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 FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO - NOP     Amostras: Total, Qst A, Qst B, Qst C, P.s Datafolha, P.s Rosa Lux. 
 

Proj. 08/2003 – DISCRIMINAÇÃO RACIAL E PRECONCEITO DE COR NO BRASIL Nº PROC.  

Data:_____/_____ / 2003       Horário:  início:_____h _____min      fim:_____h _____min Nº QUEST.  

|___|___| Cidade: ________________________________ Condição:     1  urbano      2  rural Nº PESQ  

Coordenador/a responsável: ___________________________ Estado sede: _______ 
Nº do setor 
censitário 

  

Crítica NOP: 

No responsável:______ 

Total de 
minutos 

entrevista 
 

 

Bom dia/ boa tarde. Meu nome é........, trabalho para o Instituto.............. e estamos fazendo uma pesquisa em todo 
o Brasil.  O/a sr/a. poderia me dar uma entrevista?  

Caso o/a entrevistado/a pergunte, seja sincero/a, diga que leva cerca de 30 a 40 min. 
Peça licença para ficarem a sós, conforme INSTRUÇÃO. 

 

P. Filtro  -  O/a sr/a. mora aqui nesta casa?  – CASO NÃO, NÃO FAÇA A ENTREVISTA. 
 

 P. Cota1 – Sexo: Anote o sexo do/a entrevistado/a:                
 
 
 

P. Cota2 – Qual é a sua idade? 1   16  a  17  anos 3    25 a 34 anos   5    45  a  59 anos 
(Anote idade exata  ⇒ 

e faixa ao lado)  
 2   18  a  24 anos 4    35 a 44 anos 6    60 anos ou mais 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO – LEITURA INTEGRAL OBRIGATÓRIA 
 

Esta pesquisa é para conhecer a opinião dos brasileiros sobre os seus direitos e outros assuntos importantes. 
Antes de começar eu gostaria de falar algumas coisas: 
 

• primeiro, que as suas respostas vão ser trabalhadas junto com as respostas de pessoas de todo Brasil, e em 
nenhum momento o/a sr/a. vai ser identificado/a;  

• segundo que, sempre que quiser, por qualquer motivo, o/a sr/a. pode não responder as perguntas que eu 
vou fazer; é só me falar quando não quiser responder;  

• terceiro, eu gostaria que o tempo todo o/a sr/a. lembrasse que nenhuma pergunta tem resposta certa ou 
errada, o que vale é a sua opinião, o que o/a sr/a. pensa sobre cada coisa.  O mais importante, então, é que 
o/a sr/a. seja sincero/a.  

O/A sr/a. aceita participar desta pesquisa? 
 

P1. O/a sr/a. passou a maior parte da sua vida na cidade ou no campo (roça/ colônia/ sertão/ floresta)? 
  

1.  Na cidade   2.  No campo/ áreas rurais  3. Meia a meio/ em ambos (espontânea) 
 

P2. Até que ano de escola o/a sr/a. estudou?  
 

  1    Não freqüentou escola.......                                       6    1ª ou 2ª série do 2º grau /colegial incomp.         

  2    da 1a à 3ª série do 1º grau..   PROSSIGA    7    3ª série do 2º grau/ colegial completo......    
  3    4ª série/ primário completo.                8    superior incompleto..................................     PPP.5 

  4    da 5ª à 7ª série/ ginásio incompleto   PPP.5          9    superior completo.....................................  

5 8ª série / ginásio completo..............                                   10   pós-graduação (completa ou incompleta)..  
 

P3. (se nunca foi à escola ou até 4a série, P2 = 1, 2 ou 3) O/a sr/a. sabe ler e escrever?  
      (se sim) Escrever e ler qualquer palavra é uma atividade que o/a sr/a. considera: 
 

  1   fácil         2  difícil      ou      3 o/a sr/a. sabe ler e escrever apenas seu nome?        4 não sabe ler e escrever   

P4. (Só se nunca foi à escola, P2 =1) Quais foram os principais motivos para o/a sr/a. nunca ter estudado? 
 

  

   

  
 

 
 
 

1  Masculino  2   Feminino  
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P5a. E o seu pai, até que ano da escola ele estudou?  
P5b. E a sua mãe? (Considerar até que série/ano estudaram, completo ou incompleto) 

 

 não 
estudou 

1º grau  
(de 1ª a 4ª série) 

1o grau 
 (de 5ª a 8a série) 

2o grau 
(compl./inc.) 

superior 
(compl./inc.) 

pós-graduação 
ou + 

Não 
sabe 

a.  pai 1  2  3  4  5  6  7 

b.  mãe 1  2  3  4  5  6  7 
 

P6. Muitas vezes, mesmo sem conhecer, sentimos antipatia por pessoas que a gente vê.  
Que tipo de gente o/a sr/a. estranha, ou sente antipatia, e não gosta de ver ou encontrar?  
(ESPONTÂNEA e múltipla – Faça pausa e explore)  
Por quais outros tipos de gente o/a sr/a. sente antipatia, estranhamento, não gosta ou até sente ódio,         
quando o/a sr/a. vê ou encontra? 
 

1o lugar  
2o lugar  
3o lugar  

  

P7. Vou falar de alguns tipos de pessoas e gostaria que o/a sr/a. me dissesse o que o/a sr/a sente normalmente 
quando vê ou encontra desconhecidos do tipo deles.  
Por exemplo, quando o/ sr/a. encontra...(cite um grupo de cada vez, observando o RODÌZIO)..., o/a sr/a diria que 
sente por eles: (mostre CARTÃO P.7 e leia até alternativa 4, enumerando-as): 
 

                                    um, forte repulsa ou ódio, não gosta nem um pouco de encontrar; 
                                   dois, um pouco de antipatia, não gosta muito, prefere não encontrar; 

                  três, sente indiferença, não gosta nem desgosta, tanto faz encontrá-los ou não;   ou 
                                   quatro, sente satisfação ou alegria, gosta de encontrá-los? 
 

 P7. o que sente 

grupos repulsa 
ódio antipatia indife-

rença 
satisfação 

alegria 
Outras respostas 

(anote) 
não 
sabe

a) mendigos de rua 1 2 3 4  5 6 
b) gente que não acredita em Deus 1 2 3 4  5 6 
c) gente muito religiosa 1 2 3 4  5 6 
d) judeus 1 2 3 4  5 6 
e) muçulmanos 1 2 3 4  5 6 
f) índios 1 2 3 4  5 6 
g) brancos 1 2 3 4  5 6 
h) asiáticos ou orientais 1 2 3 4  5 6 
i) negros 1 2 3 4  5 6 
k) gente muito rica 1 2 3 4  5 6 
l) pobres 1 2 3 4  5 6 
m) estrangeiros em geral 1 2 3 4  5 6 
n) ciganos 1 2 3 4  5 6 
o) gente com Aids 1 2 3 4  5 6 
p) velhos 1 2 3 4  5 6 
q) jovens 1 2 3 4  5 6 
r) ex-presidiários 1 2 3 4  5 6 
s) crianças de rua 1 2 3 4  5 6 
t) gays e lésbicas 1 2 3 4  5 6 
u) usuários de drogas  1 2 3 4  5 6 
v) desempregados 1 2 3 4  5 6 
w) travestis 1 2 3 4  5 6 
x) deficientes físicos  1 2 3 4  5 6 
z) prostitutas, garotos de programa 1 2 3 4  5 6 
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P8. Desses grupos todos, qual é o que te causa mais estranhamento ou antipatia, isto é, o que você menos 
gosta? (pausa) E em 2o lugar? (pausa) E em 3o lugar? 
 

1o lugar:_______________ 2o lugar:______________  3o lugar:_______________PROSSIGA     99. Nenhum –PPP.10 
 

P9. Por que os ... (cite a 1a escolha)  são o tipo de gente que você menos gosta? Por quais outras razões?  
 

  
  
  

 
P10. No Brasil tem gente de várias cores ou raças. Qual é sua cor ou raça?  
 (Espontânea e única – NÃO leia as alternativas) 
 

1  branca  2  preta 3  parda 4  amarela 5  indígena       - PPP.12 
  

6  morena clara   8  oriental      9  mestiça 10  negra 11  clara  12  escura ----- 
13  morena escura  14  morena  15  mulata    16  outra (anote):        PROSSIGA 

 
P11. (se P10 = 6 a 16) O/a sr/a. diria que a sua cor ou raça é: (leia até a interrogação, itens 1 a 5): 
 

1 Branca 2   Preta 3   Parda 4   Amarela 5  ou Indígena?    6 Outra (espontânea - anote): 
 

P12. Agora me diga, por favor, qual das alternativas que eu vou citar se aproxima mais do seu caso. 
Considerando as combinações de cor ou raça dos seus avós e dos seus pais, o/a sr/a. tem combinação das 
cores ou raças: (leia até a interrogação, do item 1 ao 9): 
 

 1  negra e branca   2  negra e índia   3  branca e índia  4  oriental e branca  5  negra, branca e índia – FAÇA P.12a 

 6  só negra   7  só branca   8  só indígena  9  ou só oriental?  10  Outra (anote): 
 
P12a. (Só se P12 = 5) Dessas três cores ou raças, qual é a que o/a sr/a. acha que está mais presente no/a sr/a.: 
(leia até a interrogação, do item 1 ao 3 – resposta ÚNICA, se o/a entrevistado/a escolher duas, anote na alternativa 6) 
 

1  a branca 2  a negra  ou 3  a indígena? 4  as três iguais/ na mesma proporção (espontânea) 5 não sabe

  6  Outras respostas (anote): 
 
P13.  (TODOS) O/a sr/a. se considera negro/a, branco/a ou índio/a? 
 

  1  Negro/a    2   Branco/a   3  Índio/a  4  Outras respostas (anote):    5  Não sabe
 
 

INSTRUÇÃO: para as perguntas 14, 16, 17, 18, 21 e 22 considere a resposta da P13.     
Se P13 = 4, use exatamente o que o/a entrevistado/a disse. 

 

P14a. Agora vamos falar de direitos. Por lei, todo cidadão e cidadã brasileiro tem vários direitos, mesmo que na 
prática nem todos esses direitos sejam respeitados.  
Como cidadão/ã, qual é o direito que o/a sr/a. considera mais importante? (pausa) E em 2o lugar?  
 

P14b. E como...(cite resposta da P13)..., qual é o direito que o/a sr/a. considera mais importante? 
 

 

P15. (depois de fazer toda a P14, pergunte) O/a sr/a. diria que, atualmente no Brasil, o direito de...(cite, um de cada 
vez, cada direito citado na P14 e na P15)... é totalmente respeitado, parcialmente respeitado, ou não é respeitado?  
 

P.14                                   ⇓ P.15    ⇓  
 Direitos mais importantes  

(anote) 
Totalmente 
respeitado 

parcialmente 
respeitado 

Não é 
respeitado

Não 
sabe

14a. 1º lugar   1 2 3 4 

14a. 2º lugar   1 2 3 4 

14b. + imp.   1 2 3 4 
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P16. Para o/a sr/a., como é ser... (cite resposta da P13)... no Brasil, hoje?  
(faça pausa, depois explore) Como assim? (múltipla) O que mais é ser........ no Brasil hoje?  
 

  
  
  
  

 

P17. Quais são as coisas boas em ser ... (cite resposta da P13)...? 
(faça pausa, depois explore) Como assim? Por que isso é bom? (múltipla) O que mais é bom em ser...?  
 

