
PESQUISA

Um conjunto de quatro pesquisas, encomendadas pela Assembléia à Vox
Populi, mostra que as pessoas fazem uma avaliação ruim do Legislativo e
dos políticos, mas a maioria tem uma idéia deturpada de suas atribuições
e tende a avaliá-los melhor quando se vê diante de mais informações
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grande maioria da popula-
ção mineira tem pouca con-
fiança nas instituições, in-
cluindo o Poder Legislativo,

OS partidos e os políticos. A quase
totalidade, porém, tem muito pouco
conhecimento das funções de um depu-
tado, mal sabe o que se faz na Assem-
bléia Legislativa, tem uma visão detur-
pada das atribuições dos parlamentares
e generaliza para todos os Poderes o
que ocorre no Congresso Nacional. A
avaliação do Legislativo mineiro me-
lhorou significativamente quando os
eleitores foram colocados diante da
informação sobre o Poder.

A conclusão pode ser retirada de
um conjunto de quatro pesquisas reali-
zadas pela Vox Populi, sob encomenda
da Assembléia Legislativa mineira, com
o objetivo de nortear as suas ações para
o próximo ano. A principal pesquisa é
a quantitativa, com 1.503 entrevistas
feitas em várias cidades, estratificada
por sexo, idade, escolaridade, renda
familiar e região de residência. Outra,
foi realizada com grupos de discussão,
uma terceira, com instituições que já
participaram de atividades na Assem-
bléia e uma quarta, com funcionários
da própria instituição.

Com poucas diferenças entre as
classes sociais e níveis de renda, a mai-
oria (77%) confia mais na Igreja Cató-
lica, vindo em seguida as Forças Arma-
das, com 60% de aprovação, jornais e
revistas com 48%, TV com 45%, sindi-
catos com 40% e Justiça com 39%. A
Assembléia Legislativa de Minas apa-
rece em oitavo lugar, com 25%, depois
das Igrejas Evangélicas (33%) e antes
dos empresários (24%), do governo fe-
deral (23%), do Congresso Nacional
(19%) e partidos políticos (12%).

Apenas 11% dos entrevistados
disseram que a sua opinião sobre a
Câmara dos Deputados melhorou nos
últimos tempos, assim como 10% pen-
sam o mesmo em relação ao Senado e
12% em relação à Assembléia. Cerca
da metade dos eleitores, em média de
45% a 52%, manifestam-se "pouco
satisfeitos" ou "nada satisfeitos" com
os vereadores, os deputados estaduais e
federais e os senadores. Para a média de
também 50% dos eleitores, o grau de
interesse dos deputados, para ouvir seus
eleitores ou resolver problemas de sua
região é "baixo" ou "muito baixo".
Na pesquisa qualitativa, com grupos de
discussão reunidos por amostragem de
classes B, C e D, as afirmações mais

gerais são de que "política é sinônimo
de cabide de emprego" e que "os polí-
ticos visam mais é ao dinheiro".

A isso se acrescenta uma espécie
de contaminação em que os entrevista-
dos generalizam, para outros Poderes,
o que ouvem falar de ruim de um deles.
A partir das denúncias na tevê, 57% dos
entrevistados disseram acreditar que há
deputados envolvidos com tráfico de
drogas no Congresso Nacional e, por
extensão, 47% disseram o mesmo sobre
a Assembléia Legislativa. Avaliação
muito semelhante eles fazem sobre o
envolvimento de parlamentares da As-
sembléia com jogo do bicho, esquadrão
da morte e troca de legenda por dinhei-
ro, mesmo que nada a respeito tenha
sido sequer aventado no Legislativo
mineiro.

Desconhecimento - Apesar da
avaliação dura, a maioria dos consulta-
dos pela pesquisa quantitativa mostrou
total desconhecimento dos mecanismos
de funcionamento do Poder Legislativo.
Nada menos que 97% não sabem quem
é o atual presidente da Assembléia,
95% qual o presidente do Senado e 96%
o da Câmara dos Deputados, enquanto
89% não sabem quantos deputados há
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na Assembléia e apenas 34% citaram o
nome de um deputado.

Ao desconhecimento do próprio
Poder, soma-se uma total desinforma-
ção sobre as atribuições dos deputados.
Para 59% dos entrevistados, o deputa-
do tem a obrigação de "arranjar
internação em hospitais" e, para outros
27%, ele não tem essa obrigação, mas
deveria fazê-lo. Para 53%, a obrigação
é de "dar bolsas de estudo", enquanto
outros 32% acham que, mesmo não
sendo sua função, ele deveria fazer
isso. Seguem-se como obrigações dos
deputados "fazer doações para institui-
ções" (5 1%), "doar dinheiro a necessi-
tados"(40%), "fazer doações para as-
sociações"(39%), "arranjar empre-
go"(34%), "fazer doações para sindi-
catos"(25%) e "financiar times de fu-
tebol ou associação esportiva"(19%).

