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ANEXO A – Símbolo do grupo   
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ANEXO B – Mapa das Subprefeituras de São Paulo 

FONTE:www.prefeitura.sp.gov.br 
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ANEXO C – Programação da Semana de Arte Moderna da Periferia 
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APÊNDICE A – Questionário de identificação dos jovens 

 
1.Nome:  

2. Bairro onde mora: __________________________  3. Zona____________ 

4. Em que cidade/bairro você nasceu? ___________________ 

5. Idade: _______ anos 

6. Sexo:  (  ) Feminino (  ) Masculino  

7. Estado Civil: (   ) solteiro (   ) casado (   ) Moram juntos (   ) separado 

8. Tem filhos? ______  Se sim, quantos? _______ 

9. Raça: Você se classifica como: 

(   ) Negro      (   ) Asiático 

(   ) Branco      (   ) Indígena 

(   ) Pardo      (   ) Outra. Qual?_________ 

10. Você segue alguma religião? (   ) sim (   ) não. Se sim, qual? 

(   ) católica      (   ) Candomblé 

(   ) protestante     (   ) umbandista 

(   ) kardecista     (   ) Outra. Qual?_________ 

11. Você pratica essa religião? (   ) sim   (   ) não   

Escolaridade 

12. Sua Escolaridade:  

(   ) 1o grau incompleto  

(   ) 1o grau completo  

(   ) 2o grau incompleto  

(   ) 2o grau completo  

(   ) 3o grau incompleto  

(   ) 3o grau completo 

Qual curso?___________ 

 13. Escolaridade do Pai:  

(   ) 1o grau incompleto  

(   ) 1o grau completo  

(   ) 2o grau incompleto  

(   ) 2o grau completo  

(   ) 3o grau incompleto  

(   ) 3o grau completo 

Qual curso?___________ 

14. Escolaridade da mãe:  

(   ) 1o grau incompleto  

(   ) 1o grau completo  

(   ) 2o grau incompleto  

(   ) 2o grau completo  

(   ) 3o grau incompleto  

(   ) 3o grau completo 

Qual curso?___________ 

 

15. Estuda atualmente? (   ) sim   (   ) não. Se sim. Qual série? _______________ 

16. Em que tipo de instituição ocorreu a maior parte da sua formação:  

(    ) particular    (   ) pública estadual   (   ) pública municipal  
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Profissão 

17. Você exerce algum tipo de trabalho remunerado? (   ) sim  (   ) não 

18. Se sim? Qual?______________ Há quanto tempo?_______________ 

19. Você gostaria de continuar nesta ocupação? (   ) sim   (   ) não 

Porque? _______________________________________________________ 

20. Se você respondeu que não trabalha é porque 

(   ) nunca trabalhou? 

(   ) está desempregado 

(   ) está a procura de emprego  

(   ) exerce atividade não remunerada. Qual? __________________ 

21. Que tipo de atividade remunerada já exerceu ao longo da vida? 

_______________________________________________________________ 

Família 

22. Quantas pessoas moram em sua casa, contando com você?_________ 

23. A casa que você mora é: (   ) própria (   ) alugada (   ) cedida/emprestada 

24. Somando os rendimentos de todas as pessoas que moram em sua casa, a renda de sua família 

varia entre: 

(   ) até 1 salário mínimo 

(   ) 1 a 2 salários mínimos  

(   ) 2 a 4 salários mínimos 

(   ) Acima de 5 salários 

(   ) Acima de 7 salários 

25. Atualmente qual é a sua renda pessoal mensal? R$_______(OPCIONAL) 

26. Em que seus pais trabalham? 

Pai 
(   ) emprego com carteira assinada 
(   ) emprego informal 
(   ) autônomo 
(   ) desempregado 
(   ) aposentado 
(   ) pensionista 
(   ) outro 
(   ) não sabe 
Qual a sua ocupação?____________ 

Mãe 
(   ) emprego com carteira assinada 
(   ) emprego informal 
(   ) autônomo 
(   ) desempregado 
(   ) aposentado 
(   ) pensionista 
(   ) outro 
(   ) não sabe 
Qual a sua ocupação?____________ 
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Grupos Culturais  