  
  
  
  

 

P18. E quais são as coisas ruins em ser ... (cite resposta da P13)...? 
(faça pausa, depois explore) Como assim? Por que isso é ruim? (múltipla) O que mais é ruim em ser...? 
 

  
  
  
  

 

P19. Em comparação com a vida uns 20 ou 30 anos atrás, o/a sr/a. diria que... 
(se homem) a situação dos negros no Brasil, hoje:  
(se mulher) a situação das negras no Brasil, hoje: (ler até interrogação) 
 

1.  está melhor    2.  está pior       ou      3. não teve mudanças?            4. Não sabe 

5. Outras respostas (anote):_______________________________________________________________________ 
 

P20. Por que ? (faça pausa, depois explore) 
   (se não mudou, P19 =3) Em quais sentidos o/a sr/a. acha que não mudou? 
   (se mudou, P19 = 1 ou 2) O que mais o/a sr/a. acha que está ... (cite resposta da P.19)...?  
 

  
  
  
  

 
INSTRUÇÃO: Se entrevistado/a se considera negro/a ou branco/a (P13 = 1 ou 2) faça P21a e P22a. 

Se se considera índio/a (P13 = 3) faça P21b e P22b. 
 
P21a. (negro/a ou branco/a) Na sua opinião, ser branco/a ou ser negro/a no Brasil hoje, é a mesma coisa ou é 
diferente?  (se diferente)  É muito ou um pouco diferente? 
 

P21b. (índio/a) Na sua opinião, ser branco/a ou ser índio/a no Brasil hoje, é a mesma coisa ou é diferente? 
 (se diferente)  É muito ou um pouco diferente? 
 

      1. Um pouco diferente.........2. Muito diferente.........3. Não sabe.....PROSSIGA                 4 Mesma coisa - PPP.23 
 
 

P22a. (se negro/a ou branco/a) Quais são para o/a sr/a. as principais diferenças entre ser negro/a ou ser 
branco/a hoje no Brasil? (explore) O que mais é diferente? 
 

P22a. (se índio/a) Quais são para o/a sr/a. as principais diferenças entre ser índio/a ou ser branco/a hoje no 
Brasil? (explore) O que mais é diferente? 
 

  
  

                         PPP.24 
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P23. (se P21 = 4) Por que é a mesma coisa? (pausa e explore) Como assim? Em que sentido é a mesma coisa? 
 

  
  
  

 
P24. Eu vou falar algumas coisas que costumam ser ditas, que algumas pessoas acreditam e outras não. 
Gostaria que o/a sr/a. me dissesse se concorda ou discorda de cada uma delas. (aplique o RODÍZIO) 
(Leia uma frase de cada vez e pergunte:) O/a sr/a. concorda ou discorda? (pausa) Totalmente ou em parte?  
 

ATENÇÃO PARA O RODIZIO CONCORDA       
totalmente   em parte

DISCORDA         
totalmente     em parte

Não 
sabe 

a) a maioria dos negros é pobre porque não trabalha 1 2 3 4 5 

b) os negros trabalham mais porque a vida deles é mais dura 
que a dos brancos 1 2 3 4 5 

c) negro bom é negro de alma branca 1 2 3 4 5 

d) em sua maioria os índios são preguiçosos, preferem não 
trabalhar qunado não precisarem muito  1 2 3 4 5 

e) se Deus fez raças diferentes é para que elas não se misturem 1 2 3 4 5 

f) toda raça tem gente boa e gente ruim, isso não depende da 
cor da pele 1 2 3 4 5 

g) as pessoas que nascem da mistura de brancos e negros, são 
mais bonitas que as só brancas ou só negras 1 2 3 4 5 

h) as únicas coisas que os negros sabem fazer bem são música 
e esportes 1 2 3 4 5 

i) negro quando não faz besteira na entrada, faz na saída 1 2 3 4 5 

j) se pudessem comer bem e estudar, os negros teriam sucesso 
em qualquer profissão. 1 2 3 4 5 

k) os negros sabem fazer tudo que os brancos fazem e além 
disso são melhores nos esportes, na música e na dança 1 2 3 4 5 

l) toda raça tem pessoas bonitas e pessoas feias 1 2 3 4 5 

m) uma boa coisa do povo brasileiro é a mistura de raças   1 2 3 4 5 
 

P25. Por que o/a sr/a. ... (ler resp. P24m)... que uma boa coisa do povo brasileiro é a mistura de raças? (explore) 
 

  
  

 
P26.  Na sua opinião existem diferenças de inteligência entre brancos e negros?  
(se sim) Quem são mais inteligentes, os negros ou os brancos?  
 

1 Não existem diferenças 

2 Existem: os negros são mais inteligentes  

3 Existem: os brancos são mais inteligentes 

4 Outras respostas (anote): ___________________________________________________   5. Não sabe   
 

P27. O/a sr/a. já votou alguma vez em um político negro?  
     (se não) O/a sr/a. votaria em um político negro? 
     (se sim) O/a sr/a. votaria de novo em um político negro? 
 

1 Já VOTOU em político negro e VOTARIA de novo 

2 Já VOTOU em político negro mas NÃO votaria de novo  

3 Não votou, mas votaria/ votaria dependendo do candidato 

4 Não votou e nem votaria  

5 Outras respostas (anote): ___________________________________________________   5. Não sabe 
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ATENÇÃO: de P.28 a P.30, no caso do/a entrevistado/a já viver alguma situação proposta na pergunta, aplique-a da 
mesma forma, lendo as alternativas com o verbo no presente – o/a sr/a. não se importa, fica contrariado... não aceita –  

assinalando a alternativa que mais se aproxima do sentimento que ele/a tem por conta dessa vivência 
 
P28a. Se no seu trabalho o/a sr/a. tivesse um chefe negro, o/a sr/a. (leia até a interrogação): 
P28b. E se no seu trabalho o/a sr/a. tivesse um chefe branco, o/a sr/a. (leia até a interrogação): 
 
 

Se chefe⇒ 28a. NEGRO 28b. BRANCO 
não se importaria 1 1 

ficaria contrariado(a) mas procuraria aceitar, ou 2 2 

não aceitaria e mudaria de trabalho? 3 3 

Outras respostas (anote): 4 4 

Não sabe 5 5 

 
P29a. Se várias famílias negras fossem morar na sua vizinhança, o/a sr/a. (leia até a interrogação): 
P29b. E se várias famílias brancas fossem morar na sua vizinhança, o/a sr/a. (leia até a interrogação): 
 

Se famílias ⇒ 29a. NEGRAS 29b. BRANCAS 
não se importaria 1 1 

ficaria contrariado(a) mas procuraria aceitar, ou 2 2 

não aceitaria e mudaria de casa? 3 3 

Outras respostas (anote): 4 4 

Não sabe 5 5 

 
P30a. E se um filho ou uma filha sua casasse com um negro, o/a sr/a. (leia até a interrogação): 
P30b. E se um filho ou uma filha sua casasse com um branco, o/a sr/a. (leia até a interrogação): 
 

Se filho/a casasse com ⇒ 30a. NEGRO 30b. BRANCO 
não se importaria 1 1 

ficaria contrariado(a) mas procuraria aceitar, ou 2 2 

não aceitaria o casamento? 3 3 

Outras respostas (anote): 4 4 

Não sabe 5 5 

 
P31a. Na sua opinião, no Brasil os brancos têm preconceito de cor em relação aos negros?  
          (se sim) Muito ou um pouco? 
P31b. E os negros, têm preconceito de cor em relação aos brancos? (se sim) Muito ou um pouco? 
P31c. E os negros em relação aos próprios negros, têm preconceito de cor? (se sim) Muito ou um pouco? 
P31d. E em relação aos índios, os brancos têm preconceito de cor? (se sim) Muito ou um pouco? 
 
P32a. E o/a sr/a., tem preconceito de cor em relação aos negros? (se sim) Muito ou um pouco? 
P33b. E em relação aos brancos, o/a sr/a. tem preconceito de cor? (se sim) Muito ou um pouco? 
P32c. E em relação aos índios, o/a sr/a. tem preconceito de cor? (se sim) Muito ou um pouco? 

 
P.32 - ENTREVISTADO/A 

                                                     P.31⇒ 
a. os 

brancos em 
relação a 
negros 

b. os 
negros em 
relação a  
brancos 

c. os 
negros em 
relação a  
negros 

d. os 
brancos 

em relação 
a índios 

a. em 
relação a 
negros 

b. em 
relação a  
brancos 

c. em 
relação a  

índios 
Não, não tem preconceito 1 1 1 1 1 1 1 

Sim, tem muito preconceito 2 2 2 2 2 2 2 

Sim, tem um pouco de preconceito 3 3 3 3 3 3 3 

Tem, mas não sabe se muito ou pouco 4 4 4 4 4 4 4 

Não sabe se tem preconceito 5 5 5 5 5 5 5 
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P33. (TODOS) O/a sr/a. vem de uma família de imigrantes ou sua família sempre foi do Brasil?  
(se família imigrante) A sua família é descendente de que povos ou países? (ESPONTÂNEA e múltipla) 
 

1  portugueses  5  japoneses   9  judeus 

2  espanhóis  6  chineses  10  latino-americanos. De que país?_________________  

3  italianos  7  árabes  11  africanos. De que país?________________________ 

4  alemães  8  turcos  12  outros (anote): _______________________________ 

13 sempre foi brasileira …PPP 35  14  não sabe…PPP 35                De 1 a 12…PROSSIGA 
 

P34. Na sua opinião, existe no Brasil preconceito e discriminação contra os imigrantes que têm essa mesma 
origem que a sua família? (se sim) Muito ou um pouco? 
 

1   não tem 2   tem um pouco       3   tem muito       4   tem, mas não sabe se muito ou pouco       5   não sabe se tem  
 

6  Outras respostas (anote): __________________________________________________________________________ 
 

P35. (TODOS) 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 o/a sr/a. costuma ser discriminado/a (ler até interrogação):  
 

1  sempre...... 2  quase sempre..... 3  de vez em quando....ou... 4  isso aconteceu só uma ou duas vezes?.....PROSSIGA      

5  Outras frequências (anote): _________________________________          6  nunca se sentiu discriminado/a – PPP.37 
 

P36Df. (se sim, P35 ≠ 6) Em que situações o/a sr/a. já se sentiu discriminado/a por causa da sua cor ou raça? 
 

  
  
  
  

 
P37. Na sua opinião, existe racismo no Brasil? (se sim) Muito ou um pouco?  
 

1. Sim, muito       2. Um pouco         3. Não  existe         4. Não sabe se existe        
 
P38. (TODOS) O que o/a sr/a. entende por racismo?  
(faça pausa e explore) O que mais o/a sr/a. pensa quando ouve falar em racismo? 
(Se disser que não sabe o que é, pergunte:) Mesmo só de ouvir falar, o que o/a sr/a. acha que é racismo?  
 

  
  
  
  

 
P39. (se acha que existe racismo no Brasil, P.37 = 1 ou 2) O/a sr/a. poderia me dar um exemplo do racismo que 
acontece no Brasil? (explore) Quais outras manifestações de racismo o/a sr/a. já viu, já viveu ou ouviu falar? 
 

  
  
  

 
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: (ler até a interrogação) 
 

1  bem informado/a        2 mais ou menos informado/a      ou      3  não sabia que elas existiam? 
 
