
G01 Entrevistas



Equipe entrevistas

Lu Pierre

Entrevistados: 
Moradores e turistas

Entrevistados: 
Autoridades/Referentes

Rubão Lorena



Roteiro entrevistas

Eixo temático A 
Fronteira Brasil-Uruguay

1. Como é estar na Fronteira? Como é conviver (morador) ou 
transitar (turista) nessa Fronteira?

2. Você percebe/se dá conta quando atravessa a fronteira? 
Como você se sente passando de um país para o outro? O que 
essa travessia te lembra ou te faz pensar?

3. Em que lado você vive, ou costuma visitar? Em que circuns- 
tâncias você utiliza a outra cidade de fronteira?

4. Qual a tua experiência com as aduanas e a presença militar?



Roteiro entrevistas

Eixo temático B 
Espaço/Lugar público da Fronteira

5. Quais os espaços públicos daqui? E da cidade vizinha?

6. Como você avalia esses espaços, em especial aquele (depen-
dendo do que o entrevistado disser) próximo à linha de fronteira?

7. Como você se sente ao usar os espaços públicos que são per-
tencentes aos dois países ao mesmo tempo? Como por exemplo 
as ruas, praças, a ponte.

8. Como você analisa o comércio informal quando ocupa esses 
espaços?



Roteiro entrevistas

Eixo temático C 
Específico para referentes/autoridades

9. Qual a responsabilidade dos órgãos públicos quanto ao 
espaço público comum na linha de fronteira? De quem é a res- 
ponsabilidade?

10. Quanto aos canteiros centrais e às ruas (fronteiras secas) ou 
a ponte (fronteiras molhadas), como funciona a manutenção e 
prestações de serviço público nesses locais? Sabe dizer se o 
custo da manutenção é compartilhado entre países? Qual tua 
opinião sobre isso?

11. Quanto ao planejamento urbano, plano diretor, questões am-
bientais, há um diálogo entre os dois países quanto a essas 
definições? Ou cada cidade/país definem separadamente?



Roteiro entrevistas

Eixo temático D 
Questões pessoais pós entrevista

Nome:
Gênero:  (  ) feminino (  ) masculino (  ) não identificado
Nacionalidade: 
Data de nascimento:
Estado Civil:
Endereço moradia: país e bairro (?)
Endereço profissional: país e bairro (?)
Outras cidades que já morou:
Escolaridade:
Profissão:
Classe social: Qual a renda mensal familiar aproximada?
E quantos são dependentes dessa renda? 
Referências: Salário mínimo brasileiro R$ 954,00
    Salário mínimo uruguaio 11.150 pesos uruguaios
 



 

 
Identificação FAUrb/UFPel 
Endereço: R. Benjamin Constant, 1359 - Centro, Pelotas/RS, 96010-020   
Telefone: (53) 3284-5500 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) referente a 
pesquisa intitulada “TRAVESSIAS NA LINHA DE FRONTEIRA BRASIL-URUGUAY: 
controvérsias e mediações no espaço público de cidades-gêmeas” desenvolvida 
pelo Laboratório de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Peltoas. Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é 
coordenada pelo professor Dr. Eduardo Rocha, a quem poderei contatar/ consultar a 
qualquer momento que julgar necessário através do e-mail 
amigodudu@yahoo.com.br. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, 
sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus, com a finalidade 
exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos 
estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é  investigar o uso do 
espaço público da linha de fronteira Brasil-Uruguay, definido pelas cidades-
gêmeas. Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim 
oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo 
seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) referente ao 
Grupo III no item 6.5 Planejamento Urbano e Regional. Minha colaboração se fará de 
forma anônima, por meio de entrevista semi-estruturada, a ser gravada a partir da 
assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados se farão 
apenas pelo pesquisador e seus orientadores. Fui ainda informado(a) de que posso 
me retirar desse projeto de pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo para meu 
acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Atesto 
recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP).  
 
 

Assinatura do(a) pesquisador(a)                                 Assinatura do orientador 
 
 

     _________________________                               ______________________ 
 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de 
Pesquisa. 

__________________________, ____/_____ /_____. 
 
 

____________________________________________________________ 
Assinatura do sujeito de pesquisa (ou responsável legal) 

 

Na apresentação da entrevista intro-
duzir o projeto de pesquisa, quem 
coordena e quais são os objetivos.

Ao final da entrevista é preciso que o 
entrevistado assine o termo de con-
sentimento.

É necessário duas vias para cada en-
trevista: uma para o entrevistado e  a 
outra fica com o entrevistador.

Preencher:
- Assinatura de um dos entrevistado-
res, do coordenador da pesquisa e 
do entrevistado;
- Cidade e data

termo de consentimento



MODELO DE
calendário padrão

Roteiro da viagem

manhã
08h30min – 09h30min Travessia coletiva Brasil-Uruguay
09h30min – 12h00min Entrevistas

tarde
12h00min – 18h00min Entrevistas

noite
18h00min – 20h00min Hostel + descarregar arquivos + carregar gravadores
20h00min – 21h00min nº Encontro coletivo 
Pós 21h00   Livre



LISTAGEM

Material físico

2 Gravadores de voz;
2 pranchetas;
4 canetas;
100 cópias do termo de consentimento;
1 computador;
1 HD;
Celulares (pessoais) com aplicativo de voz;



Próximos passos

- Definir quais autoridades serão entrevistadas em cada cidade;

- Entrar em contato e marcar essas entrevistas específicas;

- Estudar/ Pesquisar os aplicativos de voz no celular;

- Definir as perguntas da entrevista e traduzir para espanhol;

- Seguir com o estudo teórico sobre o  manejo cartográfico de entrevista.


