 2. média 3. baixa 4. nenhuma
L250. Partido político
L251. Esforço pessoal
L252. Horário eleitoral
L253. Atuação no plenário e nas comissões
L254. Atuação nas bases
L255. Atendimento de gabinete
L256. Relação com o Executivo
L257. Relação com prefeitos
L258. Relação com os setores sociais organizados

daria aos

L26. Para as eleições da 14a legislatura, que tipo de campanha eleitoral para deputado estadual o(a) senhor (a)
desenvolveu:
1. estadualizada
2. segmentada (segmento religioso, segmento profissional, etc...)
3. regionalizada
8. NS
9. NR
____________________________________________________________________________________________
L27. Em que medida o (a) sr.(a) concorda com a seguinte frase: “deputado que não leva recursos para o reduto
eleitoral dificilmente conseguirá se reeleger”
1. concordo totalmente
2. concordo parcialmente
3. não concordo nem discordo
8. NS
4. discordo parcialmente
9. NR
5. discordo totalmente
L28. Com relação ao papel destinado aos partidos políticos nas campanhas eleitorais, sua opinião é:
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1.
2.
3.
8.
9.

eles deveriam ter maior importância nas campanhas eleitorais.
da forma como se encontra está bom.
eles deveriam ter uma participação menor nas campanhas eleitorais.
NS
NR

L29. Com respeito às “dobradinhas” eleitorais, como foi sua campanha eleitoral para a 14a legislatura:
1. não dá importância para as dobradinhas com candidatos a outros cargos.
2. prioriza dobradinhas com candidatos do mesmo partido, independente da viabilidade eleitoral deles.
3. prioriza dobradinhas com candidatos que sejam viáveis eleitoralmente, independente do partido deles, desde que
pertençam à coligação do seu partido.
8. NS
9. NR
L30. Em sua eleição para deputado estadual, em 1998, o(a) senhor (a) procurou:
1. fazer uma vinculação direta com o candidato ao governo do Estado do seu partido ou de sua coligação?
2. fazer uma campanha independente do candidato ao governo do Estado do seu partido ou de sua coligação?
3. fazer uma campanha rejeitando o vínculo com o candidato ao governo do Estado do seu partido ou de sua
coligação?
8. NS
9. NR
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QUINTO BLOCO – INFORMAÇÕES PESSOAIS E FAMILIARES
Neste bloco gostaria de saber algumas informações pessoais e familiares que nos ajudarão a compreender melhor
as pessoas que compõem o universo político paranaense entre 1998 e 2002, isto é: que formação tiveram, se vieram
de famílias acostumadas com a atividade política, que profissão exerciam etc.
____________________________________________________________________________________________
P1. Qual é a sua data de nascimento? ____/_____/______
____________________________________________________________________________________________
P2. Qual o seu local de nascimento?
Cidade ___________________________________ Estado ______________________
____________________________________________________________________________________________
P3. Por favor, abra o caderno do entrevistado na página 3 e responda qual a sua religião.
1. Católica romana
2. Católica ortodoxa
3. Religiões evangélicas
11. NS
4. Religiões de origem africana
12. NR
5. Espírita
6. Judaísmo
7. Protestante
8. Mulçumana
9. Sem religião
10. Outra.
Qual?: ____________________________________
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____________________________________________________________________________________________
P4. Por favor, abra o caderno do entrevistado na página 4 e responda dentre as alternativas listadas, indique a
ocupação que o(a) senhor (a) exerceu por mais tempo antes de 1998?
1. pequeno proprietário rural
2. médio proprietário rural
19. NR
3. grande proprietário rural
4. pequeno proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
5. médio proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
6. grande proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
7. advogado militante
8. profissional liberal (engenheiro, médico etc. com escritório próprio)
9. altos cargos do setor público (diretor de empresa/banco estatal, delegado da receita estadual, desembargador, juiz etc.)
10. funcionário público de médio ou baixo escalão
11. professor universitário (público ou privado)
12. professor de outros níveis
13. comunicador (radialista, apresentador de programas de TV)
14. jornalista (imprensa escrita ou falada)
15. Trabalhador assalariado de empresa privada
16. Executivo de empresa privada
17. político
18. não exerceu nenhuma atividade
____________________________________________________________________________________________
P5. O(a) sr(a). exerceu alguma outra ocupação durante o exercício do cargo?
1.
2.
9.