P41. (TODOS) Pelo que o/a sr/a. sabe ou imagina, quais atos uma pessoa pode cometer que podem levar ela a 
ser acusada de crime de racismo? (explore) Quais outras atitudes podem ser acusadas legalmente de racismo? 
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P42. O/a sr/a. conhece pessoalmente alguém que foi vítima ou que foi acusado de discriminação racial ou 
preconceito de cor, em disputa que tenha ido parar na Justiça?  
 

1  não conhece....PPP.43        2  sim, conhece a vítima......3  conhece o/a acusado/a......4 conhece ambos.....PROSSIGA 
 
P42a. (se conhece, P42 ≠ 1) Quando foi o caso de crime de racismo mais recente, de gente que o/a sr/a. conhece, 
que foi parar na Justiça?  
                   Há________meses OU   Há_________ anos (anote) 
 
P43. (se acha que EXISTE racismo no Brasil, P37 = 1 ou 2) 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? 
  (se acha que NÃO existe racismo no Brasil, P37 = 3) Na sua opinião, se existisse racismo no Brasil, os governos 
deveriam ter a obrigação de combater o racismo e a discriminação racial, ou isso seria um problema que as 
pessoas teriam de resolver entre elas, sem a interferência do governo? 
 

1 é/ seria obrigação dos governos combater a discriminação   2  é/ seria um problema das pessoas    3  não sabe 

4 Outras respostas (anote):_________________________________________________________________________ 
 
P44a. (TODOS) Pelo que o/a sr/a. sabe ou ouviu falar, o governo anterior do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, se preocupou muito, se preocupou um pouco ou não se preocupou em diminuir a desigualdade entre 
negros e brancos no Brasil?  
 

P44b. E o atual governo do presidente Lula, que começou este ano, está muito preocupado, um pouco 
preocupado ou não está preocupado em diminuir a desigualdade entre negros e brancos no Brasil?  
 

grau de preocupação ⇒ MUITO UM POUCO NÃO ESTÁ NÃO SABE 
  a. FHC 1 2 3 4 
  b. LULA 1 2 3 4 

 
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?  
(múltipla - faça pausa e explore) O que mais ele fez? 
 

  
  
  
  

 
P46. E o que o/a sr/a. acha que o governo Lula deveria fazer para combater a discriminação racial e diminuir a 
desigualdade entre negros e brancos? (pausa e explore) O que mais ele deveria fazer? 
 

  
  
  
  

 
P47Df. (leia devagar) Os 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 opinião quem é mais responsável 
pelo fato de que a população negra ainda viva em piores condições que a população branca (ler até a 
interrogação, itens 1 e 2) 
. 

1 O preconceito e a discriminação que existe dos brancos contra os negros, ou 

2 Os negros que não aproveitam as oportunidades que têm para melhorar de vida? 

3 Ambas as alternativas 

4 Outras respostas (anote): ____________________________________________________ 

5 Não sabe 
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P47B. (leia devagar) Os 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 opinião qual destas alternativas 
(mostre CARTÃO P.47B) é mais responsável pelo fato de que a população negra ainda viva em piores condições 
que a população branca (ler até a interrogação, itens 1 a 3, enumerando as alternativas) 
. 

1 um, o preconceito e a discriminação que existe dos brancos contra os negros,  

2 dois, os negros que não aproveitam as oportunidades que têm para melhorar de vida, ou  

3 três, a falta de políticas públicas com oportunidades para os negros  melhorarem de  vida? 

4 Outras respostas (anote): ___________________________________________________   5   Não sabe 
 
P48Df. (leia devagar) Diante da discriminação passada e presente contra os negros, têm 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? 
 

 1   concorda totalmente  3   discorda totalmente  5   não sabe 

 2   concorda em parte  4   discorda em parte 

6 outras respostas (anote):_______________________________________________________________________ 
 

P49Df. O/a sr/a. já sofreu discriminação por causa da sua cor ou raça quando achava que tinha a chance de: 
 

 sim não não sabe 

a. conseguir algum trabalho? 1 2 3 
b. receber uma promoção? 1 2 3 
c. comprar ou alugar uma casa? 1 2 3 
d. estudar em alguma escola? 1 2 3 

 
P50. Agora gostaria de saber o que o/a sr/a. pensa sobre política. Na sua opinião política é uma coisa:          
muito importante, mais ou menos importante ou nada importante?  
 

1  Muito importante    2  Mais ou menos importante 3  Nada importante         4  Não sabe 
 
P51. O que o/a sr/a. entende por política? (pausa) Quando o/a sr/a. ouve falar em política o que lhe vem a cabeça. 
(explore) O que mais?  
 

  

  

  
 

P52. O/a sr/a. diria que o que acontece na política influi ou não na sua vida? (se sim) Influi muito ou um pouco? 
 

1   Influi muito                  2   Influi um pouco                 3   Não influi                     4   Não sabe 

P53. E o/a sr/a., influi ou não na política? (se sim)  Muito ou um pouco?  

1   Influi muito             2   Influi um pouco                 3   Não influi   4  Não sabe  
 

P54. Quando o assunto é política, muita gente fala em atitudes ou idéias de esquerda e de direita. Aqui tem um 
desenho com essas posições (mostre CARTÃO P.54). Onde o/a sr/a. se colocaria levando em conta as suas 
próprias atitudes e idéias políticas? Por favor, mostre para mim qual destes quadradinhos corresponde melhor à 
sua posição:  
                                   E S Q U E R D A                                              D I R E I T A 

1 2 3 4 5 6 7  8  não sabe 

 

9   Outras respostas (anote):_____________________________________________________________ 
 
P55. Qual é o partido político que o/a sr/a. prefere? (espontânea e única) 

1  PT          2  PMDB          3  PFL  4  PSDB    5  PTB          6  PP  7 PDT  8 PSB 

9  Outros (anote):_______  10  nomes/referências (anote):_____________________   11  nenhum/ não tem 
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P56. Vou falar alguns tipos de associações, entidades e grupos e gostaria que o/a sr/a. me dissesse, para cada 
um deles: um, se o/a sr/a. participa atualmente; dois, se já participou e não participa mais; três, se nunca 
participou, mas gostaria de participar, ou quatro, se nunca participou nem gostaria de participar: 
(Cite um de cada vez, começando conforme rodízio e repita as alternativas sempre que necessário) 
 

ENTIDADES   - OBSERVE RODÍZIO PARTI-
CIPA 

JÁ 
PARTICI-  

POU  

NUNCA 
MAS 

GOSTARIA 

NUNCA 
NEM 

GOSTARIA 

a. Associação comunitária, de moradores ou sociedade de amigos do bairro 1 2 3 4 

b. Associação de defesa do consumidor 1 2 3 4 

c. Partido político(se sim) Qual ? (anote): 1 2 3 4 

d. Grupo de defesa do meio ambiente ou ecológico 1 2 3 4 

e. Sindicato de trabalhadores 1 2 3 4 

f. Associação profissional 1 2 3 4 

g. Entidade ou grupo ligado ao movimento contra o racismo 1 2 3 4 

h. Associação ou entidade ligada ao movimento indígena 1 2 3 4 

i. Organização de mulheres ou entidade ligada ao movimento feminista 1 2 3 4 

j. Organização de homossexuais, ou entidade ligada ao movimento GLBT 1 2 3 4 

k. Associação estudantil, grêmio, centro acadêmico ou união de estudantes 1 2 3 4 

l. Clube ou associação esportiva, recreativa ou de lazer 1 2 3 4 

m. Grupo ou associação de assistência social 1 2 3 4 

n. Cooperativa de crédito, de produção, de serviço ou de consumo 1 2 3 4 

o. Associação ou Conselho ligado a educação ou a saúde 1 2 3 4 

p. Associação de sem-teto ou de movimento por moradia 1 2 3 4 

q. Associação ou movimento de sem-terra 1 2 3 4 

r. Entidade de portadores de deficiência física ou de necessidades especiais 1 2 3 4 

s. Grupo de jovens 1 2 3 4 

t. Grupo religioso 1 2 3 4 

u. De alguma outra organização ou entidade? (se sim, anote de que tipo) 
 

1 2 3 4 

 
P57. Em muitos lugares existem pessoas que pensam de jeito diferente da maioria da população.                       
Na sua opinião, essas pessoas (estimulada e única – mostre CARTÃO P.57 e leia enumerando as alternativas até 3) 
 

1. Um, devem obedecer a vontade da maioria da população, deixando de lado as suas idéias; 
2. Dois, podem ter suas idéias, desde que não tentem convencer os demais ou 
3. Três, podem ter suas idéias e tentar convencer os outros? 
4. Outras respostas (anote):________________________________________________________  5 Não sabe 

 
P58. Vou falar de algumas idéias defendidas por alguns grupos e gostaria que o/a sr/a. me dissesse o que o/a 
sr/a. acha que esses grupos devem fazer. Os grupos que defendem: 
....(cite cada idéia aplicando o RODÍZIO, e leia as frases da P58, continuando a mostrar o CARTÃO P.58)... 
 

P59. (depois de fazer a P.58 completa, pergunte para cada item) E o/a sr/a., concorda ou discorda com: 
 

P.58          ⇓ P59 – entrevistado/a          ⇓  
 obe 
decer 

maioria 

 não 
conven 

cer 

tentar 
conven 

cer 

 outras 
respostas 

(anote) 

Não 
sabe 

conc disc depe
nde 

ñ s 

a. A legalização da união entre 
pessoas do mesmo sexo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

b. A pena de morte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
c. O aborto deixar de ser crime 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
d. A superioridade da raça branca 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
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P60. Agora vamos falar de educação. O/a sr/a. está estudando atualmente? 
 

1 sim – PPP.62  2 não – PROSSIGA  
 
P61. (Todos, exceto escolaridade superior completo ou pós – CONSULTE 1a página)  Quais foram os principais 
motivos para o/a sr/a. parar de estudar na/o...(diga série/ano e grau citados na P2)....? Por que mais o/a sr/a. parou? 
 

  
 
P62. Considerando todos anos que foi à escola, o/a sr/a. estudou:   
 

1.  só em escola pública     2.  só em escola particular    ou    3. em escola pública e particular? 

P63. (Se completou o 2º grau ou mais – P2 = 7 a 10) O/a sr/a. freqüentou algum curso pré-vestibular?                     
(se sim) Gratuito ou pago?  
 

1.  Sim, gratuito  2.  Sim, pago  3. Sim, pago com bolsa      4.  Não fez pré-vestibular 
 

P64. O/a sr/a. repetiu algum ano da escola? (se sim) Quantos? Em que grau? (espontânea) 
              
a. No Fundamental 1 (até 4a série)... 1. Sim – Quantos? ________ 2.   Não        9.  NÃO REPETIU NENHUM 

b. No Fundamental 2 (5a  a 8a série) 1. Sim – Quantos?________ 2.   Não .........   3  não cursou Fundamental 2 

c. No Ensino Médio.......................... 1. Sim – Quantos?________ 2.   Não ......... 3  não cursou Ensino Médio   

d. Na Faculdade............................... 1. Sim – Quantos?________ 2.   Não ..........  3  não cursou Faculdade 
 

P65. Na sua opinião, o que o/a sr/a. aprendeu ou viveu (se estuda diga aprende ou vive) na escola foi (é) muito 
importante, + ou – importante, pouco ou nada importante para os seguintes aspectos da sua vida:  
 

O que o/a sr/a. aprende na escola é/foi: muito 
importante

+ ou - 
importante

pouco 
importante 

nada 
importante

Não  
sabe 

a) para o seu futuro profissional 1 2 3 4 5 

b) para suas oportunidades atuais de trabalho  1 2 3 4 5 

c) para as coisas que o/a sr/a. faz no seu dia-a-dia 1 2 3 4 5 

d) para entender a realidade 1 2 3 4 5 

e) para fazer amigos/as 1 2 3 4 5 

f) Outras. Qual ______________________ 1 2 3 4 5 

 
P66. (TODOS)  Quando fez os primeiros anos de escola, com que freqüência o/a sr/a. costumava... (leia um item 
de cada vez, conforme RODÍZIO e pergunte a frequência)...: sempre, quase sempre, de vez em quando ou nunca?  
 