Em uma pergunta sobre as vantagens
dadas aos deputados, 68% responde-
ram que eles têm direito a carro oficial
e a motorista além de uma quota de
gasolina, embora já tenham se passado
dois anos da extinção dessas vantagens
pela Assembléia.

Numa segunda bateria de per-
guntas, em que foram colocadas as ver-
dadeiras funções do Poder Legislativo,
58% dos entrevistados disseram não
saber que é função do Legislativo pro-
por e votar leis, discutir e aprovar o
Orçamento e representar os interesses
regionais. Outros 54% desconhecem
que é de responsabilidade desse Poder
fiscalizar os atos do governo estadual.
Na pesquisa qualitativa com os grupos,
a idéia geral detectada é a de que o
deputado é uma espécie de ajudante do
governo estadual: "Assim como os ve-

readores são ajudantes do prefeito, os
deputados estaduais são ajudantes do
governador".

A maioria dos entrevistados uti-
lizaram muito os verbos "dar" e "fa-
zer" como expectativas do que espe-
ram do deputado. "Ele deu uma área
para fazer uma igreja, deu um terreno
para um grupo" ou "a gente espera é
que eles dêem o que a gente precisa"
ou, ainda, "eu acho que, se o deputado
deu alguma coisa, a pessoa vota mes-
mo", "nos lugares mais afastados, to-
dos ganham tijolos, cestas, cimento".
A maioria vincula aprovação do de pu-
tado ao fato de ele fazer alguma coisa de
concreto: "no interior, o deputado é
praticamente obrigado a fazer alguma
coisa, porque todo mundo tá vendo".

Contradição - A avaliação me-
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]hora significativamente e
até produz contradições W1lTfT1rTT
quando os entrevistados
são colocados diante de
informações sobre a As-
sembléia. Na pesquisa,
fez-se a mesma pergunta
sobre as funções do Poder ENVOMMENTO DOS
para entrevistados que ti-	

DEPUTADOS COM
ICODEDROGAS

vessem assistido ao pro-
grama "Assembléia Infor-	ENVOLVIMENTO DOS
ma", veiculado nas redes	DEPIJLADOS COM
de TV, e apurou-se que os _ JOGO DO BICHO
índices de desinformação	ENVOLVIMENTO DOS
caíram. Enquanto 58% do	DEPUTADOS COM
total disseram desconhe-	ESA0 DA MORTE
cer a rcsponsabilidade dos
deputados com a proposi-	AGRESSÃO FICA

ENTRE DEPUTADOSção e votação de leis, só	NO PLENÁRIO
41% dos espectadores do
programa disseram o me ,- TROCA DE VOTO DO
mo. O índice do desco-	DEPUTADO OU

TROCA DE LEGENDAnhecimento da discussão	POR DINHEIRO
e votação do Orçamento,
que era cc õic ao geral, caiu pai '	guris, numa referencia à obra feita pela	t& lorarri algumas das respostas.

Entre os entrevistados nos gru-	Prefeitura na Praça Carlos Chagas, com	Se há a idéia de que alguma coisa
pos, a contradição fica mais clara. A apoio da Assembléia Legislativa. Con- é feita quando se colocam informações,
maioria respondeu, numprimeiro tem- tudo, a avaliação muda muito e chega à a maioria dos que conhecem de perto o
po, que não sabia nada da Assembléia e contradição quando o entrevistado é trabalho da Assembléia a avaliam de
a relacionou com "um espaço físico lembrado do programa "Assembléia forma muito mais otimista. É o que
onde ficam os deputados". "O que eu	Informa". "Estão divulgando muito a indica a pesquisa feita com 47 repre-
sei que a Assembléia está fazendo é	Assembléia" e "Eu já vi o programa sentantes de entidades de representa-
reformar aquela praça", disseram aI-	algumas veles, acho muito interessan-	ção da sociedade civil que participaram

de fóruns técnicos e seminários, pro-

	

0 DESCONHECIMENTO 	pelo Poder. Nesse univer-

AGIoria não'sabe Precisar as funjoes	
avaliações "boi-n" e — regular posi-do Poder Legislativo Estadual	
iivo", ficando muito acima da Câ-

