
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SORJ, B., and GUEDES, LE. Internet na f@vela: quantos, quem, onde, para quê [online]. Rio de 
Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2008. Anexo 2 - Perfil dos grupos focais. pp. 158-159. 
ISBN 978-85-99662-46-5. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Anexo 2 
Perfil dos grupos focais 

 

Bernardo Sorj  
Luís Eduardo Guedes 



158

Anexo 2 - Perfil dos Grupos Focais

Foram organizados oito Grupos Focais com as comunidades da Rocinha e da Maré:

quatro deles eram constituídos de moradores da Rocinha, três de moradores da Maré e

um de lideranças comunitárias14 de ambas as favelas. Os grupos se reuniram no período

de 10 a 14 de novembro de 2003, e foram planejados previamente, de acordo com faixa

etária e sexo, com exceção do grupo que envolvia as lideranças. No quadro abaixo, está

indicada a configuração de cada grupo:

Grupos Faixa Etária Sexo Comunidade Tipo 

1 12 a 16 anos Homens e Mulheres Rocinha Usuários de Internet

2 16  a 22 anos Homens e Mulheres Maré Usuários de Internet

3 22 a 35 anos Homens  Rocinha Usuários de Internet

4 22 a 35 anos Mulheres Rocinha Usuários de Internet

5 mais de 35 anos Homens Maré Usuários de Internet

6 mais de 35 anos Mulheres Rocinha Usuários de Internet

7 18 a 25 anos Homens e Mulheres Maré Não usuários de Internet

8 - - Maré e Rocinha Lideranças

Nas discussões realizadas nos Grupos Focais, 37% do total dos  participantes dos

grupos possuem computador em casa. Comparando-se o grupo de mulheres com mais

de 35 anos e o de jovens não-usuários da Internet, constata-se uma queda na aquisição

de computador. No grupo de mulheres, apenas 22% possuem o equipamento e nenhum

dos jovens não-usuários tem micro:

                                               
14 A expressão “ lideranças comunitárias” refere-se a pessoas que trabalham em instituições voltadas para a melhoria da qualidade de
vida na comunidade e abrange tanto a representação da própria comunidade, em geral l igada às associações de moradores, como
também organizações não-governamentais e instituições comunitárias sem fins lucrativos.
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Pessoas que participaram das discussões em grupo
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Cada grupo contou com a participação de sete a doze pessoas, que foram convidadas

através de contato telefônico e por carta (modelo em anexo) ou através de contato

telefônico feito a partir do cadastro de usuários da Estação Futuro. Os grupos da

Rocinha se reuniram na Associação de Moradores (AMABB), localizada na Travessa

Palmas, no3, na própria comunidade. Os grupos da Maré, na Congregação Presbiteriana

de Bonsucesso, localizada na Rua General Galiene, no 122, Bonsucesso, e o grupo das

lideranças se reuniu na sede do Viva Rio, Glória.

Houve uma tolerância de 20 minutos antes do início das reuniões dos grupos para a

chegada dos retardatários, evitando-se a entrada de pessoas atrasadas, durante a reunião.

Inicialmente, foi feita a apresentação da equipe e falou-se sobre o objetivo do trabalho.