Costumava:             OBSERVE RODÍZIO Sempre Quase 
sempre

De vez em 
quando Nunca outras respostas 

(anote) 

a) Freqüentar as aulas? 1 2 3 4 5 

b) Sair com os colegas em outras atividades fora 
da sala de aula? 1 2 3 4 5 

c) Achar as aulas desinteressantes? 1 2 3 4 5 

d) Chegar atrasado à aula?  1 2 3 4 5 

e) Chegar à aula cansado por causa do trabalho? 1 2 3 4 5 

f) Não conseguir se concentrar na aula por que 
não comeu o suficiente? 1 2 3 4 5 

g) Ter dificuldade em se juntar com os colegas  
nas atividades em grupo? 1 2 3 4 5 

h) Não conseguir se concentrar na aula por 
causa de problemas familiares? 1 2 3 4 5 

i) Sentir-se ofendido ou humilhado com algum 
conteúdo do material didático  1 2 3 4 5 
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P67. Durante a sua vida escolar, o/a sr/a. se sentia apoiado pela sua família para continuar os estudos? 
  

1.   Sim , sempre 2.   sim, quase sempre  3.   As vezes  4.   nunca teve apoio 
 
P68. E o/a sr/a. foi pressionado pela sua família a parar de estudar? 
  

1.   Sim , várias vezes      2.   sim, algumas vezes  3.  nunca  
 
P69a. Durante a vida escolar, alguma vez o/a sr/a. se sentiu injustiçado/a, discriminado/a ou foi motivo de  
          gozação dos colegas: ...(leia as alternativas)...?  
P69b. E pelos professores, alguma vez o/a sr/a. se sentiu injustiçado/a, discriminado/a ou foi motivo de gozação   
         ...(leia as alternativas)...? 
P69c. E por funcionários da escola, alguma vez o/a sr/a. se sentiu injustiçado/a, discriminado/a, ou foi motivo de  
        gozação  ...(leia as alternativas)...? 
 

 a. Colegas b. Professores c. Funcionários 

RODÍZIO sim não sim não sim não 

a) por causa do seu comportamento? 1            2 1            2 1            2 
b) por tirar notas baixas/ ter baixo rendimento? 1            2 1            2 1            2 
c) por ser pobre?  1            2 1            2 1            2 
d) por ser rico? 1            2 1            2 1            2 
e) pelo tipo de roupa que costumava usar? 1            2 1            2 1            2 
f) por causa do seu cabelo? 1            2 1            2 1            2 
g) pelo seu tipo de corpo? 1            2 1            2 1            2 
h) Por alguma outra razão? Qual? (anote) 

 1            2 1            2 1            2 

 
P70. E alguma vez na escola o/a sr/a. se sentiu injustiçado/a, discriminado/a ou foi motivo de gozação dos 
colegas, de professores ou funcionários por causa da sua cor ou raça? (múltipla) 
 
1  sim, por colegas.......2  sim, por professores.......3  sim, por funcionários......PROSSIGA           4 não, nunca – PPP.76 
 
P71. (se sim, P70= 1, 2 ou 3) Qual foi o caso, relacionado à escola, em que ficou mais claro que o/a sr/a. estava 
sendo injustiçado, discriminado ou foi motivo de gozação por causa da sua cor ou raça? Por favor, descreva o 
que aconteceu:  
 

  

  
 

INSTRUÇÃO: garanta que o relato acima tenha no mínimo as quatro informações abaixo.       
Caso tenha, TRANSFIRA-AS. Caso não tenha, PERGUNTE 71 a,b,c,d: 

 
P71a. Quem discriminou:  (múltipla)            
 

1  colega       2  professor        3  funcionário       4  parente (quem):______________    5 outro (anote):_______________ 
 
P71b. Qual a cor ou raça dele/e: (ler alternativas – Se mais de uma pessoa, considerar a que mais discriminou ou ofendeu) 
 

1  branca       2  preta        3  parda       4  amarela   ou     5  indígena?        6 outra (anote):______________________ 
 
P71c. Em que série e grau aconteceu:   Na______ série do ______ grau 
 
P71d. Onde aconteceu:       1  na sala de aula            2  sala de professor/ diretor              3  fora de sala mas na escola    
                 

            4 fora da escola           4 em casa     5 outro lugar (anote):____________________________________ 
 
P72.  Como o/a sr/a. se sentiu com isso?  
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P73. Como o/a sr/a. reagiu a este tipo de atitude?  
 

  

  

  
 

P74a. O/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema para alguém na escola? (se sim) Para quem? 
P74b. E de fora da escola, o/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema para alguém? (se sim) Para quem? 
 

a. NA ESCOLA 1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 

b. DE FORA  1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 
 

P75. Alguma providência foi tomada para por fim a esse problema? (se sim) Qual? 
 

    1.  Sim. Anote qual:_______________________________________________________________ 2.  Não 
 

P76.  (TODOS) Considerando sua cor ou raça, na última escola que o sr/a cursou, o/a sr/a. se via como (ler até 
interrogação): 
 

1.   Maioria   ou 2    Minoria ?         3  Outras respostas (anote):_______________________      4   não lembra 
 

P77. (leia devagar) Atualmente tem-se falado em política de cotas, isto é, sobre a possibilidade de reservar uma 
parte das vagas nas faculdades para estudantes negros ou para estudantes que venham de escolas públicas.  
 

P77a. Qual das seguintes frases se aproxima mais do que o/a sr/a. pensa sobre as universidades públicas:     
(leia até item 3, enumerando as alternativas) 
P77b. E em relação às faculdades particulares, com qual frase o/a sr/a. concorda mais? 

                                                                                                                        

 a. PÚBLICAS b. PRIVADAS 

Um, todas deveriam reservar uma parte de suas vagas para estudantes negros 1 1 

Dois, deve haver reserva de vagas para estudantes que vêm das escolas públicas  
do 2o grau, independente da cor ou raça 2 2 

Três, não deve ter reserva de vagas para ninguém,  
as faculdades têm que ser mesmo para os melhores 3 3 

Outras respostas (anote)  4 4 

Não sabe 5 5 
 
P78. Na sua opinião o que seria melhor para diminuir a desigualdade entre o número de negros e de brancos que 
chegam às faculdades (leia até a interrogação, itens 1 a 4, enumerando as alternativas): 
 

1  um, melhorar a escola pública dando mais oportunidade a todos, 
 2  dois, abrir mais vagas nas faculdades pra diminuir a concorrência,   

3  três, oferecer cursos pré-vestibulares gratuitos para estudantes negros ou     
4  quatro, reservar uma parte das vagas nas faculdades para estudantes negros?   

 5  Outras respostas (anote):_______________________________________________________________  6  Não sabe 
 

P79. Agora falando de computador, o/a sr/a.: (ler até a interrogação) 
 

1  nunca viu um de perto 2  já viu mas nunca usou           3  usou algumas vezes  ou       4  usa sempre? 
P80. E em relação à Internet, o/a sr/a.: (ler até a interrogação) 
 

1. não sabe o que é         2. Sabe o que é  mas nunca usou        3. usou algumas vezes ou       4. usa sempre? 
 

 
 
P81. Falando agora de trabalho remunerado – ou seja, qualquer atividade que o/a sr/a. ganha dinheiro para fazer 
–  o/a sr/a. está trabalhando atualmente?  
(se NÃO trabalha) Qual é a sua atividade principal: o/a sr/a. (se mulher) é dona-de-casa, (todos) só estuda, está 
aposentado/a ou está desempregado/a e procurando trabalho? 
 

1  Sim, está trabalhando – PPP.84      2  dona-de-casa.....................................3  só estuda............PROSSIGA    

4  aposentado/a.................PPP.83       5  desempregado/a - PROSSIGA    6  Outras (anote): _________________ 
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P82. O/a sr/a. (leia até a interrrogação): 
 

     1 nunca fez trabalho remunerado.........PPP.96       ou    2  já trabalhou mas parou e está sem trabalhar? - PROSSIGA 
 
P83. (se aposentado, P81 =4, ou já trabalhou, P82 =2) O/a sr/a. já trabalhou com carteira assinada?  
 

1  Sim   2  Não 
 
P84. (se trabalha, aposentado ou já trabalhou – P81 = 1 ou 4, P82 =2) Com que idade o/a sr/a. começou a trabalhar? 
 

 
(Anote) ⇒ 

  
anos 

       SE NÃO TRABALHA ATUALMENTE, PPP.88      
 

P85. (só se trabalha, P81 =1) No seu trabalho (principal) o/a sr/a. é (mostre CARTÃO P.85 e leia até item 8): 
 

1  Funcionário/a público/a 5  Conta-própria temporário (bico/ free lancer) 
2  Assalariado/a com carteira assinada 6  Autônomo universitário (profissional liberal) 

3  Assalariado/a sem carteira assinada 7  Empregador (mais de dois empregados) ou 

4  Conta-própria regular (paga ISS) 8  Auxiliar de família sem remuneração fixa? 

9 outras situações (anote):_____________________________________________ 
 

P86. (só se trabalha, P81 =1) Ao todo, somando esse com outros trabalhos pagos, mais ou menos quantas horas 
o/a sr/a. gastou trabalhando na semana passada? 
                                                                                    (anote)__________horas 

P87. (se trabalha ou aposentado, P81 = 1 ou 4) E somando esse com outros trabalhos pagos e rendas que o/a sr/a. 
tem, ao todo quanto o/a sr/a. ganhou no mês passado?  
                                                                                             R$ ________________(anote) 
 

P88. (se trabalha) O/a sr/a. diria que o cargo ou função que ocupa hoje (leia os verbos das alternativas no presente) : 
        (se já trabalhou) O/a sr/a. diria que o último cargo ou função que o/a sr/a. ocupou (leia os verbos no passado) : 
 

1  Corresponde/ia à sua qualificação 3    È/era superior à sua qualificação? 

2   É/era inferior à sua qualificação ou  4    Não sabe 

 
P89. O salário que o/a sr/a. recebe/ia pelo seu trabalho (leia as alternativas correspondentes) : 
 

1 Corresponde/ia à sua função 3    É/era superior à de outros funcionários que 
exercem a mesma função? 

2   É/era inferior à de outros funcionários que 
exercem a mesma função ou 

 
4    Não sabe 

 
P90a .Considerando a sua cor ou raça, alguma vez o/a sr/a. já se sentiu injustiçado ou discriminado por algum  
    chefe ou superior?  (se sim) Isso aconteceu com o/a sr/a.: uma vez, algumas vezes ou acontece/ia sempre? 
P90b. E pelos colegas de trabalho, alguma vez o/a sr/a. já se sentiu discriminado por causa da sua cor ou raça?  
   (se sim) Isso aconteceu com o/a sr/a.: uma vez, algumas vezes ou acontece/ia sempre? 
P90c. E pelos subordinados no trabalho, alguma vez o/a sr/a. já se sentiu discriminado por sua cor ou raça?  
   (se sim) Isso aconteceu com o/a sr/a.: uma vez, algumas vezes ou acontece/ia sempre? 
P90d. E por algum cliente ou freguês, alguma vez o/a sr/a. já se sentiu discriminado por causa da sua cor ou 
raça?  (se sim) Isso aconteceu com o/a sr/a.: uma vez, algumas vezes ou acontece/ia sempre? 
 