27. Participa/ou de algum grupo cultural? (   ) participo (   )já participei  (   ) não  

28. Se participa, qual é a linguagem cultural deste grupo? 

(   ) hip hop  (   ) dança afro  (   ) teatro   (   ) pichação 

(   ) funk  (   ) percussão (   ) rock   (   ) skate 

(   ) capoeira  (   ) congado  (   ) comunicação/mídia (   ) punk 

(   ) outro (movimento estudantil, grupo religioso, esportivo etc) 

28. Se participou, qual é a linguagem cultural deste grupo? 

(   ) hip hop  (   ) dança afro  (   ) teatro   (   ) pichação 

(   ) funk  (   ) percussão (   ) rock   (   ) skate 

(   ) capoeira  (   ) congado  (   ) comunicação/mídia (   ) punk 

(   ) outro (movimento estudantil, grupo religioso, esportivo etc) 

29. Você participa ou já participou de algum processo de capacitação realizado em ONG’s ou 

outras instituições (igrejas, associações, universidades)?  

(   ) Participo   (   ) Já participei (   ) Nunca participei 

30. Se sim, em qual instituição? E que tipo de capacitação recebeu?  

Participou de: ___________________________________________________ 

Participa de: ____________________________________________________ 

31. Você freqüenta a COOPERIFA há quando tempo?  

(    ) há menos de 6 meses  (    ) há 2 anos 

(    ) de 6 meses a 1 ano   (    ) há mais de 2 anos 

(    ) de 1 ano a 1 ano e meio  (    ) desde sua criação 
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APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista   

 

A) Sobre o bairro: 

•. Quais os equipamentos públicos existentes no seu bairro? (que podem ser utilizados pelos 

jovens) 

• Você tem conhecimento do que estes (espaços, equipamentos) promovem? Como você avalia 

esses espaços? 

• Você faz uso destes equipamentos? Se não, por quê? Se sim, desde quando? (antes ou depois de 

integrar o grupo cultural. 

• Você acha que falta alguma coisa no seu bairro? O quê?  

• Você acha que outros bairros dispõem de outros equipamentos que o seu não tem? Porque você 

acha que isso acontece? 

• O que você faz no seu bairro? (geral) 

• Você se diverte no bairro ou sai para outros lugares para se divertir?  

• O que você faz para se divertir no seu bairro? 

• Você já realizava estas atividades que relatou, antes de fazer parte do grupo __________? 

Ou antes de participar da Cooperifa? 

 

B) Fora do Bairro: 

 

•. Quais os equipamentos públicos existentes no centro que podem ser utilizados pelos jovens? 

Em São Paulo há muitos locais que promovem o encontro entre os jovens? 

• Você tem conhecimento do que estes (espaços, equipamentos) promovem? Como você avalia 

esses espaços? 

• Você faz uso destes equipamentos? Se não, por quê? O que dificulta essa participação? Se sim, 

desde quando? 

• O que você faz no centro? (geral) 

• Quais são os lugares do CENTRO que você freqüenta?  

• Desde quando freqüenta este(s) lugar(es)? 

• O que você faz, no centro, para se divertir?  
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• Você já realizava estas atividades que relatou, antes de fazer parte do grupo __________? 

Ou antes de participar da Cooperifa? 

 

C) Relações centro/bairro: 

 

• Como é viver em seu bairro? 

• Como é a vida dos jovens que moram aqui? O que fazem? 

• Os jovens que moram aqui são diferentes dos jovens que moram em outro lugar? Se sim, em 

que eles se diferem? 

• Qual a principal característica do lugar que você mora? 

• Você gosta de morar neste bairro? Quais os pontos positivos e os negativos de morar neste 

bairro? 

• Você sempre pensou dessa forma? Se não, o que fez com que você pensasse diferente?  

• No bairro, você pode ir e vir de qualquer lugar a qualquer momento? Por quê? 

• E no centro, você pode ir e vir de qualquer lugar a qualquer momento? Por quê? 