sim
não
NR
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____________________________________________________________________________________________
P6. Qual era o seu nível de escolaridade entre 1998 e 2002? (SÓ LEIA AS ALTERNATIVAS SE NECESSÁRIO)
1. Sem instrução (PULE PARA P11)
2. Fundamental incompleto (PULE PARA P11)
3. Fundamental (1a à 8a série; antigo primário/ginásio) (PULE PARA P11)
4. Médio incompleto (PULE PARA P11)
5. Médio (1o-3o colegial; antigo secundário/científico) (PULE PARA P11)
6. Superior incompleto (PULE PARA P11)
7. Superior (3o grau; universitário)
8. Especialização
9. Mestrado
10 Doutorado
11 NR
____________________________________________________________________________________________
P7. Em que curso superior o(a) senhor (a) se formou? _____________________________________

9. NR

____________________________________________________________________________________________
P8. Em que ano o(a) senhor (a) iniciou o seu curso superior? _______/______/_____

9. NR

P9. Em que ano o(a) senhor (a) se formou no curso superior? ______/______/_____

9. NR

P10. Em que instituição o(a) senhor (a) se formou no curso superior? ___________________________ 9. NR

26

P11. Por favor, abra o caderno do entrevistado na página 4 e responda dentre as alternativas listadas apenas a
ocupação que o seu pai exerceu por mais tempo?
1. pequeno proprietário rural
2. médio proprietário rural
8. NS
3. grande proprietário rural
9. NR
4. pequeno proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
5. médio proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
6. grande proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
7. advogado militante
8. profissional liberal (engenheiro, médico etc. com escritório próprio)
9. altos cargos do setor público (diretor de empresa/banco estatal, delegado da receita estadual, desembargador, juiz etc.)
10. funcionário público de médio ou baixo escalão
11. professor universitário (público ou privado)
12. professor de outros níveis
13. comunicador (radialista, apresentador de programas de TV)
14. jornalista (imprensa escrita ou falada)
15. Trabalhador assalariado de empresa privada
16. Executivo de empresa privada
17. político
18. não exerceu nenhuma atividade
____________________________________________________________________________________________
P12. Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (SÓ LEIA AS ALTERNATIVAS SE NECESSÁRIO)
1. Sem instrução
2. Fundamental incompleto
3. Fundamental (1a à 8a série; antigo primário/ginásio)
4. Médio incompleto
5. Médio (1o-3o colegial; antigo secundário/científico)
6. Superior incompleto
o
7. Superior (3 grau; universitário)
8. Especialização
9. Mestrado
10. Doutorado
11 NS
12 NR
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____________________________________________________________________________________________
P13. O seu pai exerce ou exerceu alguma atividade política regular?
1. sim
2. não
8. NS
9. NR
____________________________________________________________________________________________
P14. Por favor, abra o caderno do entrevistado na página 5 e responda dentre as alternativas listada, apenas a
ocupação que a sua mãe exerceu por mais tempo?
1. pequeno proprietário rural
2. médio proprietário rural
20. NS
3. grande proprietário rural
21. NR
4. pequeno proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
5. médio proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
6. grande proprietário urbano (comércio, serviço e indústria)
7. advogado militante
8. profissional liberal (engenheiro, médico etc. com escritório próprio)
9. altos cargos do setor público (diretor de empresa/banco estatal, delegado da receita estadual, desembargador, juiz etc.)
10. funcionário público de médio ou baixo escalão
11. professor universitário (público ou privado)
12. professor de outros níveis
13. comunicador (radialista, apresentador de programas de TV)
14. jornalista (imprensa escrita ou falada)
15. Trabalhador assalariado de empresa privada
16. Executivo de empresa privada
17. político
18. dona de casa
19. não exerceu nenhuma atividade
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____________________________________________________________________________________________
P14. Qual o nível de escolaridade de sua mãe? (SÓ LEIA AS ALTERNATIVAS SE NECESSÁRIO)
1. Sem instrução
2. Fundamental incompleto 16
3. Fundamental (1a à 8a série; antigo primário/ginásio)
4. Médio incompleto
5. Médio (1o-3o colegial; antigo secundário/científico)
6. Superior incompleto
7. Superior (3o grau; universitário)
8. Especialização
9. Mestrado
10.Doutorado
11. NS
12. NR
____________________________________________________________________________________________
P15. A sua mãe exerce ou exerceu alguma atividade política regular?
1. sim
2. não
8. NS
9. NR
____________________________________________________________________________________________
Com isso nós encerramos a entrevista. Agredeço sua atenção. E se o senhor (a) quiser tirar alguma dúvida a
respeito da pesquisa, peço que entre em contato com os coordenadores do trabalho.
Hora exata do término da entrevista:______________