 Sim,            
uma vez 

Sim, algumas 
vezes 

Sim, sempre Nunca 
aconteceu 

Não sabe 

a) Pela chefia 1 2 3 4 5 

b) Pelos colegas de trabalho 1 2 3 4 5 

c) Pelos subordinados no trabalho 1 2 3 4 5 

d) Por cliente ou freguês 1 2 3 4 5 

    se a,b,c,d =4, PPP.96 
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P91. Qual foi o caso em situação de trabalho em que ficou mais claro que o/a sr/a. estava sendo discriminado/a 
por sua cor ou raça? Por favor, descreva o que aconteceu: 

  

  

  
 

INSTRUÇÃO: garanta que o relato acima tenha no mínimo as quatro informações abaixo.       
Caso tenha, transfira-as. Caso não tenha, pergunte 91 a,b,c,d: 

 
P91a. Quem discriminou:              
 

1  chefia       2  colega        3  subordinado/a       4  parente (quem):______________ 5 outro (anote):_______________ 
 

P91b. Qual a cor ou raça dele/e: (ler alternativas – Se mais de uma pessoa, considerar a que mais discriminou ou ofendeu) 
 

1  branca       2  preta        3  parda       4  amarela   ou     5  indígena?        6 outra (anote):______________________ 
 
P91c. Quando isso aconteceu:   Faz______ meses OU______ anos 
 

P91d. Onde aconteceu:       1  no trabalho, durante expediente            2  no trabalho, fora do expediente             
                 

         3  fora do trabalho        4  em casa     5 outro lugar (anote):___________________________________ 
 
P92. E como foi que o/a sr/a. se sentiu com isso? (pausa e explore) O que mais o/a sr/a. sentiu?          
 

  

  

  
 
 
P93. O/a sr/a. reagiu a essa situação? (se sim) De que forma?  
(pausa e explore) O que mais o/a sr/a. fez? 

  

  

  
 
P94a. O/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema para alguém no seu trabalho? (se sim) Para quem? 
P94b. E de fora do trabalho, o/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema para alguém? (se sim) Para quem? 
 

a. NO TRABALHO 1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 

b. DE FORA  1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 
 

P95. Alguma providência foi tomada para por fim a esse problema? (se sim) Qual? 
 

    1.  Sim. Anote qual:_______________________________________________________________ 2.  Não 

P96. Atualmente tem-se falado em política de cotas para a população negra, ou seja, que uma parte das vagas 
nas empresas e serviços públicos deveria ser reservada para negros . O/a sr/a. é a favor ou contra a reserva de 
vagas para negros nas empresas e serviços públicos? (pausa) Totalmente ou em parte? 
 

1  totalmente a favor        2  a favor em parte           3  totalmente contra 4  contra em parte          5  não sabe 
 

6  outras respostas (anote):__________________________________________________________________________ 
 
P97. Por quê? (pausa e explore) Por quais outras razões o/a sr/a. é ... (cite resposta da P.96)...? 
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P98. O/a sr/a. é a favor ou contra que a população negra possa se aposentar mais cedo que a população 
branca? 
 

1 a favor…PPP.100       2  contra……..3 depende………4 não sabe……….PROSSIGA 
 
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 a favor ou contra que a população negra 
possa se aposentar mais cedo que a população branca? 
 

1  a favor      2  contra  3  depende  4  não sabe 
 
P100. Na sua opinião, de qual destas questões (CARTÃO P.100) o governo deveria cuidar primeiro para combater 
a discriminação e a desigualdade racial no mercado de trabalho? (pausa) E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar?    
 

 1º lugar 2º lugar 3º lugar 

cotas para a inclusão de negros nos serviços públicos  1 1 1 
créditos para empresários negros 2 2 2 
cursos de capacitação profissional para jovens negros  3 3 3 
desconto nos impostos das empresas que empregarem negros 4 4 4 
cursos de preparação para jovens negros terem seus próprios negócios 5 5 5 
criar mais empregos dando mais oportunidade a todos, negros ou não 6 6 6 

não sabe 7 7 7 
nenhuma dessas 8 8 8 

Outras respostas (anote) : 9 9 9 
 

P101. E na sua opinião, para qual destes grupos (CARTÃO P.101) o governo deveria tomar medidas primeiro, 
para que pudessem entrar no mercado de trabalho? (pausa) E em 2º lugar? (pausa ) E em 3º lugar?    
 

 1º lugar 2º lugar 3º lugar 

jovens negros, de ambos os sexos 1 1 1 
negros e negras desempregados, de qualquer idade  2 2 2 
negros e negras desempregados, acima de 40 anos 3 3 3 
mulheres negras, chefes de família  4 4 4 

não sabe 5 5 5 
Outras respostas (anote) : 6 6 6 

 
P102. Falando agora de segurança e violência, o/a sr/a. conheceu alguém que tenha sido assassinado ou 
morrido de forma violenta? (se sim) Quantas pessoas? 
 

    1. Não conheceu – PPP.103                            2. Conheceu  ______pessoas (anote) 

P102a. Qual a relação de vínculo que o/a sr/a. tinha com essa pessoa?  
(se mais de uma, considerar a relaçâo mais importante) 
 

 1.   Pai   2.   Mãe  3.   Filho   4.   Irmão   

 5.   Primos  6.   tios   7.   outros parentes  8.   amigos 

 9.   vizinhos  10.  conhecidos  11.  desconhecidos  12. outros______________ 

P103.  O/a sr/a. foi assaltado nos últimos 2 anos? (se sim) Ao todo quantas vezes? 
    1. nunca foi assaltado/a – PPP.106           2. Foi assaltado/a ______vez(es) (anote) 
 

P104a . Dessas, quantas vezes o/a sr/a. foi assaltado na rua? P104b. E em casa? P104c. E em outros lugares? 
 
    a._____vezes na rua  99. Na rua nunca   c.______vezes em ___________________(anote lugares) 

    b._____vezes em casa 99. Em casa nunca foi      (confira se total de assaltos P104 a+b+c  bate com total P.103) 

P105. Da última vez que o/a sr/a. foi assaltado, o/a sr/a. chamou ou foi à polícia? 
 1. Sim, foi à polícia  2.  sim, chamou a polícia 3.   Não foi nem chamou a polícia 
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 P106.  O/a sr/a. já viu de perto alguma arma de fogo de verdade?  (se sim) Algumas vezes ou muitas? 
  1  nunca viu –PPP.110         2  Já viu ____vez(es) (se algumas, anote).............3  Viu muitas vezes/ vê sempre......PROSSIGA 

P107. (já viu) O/a sr/a. já segurou uma arma de fogo?  
(se sim) P107b. De quem era ou é essa arma? (se mais de uma vez, considerar experiência mais recente) 
   

1 nunca segurou........2 sim, era/é do/a: ______________ (anote relação)........PPP.110       3 arma própria......PROSSIGA 

P108. O/a sr/a. ainda tem essa arma?       1  sim, tem       2  não tem mais   3  não responde 

P109. Por qual motivo o/a sr/a. tem essa arma? 
 

  1 por trabalho      2 outras razões (anote) :___________________________________________________________________________        

P110a. Eu vou dizer algumas coisas que podem ter acontecido com o/a sr/a. ou não, em relação à polícia.  
Alguma vez o/a sr/a.: (leia cada um das alternativas). 
P110b. (depois de aplicar todos os itens da P.110a, para cada SIM pergunte) Isso aconteceu com a Polícia Civil ou 
com a Polícia Militar? (se mais de uma vez, peça para considerar a mais recente) 
P110c.(Para cada SIM) O/a sr/a. sentiu que essa forma de tratamento dos policiais tinha alguma relação com sua 
cor ou raça? (TODOS) Com certeza ou talvez? 
 

 P.110a P.110b P.110c 
Sim Não 

OCORRÊNCIAS Sim Não civil PM 
certeza talvez certeza talvez

Não 
sabe 

a) foi abordado por ela sem motivo 
aparente? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

b) foi acusado pela polícia injustamente? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 
c) foi tratado com ironia ou gozação? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 
d) foi tratado com grosseria e ofensas? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 
f) foi agredido fisicamente pela polícia? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 
g) foi ameaçado pela polícia? 1 2 1 2 1 2 3 4 5 
h) foi forçado a assumir coisas que não tinha feito 1 2 1 2 1 2 3 4 5 

j) foi discriminado de alguma outra forma? 
Qual?anote:  1 2 1 2 1 2 3 4 5 

 se P110a = NÃO para todos os itens, 
PPP.116 

 se P110c = COM CERTEZA NÃO (alt.3) 
para TODOS os itens, PPP.116 

 
P111. (se sim ou talvez em algum item - P110b ≠ 3) Qual foi o caso, relacionado à polícia, em que ficou mais claro 
que o/a sr/a. estava sendo mal tratado ou discriminado/a por causa da sua cor ou raça? Por favor, descreva o 
que aconteceu:  
 

  

  
 

INSTRUÇÃO: garanta que o relato acima tenha no mínimo as quatro informações abaixo.       
Caso tenha, transfira-as. Caso não tenha, pergunte P.111 a,b,c,d: 

 

P111a. Quem tratou mal/ discriminou:              
 

1  PM       2  policial civil        3  atendente       4  parente (quem):______________ 5 outro (anote):_______________ 
 
P111b. Qual a cor ou raça dele/e: (ler alternativas – Se mais de uma pessoa, considerar a que mais discriminou ou ofendeu) 
 

1  branca       2  preta        3  parda       4  amarela   ou     5  indígena?        6 outra (anote):______________________ 
 
P111c. Quando isso aconteceu:   Faz______ meses OU______ anos 
P111d. Onde aconteceu:       1  delegacia         2  rua          3  casa        4 Outro (anote):__________________ 
 
P112. E como foi que o/a sr/a. se sentiu quando isso aconteceu? (pausa e explore) O que mais o/a sr/a. sentiu?          
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P113. O/a sr/a. reagiu a essa situação? (se sim) De que forma?  
(pausa e explore) O que mais o/a sr/a. fez? 

  
 

P114a. O/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema pra alguém  da polícia ou na Justiça? (se sim) Para quem? 
P114b. E de fora da polícia ou Justiça, o/a sr/a. chegou a contar isso para alguém? (se sim) Para quem? 
 

a. DA POL. / JUST. 1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 

b. DE FORA  1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 
 

P115. Alguma providência foi tomada para por fim a esse problema? (se sim) Qual? 
 