• O fato de morar na periferia... que significado atribui a esta condição?  

• Você sempre pensou dessa mesma forma? 

• Você acha que os jovens que moram em seu bairro tem as mesmas condições de acesso (ao 

trabalho, ao lazer...) que os jovens que moram em outro lugar? 

• Você já passou por alguma situação de discriminação por morar neste bairro? 

• Quais as maiores dificuldades que você enfrenta morando aqui? 

• O que é periferia pra você? 

• O que você considera que é o seu território? 

• Qual a importância que você atribui ao local de moradia? 

• Você gosta de ser identificado como um jovem morador do __________? Porque? É difícil ou 

fácil morar aqui? 

•Você preferiria morar em outro lugar? 
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D) Sociabilidade: 

 

• Você tem muitos amigos? Sempre foi assim ou essa situação veio mudando por algum motivo?  

• Seus amigos são: do grupo, do bairro, da escola....do trabalho... de outros bairros...? 

• Em geral, o que você faz no seu tempo livre? 

• O final de semana difere do meio da semana? 

• Mas, o que você mais gosta de fazer nesse tempo? 

• Você deixa de fazer alguma coisa por falta de tempo? O que?  

•Você costuma se divertir sozinho ou em grupo?  

• O que você faz em grupo e o que faz sozinho? 

•Você acha que o que você faz (os espaços que você freqüenta – no centro ou no bairro) difere do 

que outros jovens do seu bairro fazem? Se sim, a que você atribui essa diferença? 

•  Alguma coisa impede a sua circulação pela cidade? 

• Você já deixou de ir a algum lugar por causa da: violência, falta de dinheiro, falta de 

informação.... ou algum outro motivo? Se sim,  Que lugares seriam esses? 

 

E) Sobre o Grupo (os grupos): 

 

• Me fale do(s) grupo(s) cultural(is) que você participa. O que vocês fazem? 

• Quando começou a sua ligação com essa linguagem cultural? 

• Foi a sua primeira experiência de grupo? Se não, quais foram as outras? 

• Como é a rotina do grupo? Você se mantém sempre nessa rotina? 

• Quem faz arte do grupo? Que tipo de gente?  

• Como o grupo se constituiu?  

• O que o grupo pretende? 

• O que você pretende no grupo? 

• O que vocês fazem juntos? A quais lugares que vocês costumam ir juntos? 

• Vocês têm algum ponto de encontro? 

• O que te mantém nesse grupo? 

• Como se dá sua participação no grupo? Com que freqüência vocês se encontram? 
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• Você freqüenta teatro, centros culturais, praças públicas...? Quando começou a freqüentar? Em 

que momentos se dá essa freqüência? 

• Antes de se integrar a esse grupo você ia a esses lugares com a mesma freqüência? 

• Onde o grupo se apresenta ou já se apresentou? 

• Como você se sente quando o grupo se apresenta num lugar que você nunca esteve? Em lugares 

diferentes...Você vê isso como negativo ou positivo? 

• Existem espaços públicos gratuitos que não são freqüentados pelo jovem da periferia? Que 

lugares são esses? O grupo lhe possibilitou conhecer alguns desses lugares? 

• Como você se sente quando vai a esses lugares? 

• Fazer parte de um grupo cultural lhe possibilita conhecer outros espaços? 

• Quais os lugares que você conheceu através do grupo? 

• Você chegou a voltar nesse(s) lugar(es) outras vezes ou passou a freqüentá-lo(s)? 

• Você avalia que o fato de integrar um grupo amplia ou reduz as relações que você mantém no 

bairro? 

• E na cidade como um todo? 

• Mudou alguma coisa na sua vida após a entrada nesse grupo? O que? 

• O que você acha que o grupo vem lhe proporcionando, de maneira geral? 

• Mudou alguma coisa na sua circulação pela cidade (ou outras cidades) depois que começou a 

participar de um grupo cultural? 

• Antes de sua entrada nesse(s) grupo(s) sua vida era diferente? Em quais aspectos? 

• Descreva como era o seu dia a dia antes da entrada no(s) grupo(s). 

