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ANEXO

Roteiro de questões aplicado nas entrevistas 

1. Dimensão material

Esferas
Muita família 
e vizinhança

Muita 
vizinhança 
e família

Família, 
vizinhança
e amizade

Família, 
vizinhança

e igreja

Família, 
vizinhança
e trabalho

Família, 
trabalho

e associação

Família

Vizinhança

Amizade

Trabalho

Lazer

Igreja

Associação

Estudos

Outros

Nº de casos

Como você descreve o ambiente residencial no qual se insere?

Como você avalia o acesso ao mercado de trabalho?

Como você avalia o acesso ao sistema de transporte?

Como você avalia o acesso à infraestrutura e ao equipamento urbano no seu bairro e na vizinhança imediata?

Como você avalia a estrutura física do habitat do seu bairro?

Qual e sua avaliação acerca da infraestrutura comercial, social e cultural do bairro?

Quais são as opções de lazer dentro do bairro?

Existem espaços de lazer compartilhados?

Existem formas de intervenção urbana do Estado no bairro?

2. Dimensão social

2.1. Redes sociais

2.1.1. Tipos de sociabilidade
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2.1.2. Bridging ties

Quais são as instituições e organizações localizadas no bairro às quais você se afilia?

Quantas vezes por semana você frequenta estas instituições e organizações: clubes sociais, grupos 

políticos, grupos de colegas de trabalho, grupos de estudos, clubes de esporte, associações religio-

sas, sindicatos, associações de moradores?

Quantas vezes por semana você passa sua noite em atividades de lazer com os cinco tipos dife-

rentes de pessoas: (a) parentes; (b) amigos; (c) vizinhos; (d) colegas de trabalho; (e) amigos não 

residentes do próprio bairro?

2.1.3. Bonding ties

2.1.3.1. Suporte proporcionado

Tipos de suporte
Cuidado de 

criança
Vigiar a casa

Transporte
de mudança

Trabalhos
de construção
e manutenção 

da casa

Conselhos
e suporte 
emocional

Parentes

Amigos

Vizinhos

Colegas de trabalho

Amigos não residentes

2.1.3.2. Suporte recebido

Tipos de suporte
Cuidado de 

criança
Vigiar a casa

Transporte
de mudança

Trabalhos
de construção
e manutenção 

da casa

Conselhos
e suporte 
emocional

Parentes

Amigos

Vizinhos

Colegas de trabalho

Amigos não residentes
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2.1.3.3. Receber suporte em situações de emergência

Suponhamos que você passasse mal no meio da noite, a quem você se dirigiria para pedir ajuda?

Suponhamos que você precisasse de um empréstimo de 200,00 para duas semanas, a quem você se 

dirigiria? 

Suponhamos que você tivesse um problema mais grave e não soubesse sozinho como resolvê-lo, a 

quem você se dirigiria?

2.2. Collective efficacy

Dimensão da collective efficacy Escalas Likert

Índice de expectativas compartilhadas de 
controle social

(1) As crianças ou adolescentes ausentam-se na escola e passam o dia na rua; (2) 
as crianças e adolescentes desrespeitam ou desobedecem aos adultos em público; 
(3) uma briga aconteceu em frente a sua casa; (4) o posto local de polícia encerra 
suas atividades de patrulhamento em razão de cortes no orçamento.

Índice de coesão/confiança social

(3) Os moradores aqui se dispõem a ajudar aos seus vizinhos; (2) este bairro possui 
um alto grau de coesão social; (1) eu confio nos meus vizinhos; (-1) os moradores 
do bairro não se entendem muito bem; (-2) os moradores deste bairro não 
compartilham os mesmo valores e normas sociais.

Índice de violência observada na 
vizinhança

(1) Briga; (2) uma briga violenta entre vizinhos; (3) briga com arma de fogo; (4) 
assalto ou roubo; (5) violência ou abuso sexual; (6) um acerto de contas entre 
grupos delinquentes rivais; (7) homicídio.

Índice de vitimização pessoal
Desde que você se mudou para este bairro, alguém cometeu um crime contra você 
(neste caso: salvo assassinato) ou membros da sua família, incluindo: (1) furto; (2) 
roubo; (3) assalto; (4) briga; (5) abuso ou violência sexual; (6) assassinato.
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2.3. Processos de socialização

Efeitos de socialização Questões

Grupos de pares e modelos de referência social 
na vizinhança

Qual seria, segundo você, a influência dos grupos de pares no bairro?

Existem modelos de referência de adultos que possam servir como 
referência positiva principalmente para os jovens do bairro?

Existe um contato com modelos de referência da classe média dentro das 
relações de vizinhança com os bairros vizinhos?

Caso houver, a partir de quais esferas de sociabilidade esses contatos 
interclasse se produzem?

Grupos de pares e modelos de referência social
na escola

Você ou seus filhos frequentam uma escola pública no bairro ou 
frequentam uma escola pública/privada localizada fora do bairro?

Quais são as perspectivas que as escolas locais promovem para a 
mobilidade social e econômica dos adolescentes?

O corpo de docentes da escola local logra motivar e incentivar os alunos 
a estudar?

Existem exemplos positivos dentro do seu círculo de amizade em termos 
de desempenho escolar e de conclusão do ensino médio?

Qual é o papel dos grupos de pares na escola dentro da formação das 
crianças e adolescentes?

3. Dimensão simbólica

Dimensão simbólica - Questões

1. Qual é a imagem geral do bairro de residência veiculada pela mídia televisiva?

2. Em qual medida a reportagem contribui a uma (des)valorização do bairro?

3. A imagem negativa atribuída pela mídia já fez algum parente ou amigo não residente do bairro desistir em visitar você?

4. Qual é a sua impressão geral acerca da relação à proximidade geográfica aos bairros das camadas média e altas?

5. A proximidade aos condomínios contribui a uma valorização ou a uma estigmatização da população do seu bairro?

6. Você sofreu de alguma forma de estigmatização a base do seu lugar de residência?

7. Caso isso se comprovar, quais são as esferas onde você sentiu essa estigmatização (no lugar de trabalho, na procura de um 
emprego, na contratação de planos de telefone, internet, TV a cabo, etc.)?

8. O lugar de residência interfere nas formas de abordagem pela autoridade pública, tais como a polícia, os professores da escola, 
etc.?

9. Existem outros canais de comunicação e esferas de sociabilidade que promovem maior aproximação social aos residentes dos 
condomínios?

10. Você se identifica com a sua vizinhança e com a população do bairro de uma forma mais geral (desejo de sair ou de ficar no 
bairro)?

11. Existem instituições e organizações comunitárias que promovem a construção de uma identidade territorial pautada na 
coesão e solidariedade?

12. Qual é sua percepção acerca das intervenções urbanas do Estado no bairro, caso existam?

13. Você percebe a inserção do seu bairro em uma região da classe média e alta mais como uma oportunidade ou como 
constrangimento?