    1.  Sim. Anote qual:_______________________________________________________________ 2.  Não 

 
P116.  Atualmente, por lei, quando uma pessoa menor de 18 anos comete um crime ela não recebe a  
    mesma punição que uma pessoa com 18 anos ou mais. Na sua opinião, a idade mínima para que   
    um jovem receba a mesma pena que um adulto deve: (leia até a interrogação) 
 

   1. ficar como é hoje, aos 18 anos         2. deve diminuir       ou    3. deve aumentar?            4. Não sabe 
 

  (se disse que deve DIMINUIR ou AUMENTAR, pergunte:) 116b.  Para quantos anos?  _________ anos (anote) 
 
P117. Na sua opinião, qual destas ações (CARTÃO P.117)  seria melhor para combater o problema da violência e 
da criminalidade de jovens? (pausa) E em 2o lugar? (pausa) E em 3o lugar? 
 

 mais 
polícia 

nas ruas 

mais e 
melhores 
escolas 

mais espaços 
de lazer e 

cultura 

polícias 
mais 

preparadas

mais 
empregos 

para jovens 

outras respostas  
(anote) 

não 
sabe 

1o  lugar 1 2 3 4 5 6     7 
2o. lugar 1 2 3 4 5 6     7 
3o. lugar 1 2 3 4 5 6     7 

  
P118a. Eu vou citar algumas coisas que acontecem com as pessoas e gostaria que o/a sr/a. me dissesse se 
alguma vez já aconteceram com o/a sr/a. Nos últimos 5 anos, ou seja, de 1998 para cá, o/a sr/a. esteve 
envolvido/a com: ... ?  
(se sim) P118b. O/a sr/a. procurou advogado pra tentar resolver isso?(se sim) Gratuito ou particular? (múltipla) 
(para cada sim) P118c. O/a sr/a. procurou a polícia, pra denunciar ou tentar resolver isso? 
 

P118b. 
procurou advogado P118a 

aconteceu 

P118c. 
procurou 

polícia 

 
 ATENÇÃO AO RODÍZIO DAS FRASES 

Sim Não Não sim 
grat. 

sim 
part. Sim Não

a) guarda dos filhos, pensão alimentícia, separação ou divórcio? 1 2 1 2 3 1 2 

b) discussão ou briga com vizinhos? 1 2 1 2 3 1 2 

c) discordância com patrões ou empregados por ameaça ou perda de 
direitos trabalhistas? 

1 2 1 2 3 1 2 

d) comprou alguma coisa e não recebeu ou pagou por  algum serviço com  
que o/a sr/a. não se sentiu satisfeito/a? 

1 2 1 2 3 1 2 

e) pagamento ou cobrança de aluguel ou de dívidas? 1 2 1 2 3 1 2 

f) ameaças por parte de traficantes ou pessoas envolvidas com drogas? 1 2 1 2 3 1 2 

g) estupro ou crime sexual? 1 2 1 2 3 1 2 

h) violência fora de casa, aqui no bairro, do tipo ameaça, chantagem, 
 xingamento, tapa ou espancamento? 

1 2 1 2 3 1 2 

i) violência dentro de casa, do tipo ameaça, chantagem, xingamento, 
 tapa ou espancamento? 

1 2 1 2 3 1 2 

j)  discriminação em relação a idade, sexo ou condição econômica? 1 2 1 2 3 1 2 

k) discriminação por causa de cor ou raça? 1 2 1 2 3 1 2 
 

P119. (se tentou advogados gratuitos) Para o/a sr/a., ter acesso a advogados sem pagar foi (ler até interrogação): 
    1.  fácil             2.  difícil   ou    3.   o/a sr/a. não conseguiu advogados gratuitos? 
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P120. Qual é o seu estado conjugal? O/a sr/a. é...(leia até a alternativa 5)... 
1  casado/a no civil (papel assinado)  2  amigado/a /casado/a sem registro (mora  com parceiro/a)  
3  solteiro/a     4  separado/a (desquitado/a ou divorciado/a)           ou          5. Viúvo/a? 
 
P121. (se solteiro/a, separado/a ou viúvo/a) Atualmente o/a sr/a.: 
1 tem namorado ou namorada fixo/a - PROSSIGA       ou               2. está sem namorado/a?.....PPP.123 
 
P122. (se casado/a, amigado/a ou c/ namorado/a – P.120= 1 ou 2 e P.121= 1) Qual é a cor ou raça do seu parceiro ou 
parceira: (leia até a interrogação) 

1 Branca 2   Preta 3   Parda  4   Amarela 
5  ou indígena? 6. Outras (anote): 

 

P123. (TODOS) Alguma vez o/a sr/a. namorou ou casou com alguém de cor ou raça diferente da sua?  
  (Se sim) P123a. Qual a cor ou raça dessa pessoa? (se namorou ou casou, considerar só o casamento. Se ocorreu 
com mais de uma pessoa, considerar o relacionamento mais longo – Resposta ÚNICA) 
 

1. Nunca namorou ou casou com alguém de cor/raça diferente – PPP.124    
2. Namorou, mas não casou..............................................................                               1 branca         2 preta        
3. Casou com alguém de outra cor ................................................... ⇒P123a. Qual?    3 parda          4 amarela 
4. está namorando/ está com parceiro/a de cor/raça diferente..........                               5 indígena      6 outra:_______ 

 

Agora vamos falar um pouco sobre a saúde. Vou fazer algumas perguntas de caráter pessoal e gostaria de 
lembrar, como falamos no início, que quando o/a sr/a. não quiser responder é só me falar que eu passo pra 

pergunta seguinte – Caso vocês não estejam sozinhos, tente agora novamente ficarem a sós, conforme INSTRUÇÃO. 

P124. (Só para mulheres) Com que idade a sra. teve sua primeira menstruação?                                                           
(se não lembra, insista) Mais ou menos? 

 
(Anote) ⇒ 

  
anos 

 

P125. (TODOS) Com quantos anos de idade o/a sr/a. teve sua 1a relação sexual? (se não lembra) Mais ou menos? 

Aos _______anos…PROSSIGA            1. Nunca teve, é virgem…PPP.133b              99. recusa… PROSSIGA 
 
 

P126. (TODOS) O/a sr/a. tem ou teve filhos, sejam naturais, adotados ou enteados que o/a sr/a. cria ou criou? 
(se sim) Ao todo quantos filhos o/a sr/a. tem ou teve?(anote o total, por tipo e confira soma)  

total de filhos/as naturais adotados enteados 
   sim:_______ (anote) 

           98. não,  nenhum ⇒   se nenhum natural, PPP.128, se mulher,    OU   PPP.132b, se homem 
 

P127. (homem ou mulher, se teve filho/a natural) Com que idade o/a sr/a. teve seu primeiro filho natural? 
 
(Anote) ⇒ 

 
anos SE HOMEM, PPP.132b 

 

P128. (se mulher) Ao todo, quantas vezes a sra. engravidou, mesmo que a gravidez que não tenha ido até o final? 
    

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    20 ou mais- PROSSIGA     99 nenhuma –PPP.132a  

P129. (se engravidou) Com que idade a sra. teve sua primeira gravidez, mesmo que não tenha ido até o fim? 
 
(Anote) ⇒ 

  
anos 

 

P130. (se engravidou) E quantas vezes a sra. engravidou, em que a gravidez não foi até o final? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9   10. ou mais    98. Está grávida. Antes perdeu____   99. nenhuma, todas foram até o fim   

P131. (se teve gravidez interrompida) Essa(s) gestação(ões) não foi(foram) até o fim por causa de aborto natural ou 
provocado? (se mais de um) Quantos foram naturais e quantos provocados? 
 

Teve ______ aborto(s) natural(is)       e            Teve ______ aborto(s) provocado(s) 
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P132a. (se mulher) A sr/a. fez cirurgia de laqueadura das trompas? (se sim) Que idade e quantos filhos a sra. 
tinha?  
 

 
(Anote) ⇒ Tinha 

  
anos de idade   e  Tinha 

  
filho(s) 

 
            98. não fez 

 
P132b. (se homem) O sr. fez cirurgia de vasectomia? (se sim) Que idade e quantos filhos o sr. tinha?  
 

 
(Anote) ⇒ Tinha 

  
anos de idade   e  Tinha 

  
filho(s) 

 
            98. não fez 

 
P133a. (TODOS, exceto virgens) Muitas pessoas preferem ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. O/a 
sr/a. costuma ter relações sexuais (ler até a interrogação, enumerando as alternativas de 1 a 5 do quadro abaixo): 
 

P133b. (TODOS, inclusive virgens) E se pudesse decidir livremente, o/a sr/a. gostaria de ter relações sexuais: 
(repita alternativas de 1 a 5)  
 

 a. COSTUMA TER b. GOSTARIA 
Um, só com homens                                     1 1 

   Dois, só com mulheres                               2 2 

   Três, com homens e com mulheres, na mesma proporção        3 3 

   Quatro, principalmente com homens mas também com mulheres ou 4 4 

   Cinco, principalmente com mulheres mas também com homens?   5 5 

   Não costuma, não gostaria de ter relações com ninguém (espontânea) 6 6 
                            SE VIRGEM (P125 =1), PPP.140 

 

P134. Como o/a sr/a. considera o relacionamento com a pessoa com quem                                                          
        o/a sr/a. teve a sua última relação sexual: o/a sr/a. diria que é um relacionamento estável ou eventual? 
P135. Qual o vínculo que o/a sr/a. tem(tinha) com essa pessoa, ou seja, o que ela é sua? 
P136. Qual é/era a cor ou raça desse/a seu(sua) último/a parceiro/a: (ler alternativas)  

 

P134. relação P135. Vínculo P136. Cor ou raça 
está- 
vel 

even- 
tual 

Marido/ 
esposa 

Namo-
rado/a 

Ama
nte 

amigo/a ou 
conhecido/a

Desço-
nhecido/a 

prostituta/ 
garoto progr. 

Bran
-ca 

Preta par-
da 

ama-
rela 

iIndí-
gena 

outra  
(anote) 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
 
P137. Aproximadamente quanto tempo faz que o/a sr/a. teve essa última relação sexual? 
 

    Faz____ dia(s)  OU  _____ meses   OU  ____ anos           98. nunca teve / é virgem                99. recusa 
 
P138. (TODOS, exceto se sexualmente inativos [P.137 = mais de 12 meses], ou virgens, P.125 = 1) O/a sr/a. usou 
camisinha nessa última vez em que teve relação sexual?  
 

1 usou...... 2 não usou...... 3 em parte sim, em parte não....PROSSIGA        4 não lembra....5 recusa..PPP.140   
 
P139. Por que? (explore) Por quais outros motivos o/a sr/a. ...(cite resposta da P.138) ...camisinha?  
 

  
 
P140. O/a sr/a. já fez alguma vez teste de Aids? (se sim) Quanto tempo faz que o/a sr/a. fez esse teste pela última vez? 

 

1. Nunca fez                            

2. Não sabe se fez/não conhece este exame/não sabe o  que é 

3.  Fez. P140b. O último foi feito há  _________ anos OU (se menos de 1 ano)  _________meses 
 

P141a. O/a sr/a. tem alguma destas (CARTÃO P.141) doenças? (estimulada e múltipla) 
P141b. E na sua família e parentes mais próximos, tem algum caso de alguma destas (CARTÃO P.141) doenças? 
P141c. Pelo que o/a sr/a. sabe ou ouviu falar, alguma destas doenças (CARTÃO P.141) é mais freqüente entre os 
negros? (se sim) Quais? 
 