1Í	
NÃO

BE	SABE	NR	TOTAL	mara	dos Vereadores de Belo.. .:

	

	
horizonte, que obteve 34%, do go-

BASE verno federal, 30%, e do Congresso
PROPO$IÇÂO	 Nacional, 17%."TAÃÕ DE LEIS	 41% 14'

'1'	
-	 O índice sobe para 49%

DISCUO E APROVAÇAO quando as entidades avaliam a atu-
ORÇAMENTO	 41%	58%	1 %	10 	ação do Legislativo estadual na arca
FISCAILIZAÇÁO DOS	 institucional. E sobe mais quando a
ATOS DO GOVERNO	 45%	54%	1%	100% 1153 pergunta é se o desempenho do

	

-	 Poder melhorou, ficou igual ou pio-
REPRESENTAÇÃO	 rou nos últimos anos. A Assembléia

• Legislativa melhorou para 53%, cri-
REPRESENTAÇÃO 	o Congresso Nacional para
INTERESSES REGIONAIS	4 	 38% e a Câmara dos Vereadores
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para 28%. Para a resposta de "ficou
igual", a Assembléia Legislativa apa-
rece com 34%, a Câmara com 28% e o
Congresso com 17%.

Outro dado prova que a avalia-
ção melhora na medida em que é maior
o conhecimento. Uma maioria de 62%
avalia como "ruim" e "regular" a
dedicação dos funcionários da Assem-
bléia. Mas quando se pede a mesma

dual; 66% fazem a mesma avaliação
sobre a atuação deles na representação
dos interesses da população; 64% ad-
mitem o mesmo sobre o desempenho na
proposição e votação de leis do interes-
se da população e 57% concordam no
mesmo tom no que se refere à discussão
e aprovação do Orçamento do Estado.
Este universo aprova com o índice total
de 96% das avaliações positivas os se-

satisfeito com os resultados porque,
apesar de tudo, o trabalho do Poder
Legislativo mineiro é reconhecido pe-
los que o conhecem de perto. "Os
números deixam muito claro que as
pessoas que vêm à Assembléia e têm
um contato estreito com nossos deputa-
dos e funcionários saem muito bem
impressionadas", diz o presidente.

Isso, segundo ele, é fruto de uma

DESEMPENHO E EXPECTATIVASRepresentantes das entidades públicas e privadas eentrevIstados do universo estadual avaliam as instituições
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES
QUEM_CONHECE TEM UMA VISÃO MAIS OTIMISTA

COGRESSO NACIONAL	 17% 45% 0% 0% 100% 47 ___

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA MG. v. 34% 11% 2% 2% 100% 47

LJPJIEflS ESrLJL
QUEM ESTÁ DISTANTE TENDE A SER MAIS PESSIMISTA

melhorou	ficou igual Piorou	NS	NR	TOTAL BASE
OPINIÃO CÂMARA DOS
DEPUTADOS FEDERAIS	 11%	35%	40% 14% 0% 100% 1153
OPINIÃO ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DE MG

OPINIÃO SENADO
FEDERAL

12%	47% 25% 16% 0% 100%1153

10%	41% 30% 19% 0% 100% 1153

OPINIÃO CÂMARA DOS	 19°!	AA/	 1f
VEREADORES DA SUA CIDADE	 °	26% 10% ''• 100% 1153

análise sobre funcionários que o entre-
vistado já conheça, a aprovação cresce
para 74%, somando-se as notas de
"bom" (38%) e "ótimo" (36%), índi-
ces próximos na avaliação de "compe-
tência" e "compromisso com a insti-
tuição".

Ainda neste universo, 79% ava-
liam como "bom" ou "ótimo" o de-
sempenho dos deputados estaduais na
fiscalização dos atos do governo esta-

minários e fóruns técnicos, realizados
pela Assembléia, que proporcionaram
às entidades entrevistadas mais chances
de conhecer a atuação do Poder.

Para o presidente da Assembléia,
deputado José Ferraz, a avaliação nega-
tiva é produto da crise geral do sistema
de representação política, que tende a
contaminar toda a sociedade com uma
opinião generalizada e superficial so-
bre todo o espectro político. Ele se diz

política de comunicação e de aproxi-
mação com a sociedade, adotada nos
últimos anos, com a realização de fóruns
técnicos, debates e seminários
legislativos. "O que mostra que estamos
no caminho certo", diz ele, para acres-
centar: "lamentamos não poder trazer
toda a população aqui para dentro, o
que nos daria a oportunidade de tornar
o nosso trabalho conhecido e contribuir
para a educação política de nosso povo".
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