• Você não faz nada do que faz agora no grupo?  

 

F) Sobre o trabalho, a escola , a família, e processos de capacitação. 

 

1. O peso que jovens dão à esses aspectos na apropriação da cidade. 

• Você faz alguma atividade fora de casa com sua família? 

• Com sua família, você preferes fazer algo em casa ou fora? O que? 

• Você prefere fazer isso ou outras coisas? Com ou sem sua família? 

• E fora do bairro? O que vocês fazem juntos? 
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• Você conheceu algum lugar através da escola? 

• Você tem muitos amigos no trabalho? Vocês costumam fazer algo juntos em seus momentos de 

lazer? 

• O seu trabalho lhe possibilita ir a lugares que você nunca foi? Você passou a freqüentar esses 

lugares? 

• Você conheceu algum lugar através de processos de capacitação  por ONG’? 

• Cite  os lugares que você gosta de freqüentar. Quais os três que mais gosta? 

 • O que você acha que mais contribuiu para o seu conhecimento sobre esse lugares? 

(o grupo, a família, a escola, o trabalho ou processos de capacitação...) 

• Fale de experiências marcantes (gostou muito ou detestou) que teve através de família, escola, 

trabalho ou processos de capacitação. 

• As relações  no grupo são diferentes das outras relações que mantém nestes outros espaços? 

(família, trabalho, escola ou processos de capacitação) Em que elas se diferem? 

 

2. As relações estabelecidas no grupo e os impactos na família, na escola, no trabalho. 

• Que trabalho teve (questionário) Como chegou ao seu trabalho atual? 

• Você está satisfeito com o seu trabalho? O que você mais gosta no seu trabalho? 

• Você está satisfeito com a escolaridade que alcançou? 

• (Para quem está cursando ou cursou nível superior) O que te levou a fazer este curso? Você 

teve estímulo de alguém?  

• Você acha boa a sua relação com a sua família? 

• Você acha que participar de um grupo interfere na sua relação com a família, escola ou 

trabalho? 

 

G) Ser jovem, ser negro(a), ser da periferia 

 

• Antes de entrar no grupo, você já deixou de freqüentar, passou a freqüentar ou foi obrigado a 

freqüentar algum lugar pelo fato de ser negro(a)? Por quê? 

• Em que área da cidade estão esses lugares? 
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• Antes de entrar no grupo, você já deixou de freqüentar, passou a freqüentar ou foi obrigado a 

freqüentar algum lugar pelo fato de ser morador(a) de periferia? Por quê? 

• Em que área da cidade estão esses lugares? 

• E após a sua entrada no grupo? Porque? 

• Você já enfrentou alguma situação de discriminação por ser morador da periferia ou por ser 

negro? De que forma você lidou com essa situação. 

• O grupo te ajuda de alguma forma a superar situações de discriminação? Como? 

• Você acha que a produção cultural do seu grupo expressa aspectos da vida de moradores de 

periferia? De que forma isso acontece? 

• Você acha que a produção cultural do seu grupo expressa aspectos próprios da cidade de 

pessoas negras. De que forma isso acontece? 
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APÊNDICE C – Orientações para construção da cartografia da sociabilidade juvenil   

 

1.  Representação de trajeto antes da entrado em grupo(s). 

Pense um pouco em como era sua vida antes da entrada no(s) grupo(s). O que você fazia, as atividades que praticava, 

como era a sua rotina.  

a) Represente aqui como era o seu trajeto habitual, durante a semana, antes da entrada no grupo. 

b) Represente aqui como era o seu trajeto habitual, durante o fim de semana, antes da entrada no grupo. 

 

2.  Representação de trajeto após a entrado em grupo(s). 

Agora pense em como é sua vida hoje, em que participa desse(s) grupo(s). Qual a sua rotina hoje, o que você faz no 

dia a dia, os lugares que mais freqüenta.  

1. Represente aqui o seu trajeto habitual, durante a semana. 

2. Represente aqui o seu trajeto habitual, durante o fim de semana. 
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APÊNDICE D – Mapas: Cartografia da sociabilidade juvenil 

 