P142a. E destas doenças (CARTÃO P.142), o/a sr/a. tem alguma?  
P142b. E na sua família e parentes mais próximos, tem algum caso de alguma destas (CARTÃO P.142) doenças? 
P142c. Pelo que o/a sr/a. sabe ou ouviu falar, alguma destas doenças (CARTÃO P.142) é mais freqüente entre os 
negros? (se sim) Quais? 
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Doenças CARTÃO 141 a. entrev. 
tem 

b. na  
família 

c. negros 
tem 

Doenças CARTÃO 142 a. entrev. 
tem 

b. na 
família

c. negros 
tem 

Colesterol alto 1 1 1 Diabetes mellitus tipo 2 1 1 1 

Miopia 2 2 2 Talassemia (Anemia) 2 2 2 

Hipertensão 3 3 3 Sínd. do miado de gato 3 3 3 

Obesidade 4 4 4 Anemia falciforme 4 4 4 

Depressão 5 5 5 Polidactilia 5 5 5 

Hepatite C 6 6 6 Deficiência DGGPD 6 6 6 

Miomas 7 7 7 Lupus 7 7 7 

Nenhum 8 8 8 Nenhum 8 8 8 

Não sabe 9 9 9 Não sabe 9 9 9 

 
P143. O/a sr/a. tem alguma outra doença de que não falamos? (espontânea e múltipla – Se sim) Quais? 
 

Anote nomes: ______________________        ___________________      98. Não tem (mais) nenhuma doença 
 
 

INSTRUÇÃO: se entrevistado/a não tem nenhuma doença (P.141a =8, P.142a =8 e P.143 =98)  PPP.147 
 

P144. Dentre as doenças que o/a sr/a. tem e exigem acompanhamento médico, qual é a que mais lhe preocupa? 
 

           Anote nome:__________________________________  
 

P145. O/a sr/a. soube que tinha essa doença logo que ela surgiu ou demorou para ela ser diagnosticada? 
   (se demorou) Quanto tempo levou até descobrirem a doença?  
 

        1 Foi diagnosticada logo que surgiu          2 Demorou  ______ meses OU______ anos  
 
P146. Como o/a sr/a. avalia o atendimento que tem recebido para tratar essa doença: (leia até a interrogação)  
 

1  ótimo    2  bom  3  regular   4  ruim    ou 5  péssimo?  6  Não sabe 
 
P147. (TODOS) Quando o/a sr/a. precisa de atendimento médico, o/a sr/a.: (ler até a interrogação) 
(se o/a entrevistado/a disser que nunca vai ao médico, pergunte: o que o/a sr/a. faria se precisasse?) 
 

1  usa(ria) plano de saúde particular   2  usa(ria) convênio de empresa ou sindicato 
3  paga(ria) médico ou hospital particular ou 4  usa(ria) o serviço público?     
 
P148. Dentre estes aspectos do atendimento médico que o/a sr/a. recebe, com que freqüência o/a sr/a.:  

 Sempre Quase 
sempre 

De vez em 
quando Nunca outras respostas  

(anote) 
a) recebe as explicações necessárias para 
entender o que está acontecendo 1 2 3 4 5 

a) é atendido/a sem ser olhado 1 2 3 4 5 

b) é tratado/a com grosseria ou humilhado/a 1 2 3 4 5 
 
P149.  O/a sr/a. já se sentiu mal atendido, discriminado ou hostilizado por causa de sua cor ou raça alguma vez 
em que precisou tratar da sua saúde?  

 

1 Sim  - PROSSIGA       2  Nunca se sentiu assim.............3  Nunca tratou da saúde..............PPP.155  
 
P150. (se sim) Qual foi o caso, relacionado a sua saúde, em que ficou mais claro que o/a sr/a. estava sendo mal 
atendido ou discriminado/a por causa da sua cor ou raça? Por favor, descreva o que aconteceu:  
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INSTRUÇÃO: garanta que o relato acima tenha no mínimo as quatro informações abaixo.       

Caso tenha, transfira-as. Caso não tenha, pergunte 150 a,b,c,d: 
 
P150a. Quem atendeu mal/ discriminou:              
 

1  médico/a       2  enfermeiro/a        3  atendente       4  parente (quem):______________ 5 outro (anote):_______________ 
 

P150b. Qual a cor ou raça dele/e: (ler alternativas – Se mais de uma pessoa, considerar a que mais discriminou ou ofendeu) 
 

1  branca       2  preta        3  parda       4  amarela   ou     5  indígena?        6 outra (anote):______________________ 
 
P150c. Quando isso aconteceu:   Faz______ meses OU______ anos 
 

P150d. Onde aconteceu:       1  hospital         2  posto de saúde          3  casa        4 Outro (anote):__________________ 
 
P151. E como foi que o/a sr/a. se sentiu quando isso aconteceu? (pausa e explore) O que mais o/a sr/a. sentiu?          
 

  

  

  
 
P152. O/a sr/a. reagiu a essa situação? (se sim) De que forma?  
(pausa e explore) O que mais o/a sr/a. fez? 

  

  

  
 
P153a. O/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema pra alguém no local do atendimento? (se sim) Para quem? 
P153b. E de fora, o/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema para alguém? (se sim) Para quem? 
 

a. NO LOCAL 1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 

b. DE FORA  1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 
 
P154. Alguma providência foi tomada para por fim a esse problema? (se sim) Qual? 
 
    1.  Sim. Anote qual:_______________________________________________________________ 2.  Não 

P155. Agora vou falar algumas coisas que podem ou não ajudar a combater a discriminação racial no sistema 
público de saúde. Na sua opinião, seria muito importante, um pouco importante ou nada importante: (ler itens) 
 

OBSERVAR RODÍZIO Muito 
importante

Um pouco 
importante 

Nada 
importante

não 
sabe

a) treinar os profissionais da saúde para reconhecerem doenças que 
são mais freqüentes na população negra  

1 2 3 4 

b) incluir a discussão sobre a discriminação racial na formação dos 
conselheiros de Saúde   

1 2 3 4 

c) contratar mais negros entre os especialistas dos serviços de saúde 1 2 3 4 

d) incluir a discussão sobre a discriminação racial na formação dos 
médicos e enfermeiros 

1 2 3 4 

e) identificar na ficha do paciente a sua raça ou cor 1 2 3 4 

 
P156. Com relação a cigarros, o/a sr/a. (leia as alternativas):                 (se fuma) 
 
1 nunca fumou        2  já fumou, mas parou   OU     3  fuma atualmente?....P156a. Mais ou menos______cigarros/dia 
 
P157. O/a sr/a. costuma tomar bebidas alcoólicas? (se sim) Com que freqüência?  
 

1. Sim, todos os dias..............2. sim, de 2 a 3 vezes por semana................3. sim, só de fim de semana...........PROSSIGA 
4. Menos de 1 vez por semana, só eventualmente..........PROSSIGA          5. Outras freqüências (anote):__________________      
6. Nunca toma bebidas alcoólicas...........................    7. Bebia mas parou......................... PPP.160 
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P158.  Na maior parte das vezes o/a sr/a. costuma beber sozinho ou acompanhado? 
 

 1.   Sozinho  2.   Acompanhado  3.   Ambos 
 
P159. Se o/a sr/a. tivesse que parar de beber totalmente hoje, o/a sr/a. acha que: 
 

 1.   Conseguiria sozinho facilmente    2.   Seria difícil, mas conseguiria sozinho  

3.  Só conseguiria com ajuda    OU     4. Não conseguiria  ? 

P160. Tem alguém na sua família que tem problema com bebida alcoólica? 
(se sim) Qual o vínculo de parentesco  que o/a sr/a. tem com essa pessoa? 
 

1.   Sim. Vínculo (anote)___________________  2. Não tem ninguém na família    
 
P161a. Quando o/a sr/a. está com tempo livre, o que o/a sr/a. faz com mais freqüência nas suas horas de lazer 
nos finais de semana?  
P161b - E de 2a a 6a feira, o que o/a sr/a. costuma fazer nas suas horas livres?  

(anotar as 3 coisas que costuma fazer com mais freqüência) 
 P161a.  FIM DE SEMANA P161b. 2a a 6a FEIRA 

1o 
lugar   

 
 

 2o 
lugar   

 
              

 3o 
lugar   

 
 

 
P162. Vou ler algumas opções de lazer e gostaria que o/a sr/a. me dissesse quanto tempo faz que o/a sr/a. foi 
pela última vez em cada uma delas. (leia cada uma das alternativas e repita as freqüências sempre que necessário)  

 
 

sim,  nos 
últimos 30 dias

sim no último ano, mas 
não no último mês 

sim, mas faz 
mais de um ano 

nunca foi ou 
fez na vida 

a. cinema 1 2 3 4 
b. teatro 1 2 3 4 
c. circo 1 2 3 4 
d. debate público ou conferência 1 2 3 4 
e. biblioteca, sem ser da escola 1 2 3 4 
f.  passear em parque público 1 2 3 4 
g. passear em shopping center 1 2 3 4 
h.  viajar em fim de semana 1 2 3 4 
j.  ir dançar em danceteria / forró / 
escola de samba ou semelhante 1 2 3 4 

j. festa em casa de amigo/a 1 2 3 4 
k. bar com amigo/a/s 1 2 3 4 
l. restaurante  1 2 3 4 
m. lanchonete 1 2 3 4 
n. show de música  1 2 3 4 
o. concerto de música clássica 1 2 3 4 
p. museu de arte 1 2 3 4 
q. exposição de fotografia 1 2 3 4 
r. espetáculo de dança ou ballet  1 2 3 4 
s. jogo de futebol em estádio 1 2 3 4 
t. Play Center ou parque de diversões 1 2 3 4 
u. Ir à praia 1 2 3 4 
v. nadar em um rio 1 2 3 4 
w. programa de auditório 1 2 3 4 
x. missa, culto ou sessão espírita 1 2 3 4 

 
P163. E de tudo que falamos, o que é que o/a sr/a. mais gosta de fazer no seu tempo livre, mesmo que o/a sr/a. 
só faça de vez em quando? E em segundo lugar? (anote só as 2 primeiras que mais gosta) 
 

    Em 1o lugar ___________________________  Em 2o __________________________   
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P164a. Independentemente de ir ou não, o/a sr/a. se sente a vontade para freqüentar ambientes como:   
           (leia cada item do quadro, observando RODÌZIO) 
P164b. (depois de aplicar toda a P.164a, para cada item que não ou que depende, pergunte) O/a sr/a. não se sente à  
 vontade em…(cite local)…principalmente: por sua cor ou raça, por sua situação econômica ou por sua religião? 
 

OBSERVE RODÍZIO P164a. sente à 
vontade 

P164b. RAZÕES – por que não?                        
Por que depende? 

Ambientes Sim Não Depende Cor/raça Sit.Econ. Religião Outras respostas (anote) 
a) Restaurantes 1 2 3 1 2 3 4 
b) Hotéis 1 2 3 1 2 3 4 
c) Clubes recreativos 1 2 3 1 2 3 4 
d) Teatros 1 2 3 1 2 3 4 
e) Casas noturnas 1 2 3 1 2 3 4 
f) Bares 1 2 3 1 2 3 4 
g) Festas e recepções formais 1 2 3 1 2 3 4 
h) Shopping centers 1 2 3 1 2 3 4 
 

P165.  O/a sr/a. já se sentiu mal atendido, discriminado ou hostilizado por causa de sua cor ou raça alguma vez 
em algum lugar de lazer?  

 

1 Sim  - PROSSIGA       2  Nunca se sentiu assim.............3  Nunca foi a locais de lazer..............PPP.171  
 

P166. (se sim) Qual foi o caso, relacionado a lazer ou consumo, em que ficou mais claro que o/a sr/a. estava 
sendo mal atendido ou discriminado/a por causa da sua cor ou raça? Por favor, descreva o que aconteceu:  

  

  

  

  
 

INSTRUÇÃO: garanta que o relato acima tenha no mínimo as quatro informações abaixo.       
Caso tenha, transfira-as. Caso não tenha, pergunte P.166 a,b,c,d: 

 
P166a. Quem atendeu mal/ discriminou:              
 

1  garçon       2  caixa        3  atendente       4  parente (quem):______________ 5 outro (anote):_______________ 
 
P166b. Qual a cor ou raça dele/e: (ler alternativas – Se mais de uma pessoa, considerar a que mais discriminou ou ofendeu) 
 

1  branca       2  preta        3  parda       4  amarela   ou     5  indígena?        6 outra (anote):______________________ 
 
P166c. Quando isso aconteceu:   Faz______ meses OU______ anos 
 
P166d. Onde aconteceu:       1  loja         2  clube          3  restaurente          4  casa  5 Outro (anote):______________ 
 
P167. E como foi que o/a sr/a. se sentiu quando isso aconteceu? (pausa e explore) O que mais o/a sr/a. sentiu?          
 

  

  

  
 
P168. O/a sr/a. reagiu a essa situação? (se sim) De que forma?  
(pausa e explore) O que mais o/a sr/a. fez? 
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P169a. O/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema pra alguém no local do ocorrido? (se sim) Para quem? 
P169b. E de fora, o/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema para alguém? (se sim) Para quem? 
 

a. NO LOCAL 1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 

b. DE FORA  1.  Sim. Anote quem:  2.  Não contou 
 

P170. Alguma providência foi tomada para por fim a esse problema? (se sim) Qual? 
 

    1.  Sim. Anote qual:_______________________________________________________________ 2.  Não 
 

P171. O/a sr/a. costuma ir algumas destas (CARTÃO P.171) festas? (Se Sim) Quais? 
1  Não vai a nenhuma  2  festas juninas/ quadrilha         3   bumba-meu-boi             4  congadas  

5  reizado                    6  festa de Iemanjá   7 carnaval 

8  171a. Freqüenta alguma outra festa folclórica ou religiosa? (Se Sim) Quais?_____________________________ 
 

P172. O/a sr/a. conhece algum grupo no seu bairro ou comunidade, que se reúne para a prática de alguma 
destas atividades (CARTAO 172) ou qualquer outra? (múltipla - se outros) O que faz(em) esse(s) grupo(s)? 
 

1  música. Que tipo?_______________        2  Dança. Que tipo?_______________             3  Teatro         

4  Grafite                            5.  Pichação        6.  Bicicleta        7.  Patins/skate              8  Capoeira        

9   Rádio comunitária        10  Outros. De quê?_________________    11  Não conhece nenhum 

P173. O/a sr/a. faz parte ou participa das atividades de algum grupo, seja no seu bairro ou em qualquer parte da 
cidade? 
 

                  1  não é membro nem participa das atividades de nenhum grupo   
        

         2  é membro de grupos de:  a)_____________________  b)___________________  c)__________________ 
 

3  não é membro, mas participa das atividades de grupos de: a)______________ b)_____________c)_______________  

 
P174a . (se participa) O(s) grupo(s) em que o/a sr/a. participa está(ao) relacionado(s) a expressões raciais ou 
étnicas? (Se Sim) De que raça ou grupo étnico?  
 

1 Não  2   Branca  3   Negra  
4   Indígena  5   Oriental  6 Outras. Qual? (Anote)_____________ 

 
P175. Quais são os gêneros ou tipos de música que o/a sr/a. mais gosta? 
 

Em 1o lugar _______________    Em 2o____________    Em 3o_________________ 
 
P176. Vou ler uma lista de religiões para que o/a sr/a. me indique qual é a sua.        (MÚLTIPLA)                                           
(leia até a interrogação, item 7. Não pergunte diretamente “qual é a sua religião?”. Exceto se = 8 ou 9, pergunte): 
 O/a sr/a. freqüenta, mesmo que de vez em quando, atos religiosos de outras religiões? (se sim) De quais?  
 

  1  Evangélica  (SE SIM) Qual é a sua Igreja? (anote): 
  2  Umbanda    3  Candomblé   4  Espírita kardecista 
  5  Católica    6  Judaica ou  7  outra religião? (anote): 
      8  Acredita em Deus mas não tem religião........ 9  É ateu/ não acredita em Deus/ é agnóstico.......PPP.184 

 
P176a. (se mais de uma) Qual é a que o/a sr/a. freqüenta mais? (anote):____________________________ 
 
P177. Aproximadamente há quanto tempo o/a sr/a. tem essa religião?   
 

Há______anos  OU   Há_______meses  98. Desde que nasceu 
 
P178. Por que o/a sr/a. segue essa religião? (espontânea. NÃO leia as alternativas) 
 

1  Foi formado nessa religião e nunca pensou em mudar 2   Fé, acreditou nesta religião   
3  Influência  de familiares 4  Influência de amigos 
5  Influência cultural 6  Influência da origem racial ou étnica 
7  Outras respostas (anote): 
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P179. O/a sr/a. se sente à vontade ao declarar sua religião para pessoas de outras crenças? 
P179a. (Se não) Por quê? 
 

1 Sim           2  Não   Porque:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
P180. Quando o/a sr/a. diz qual é a sua religião para pessoas que seguem outras religiões, o/a sr/a. sente que  
essas pessoas: (ler alternativas  de 1 a 4, até interrogação)   
 

1   aceitam a sua religião com respeito 2   aceitam com indiferença   
3   Não aceitam muito bem                    ou  4   criticam e rejeitam a sua religião?  
5   Outras repostas (anote):                                                                                                                              6  não sabe

 
P181. E, em geral, como a sua religião é tratada em programas de TV e rádio: (ler alternativas  1 a 4, até interrogação)   
  

1   é aceita com respeito 2   é aceita com indiferença   
3   não aceitam muito bem   ou 4  ela é criticada e rejeitada? 
5   Não falam da religião do/a entrevistado/a                                                                         6  não sabe 

 
P182.(TODOS) Na sua opinião, qual é a principal medida que o governo deveria adotar para que a sua religião 
seja devidamente respeitada? (pausa) E em 2o lugar? 
 

1º lugar  

2º lugar  
 

P183. Qual é a cor ou raça da maioria das pessoas que seguem a sua religião, na sua comunidade:  
 

1  Branca 2   Preta 3   Parda 4   Amarela 5  ou Indígena?    6 Outra (espontânea - anote): 
 
P184. O/A sr/a. é a favor ou contra que os seguidores de candomblé e de umbanda possam praticar seus rituais 
em lugares públicos, como cemitérios e hospitais? (pausa) Totalmente ou em parte? 
 

1  totalmente a favor        2  a favor em parte           3  totalmente contra 4  contra em parte          5  não sabe 
 

6  outras respostas (anote):__________________________________________________________________________ 
BLOCO ECONOMIA 

P185. O/a sr/a. tem ou já teve conta em banco?  
 

      1 Sim, tem – PPP.187                  2  Não tem, mas já teve...............3 nunca teve......PROSSIGA 
 

P186. Por que o/a sr/a. não tem conta em banco atualmente?  
 

  

  
 

P187. Quando o/a sr/a. passa por dificuldades econômicas e está sem dinheiro, como o/a sr/a. costuma 
resolver? (ESPONTÂNEA e múltipla – explore, SEM LER as alternativas) O que mais o/a sr/a. costuma fazer? 
 

 

1  pede emprestado a parentes  4   pede empréstimo a financeiras 7   Outras. O que?___________________ 

2  pede emprestado a amigos  5    pede a agiotas 8   Não sabe 

3  pede empréstimo bancário 6   adia o pagamento de contas 9   Nunca precisou 
 

P188. (TODOS) A última vez que o/a sr/a. precisou pedir empréstimo a banco ou financeira, seu crédito foi 
aprovado?  
 

      1  Sim................2  Não........PROSSIGA  3  Nunca pediu empréstimo.......PPP.190 
 

P189. Quais as principais dificuldades que o/a sr/a. encontrou para pedir ou conseguir um empréstimo? 
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P190. Esta casa onde o/a sr/a. reside é: (leia até a interrogação) 
 

1  Própria  2   alugada    ou  3  cedida? 4   posse           5 outra (anote):_________________ 
P190a. se própria    1. Financiada      2. já paga ou 3.  Herança? 

 
P191. O/a sr/a. já sofreu discriminação por causa da sua cor ou raça, quando achava que tinha chance: 
 

 Sim Não Não sabe 
a) de comprar ou alugar alguma casa? 1 2 3 
b) de comprar ou plantar em algum lote ou pedaço de terra? 1 2 3 

 
P192.  Considerando sua cor ou raça, o/a sr/a. se vê nesta vizinhança em que o/a sr/a. mora hoje como: 
 

1.   Maioria   ou 2    Minoria ?         3  Outras respostas (anote):_____________________________   
 

P193. A construção desta casa é de: (leia até a  interrogação): 
 

1  Alvenaria  2   Madeira 3  Barro 4  Bambu 5. Mista (Alvenaria + madeira) 
6 Pau-a-pique 7  Sapé 8  Palafita? 9  Outras. Quais?  

 
P.194. Na sua casa tem:  
 

a) Saneamento/ esgoto 1 Sim 2 Não b) Água encanada 1 Sim 2 Não 
c) Luz elétrica 1 Sim 2 Não d) Coleta de lixo 1 Sim 2 Não 
e) Asfalto 1 Sim 2 Não f)  Linha Telefônica 1 Sim 2 Não 

 
P195. Aqui na casa em que o/a sr/a. mora, contando com o/a sr/a. e sem contar empregados domésticos, 
quantas pessoas vivem atualmente, de forma permanente? 

 (anote)  _______ pessoas 
 

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 (CARTÃO RENDA)? 

R$ ____________________ (anote valor exato e veja faixa no cartão) 
 

              1         2         3          4         5        6  não teve renda na casa       7 não sabe       8   recusa 
 
P197. A última coisa que vou perguntar é um número de telefone em que o/a sr/a. possa ser encontrado, caso 
seja necessário confirmar que o/a sr/a fez a entrevista. (se não tem telefone na casa, peça o de recado ou celular) 
 

   ANOTE |____|____|__-__|____|____|____|____|____|____|____|____|            99. Não tem telefone, nem de recados 
 

P198. Compare sua cor com a do/a entrevistado/a e assinale abaixo. Em relação a ele/a,  VOCÊ é:    
 

1 muito mais claro/a      2 um pouco mais claro/a     3 igual     4 um pouco mais escuro/a     5 muito mais escuro que ele/a 
 
Agradeça e para efeito de checagem, pergunte e anote o 1o. nome do/a entrevistado/a: ________________ 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO/A ENTREVISTADOR/A : Declaro que as informações por mim coletadas atendem ao padrão de qualidade:    
(1) O/a entrevistado/a enquadrou-se dentro do perfil exigido pelas cotas; (2) as informações são verdadeiras e foram corretamente anotadas no 
questionário; (3) o questionário foi revisado cuidadosamente e todos os campos estão devidamente preenchidos; (4) tenho conhecimento de que pelo 
menos 25% do material por mim coletado será verificado para controle de qualidade.  
 

 ASSINATURA: _______________________________RG: __________________Data : _____/ _____/ 2003 
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