Demografia da Exceção: Intenções Reprodutivas e Migração em um
Contexto de Zika Vírus e Desastres Socioambientais
INSTRUÇÕES IMPORTANTES
• Esta pesquisa se destina a fins puramente científicos. Nosso objetivo é entender como os diferentes choques
enfrentados pelos Valadarenses (a crise econômica, a epidemia de Zika Vírus e o desastre da SAMARCO) podem ter
impactado a vida de vocês em Governador Valadares.
• Na presente entrevista procuraremos fazer uma série de perguntas para conhecermos as relações que você
estabelece com outros sujeitos que participam de seu círculo social e do processo migratório, além de perguntas
sobre a história reprodutiva das mulheres que moram na sua residência.
• Para que os resultados sejam uma representação da realidade, é necessário que as respostas dadas sejam sinceras.
Não existe uma resposta melhor e outra pior, todas as respostas são igualmente importantes.
• Em caso de dúvidas, pergunte. Sua contribuição será mais efetiva caso tire todas as dúvidas que tiver, junto ao
entrevistador.
• Salientamos que a continuidade de sua participação na presente pesquisa se faz mediante seu livre consentimento.
Os dados obtidos no conjunto de respostas fornecidas por todos os participantes serão utilizados para fins
acadêmicos e de publicação em revista científica apenas. Nenhuma informação confidencial sua será divulgada.

IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO
ATENÇÃO ENTREVISTADOR(A): É importante que você reconheça o local da entrevista através dos mapas de
campo que serão entregues juntamente com este questionário.
Coordenadas GPS
Endereço
Logradouro
Número:
Complemento
Bairro:
Nome:
Sexo:
Masculino
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SITUAÇÃO DA ENTREVISTA
Entrevistado(a) original de ... está
Presente no mesmo domicílio da Fase I e aceitou dar a entrevista (S1)

Aceitou dar a entrevista, mas mudou para outro local em GV (S2)

Entrevista com outra pessoa do domicílio da Fase I
Todos os membros do domicílio da Fase I mudaram para fora da área de estudo. Uma pessoa do novo domicílio
foi entrevistada. (S7)
Não conseguiu realizar a entrevista (S8)
SOMENTE PARA S2
Quando mudou do domicílio (mês/ano)?

Por que mudou?

Formato: MM/AAAA

Telefone (com DDD):

Local de residência atual:

ENTREVISTADOR: Formato (99)99999-9999

SOMENTE PARA "ENTREVISTA COM OUTRA PESSOA DO DOMICÍLIO DA FASE I"
Entrevistado(a) original
da Fase I está presente
no mesmo domicílio da
Fase I, mas se recusou a
dar entrevista. Outra
pessoa do domicílio da
Fase I foi entrevistada
(S3)

Entrevistado(a) original
da Fase I mudou-se para
outro local em GV, mas
recusou a dar entrevista.
Outra pessoa do
domicílio da Fase I foi
entrevistada (S4)

Entrevistado(a) original
da Fase I mudou-se para
fora da área de estudo.
Outra pessoa do
domicílio da Fase I foi
entrevistada (S5)

Entrevistado(a) original
da Fase I morreu. Outra
pessoa do domicílio da
Fase I foi entrevistada
(S6)

SOMENTE PARA S5
Motivo da mudança:
ENTREVISTADOR: Você pode marcar diversas alternativas

Trabalho

Estudo

Compras/
Serviço

Lazer/Passeio

Família

Outro(s)

Motivo(s)?
Ano da mudança?
Formato: AAAA
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SOMENTE PARA S6
Data da morte (mês/ano)?

Motivo da morte:

Formato: MM/AAAA

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome:

Sexo:
Masculino

Feminino

De acordo com as categorias do IBGE, qual a sua raça ou cor?
Branco

Preto

Pardo

Amarelo

Indígena

Divorciado

União Estável

Data de nascimento do informante (mês e ano):
Formato: MM/AAAA

Quantas pessoas moram neste domicílio, incluindo você?
pessoas
Estado Civil do informante:
Resposta única

Solteiro

Casado

Viúvo

Alguém do seu domicílio recebe algum benefício do governo?
Sim

Não

Não sabe/respondeu

Quais?
Bolsa-família

Salário-maternidade

Aposentadoria Previdência Social

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Pensão

Auxílio-doença

Seguro-desemprego

Outro

Salário-família
Qual(is)?
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Tempo de residência (ininterrupto) na cidade (tempo em que está em Governador Valadares sem ter mudado para
outro município neste período):
Desde que nasceu

Outro

Anos:
Meses:
Qual foi o último município onde morou antes de vir para GV?

ANOTAR O CAB3:
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CLASSIFICAÇÃO SOCIAL (ABEP)
Qual o grau de instrução da pessoa com mais escolaridade no domicílio?
Analfabeto / Fundamental I incompleto

Superior incompleto

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto

Superior completo

Fundamental II completo / Médio incompleto
Posse de itens
0

1

2

3

4 ou +

Televisão em cores
Rádio
Banheiro
Automóvel
Empregados domésticos
Lava roupa
DVD ou Blu-ray
Geladeira
Freezer (aparelho independente)
Microcomputador (com acesso a internet)
Lava louça
Microondas
Motocicleta
Secadora de roupas
Acesso a serviços públicos básicos
Não

Sim

Água encanada
Rua pavimentada
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O RIO DOCE
Agora, você deverá falar cinco palavras ou expressões que vêm imediatamente à sua cabeça em relação à
expressão abaixo.

RIO DOCE
Palavra/Expressão
1.
2.
3.
4.
5.
Agora, você deverá ordenar as palavras acima pela ordem de importância, preenchendo os parênteses com a
numeração de 1 (a mais importante) até 5 (a menos importante).
ENTREVISTADOR: Cada palavra deverá ter apenas UMA ordem de importância e todas as ordens devem ser distintas.

1

2

3

4

5

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
Agora, você deverá indicar o significado que cada uma das palavras acima tem para você:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
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Desde a última vez que conversamos, você acha que o Rio Doce tem mais chance de ter:
Enchente

Permanece igual

Seca (estiagem)

Não sabe

Você entra ou já entrou no Rio Doce?
Sim

Não

Não sabe

Por quê?

Em sua opinião, quando alguém entra no Rio Doce existe algum risco de que esta pessoa seja contaminada por
alguma doença que possa estar na água?
Sim

Não

Não sabe

Em sua opinião quais são as chances de alguém pegar doença por entrar no Rio?
Sem
possibilidad
e

Muito baixa

Baixa

É possível

Alta

Muito alta

Não sabe

Em sua opinião, qual(is) é(são) o(s) principal(is) problema(s) enfrentado(s) pelo Rio Doce em Governador
Valadares?
Entrevistador: não ler as alternativas. Respostas múltiplas devem ser registradas.

NENHUM

Lançamento de lixo

Não sabe dizer a respeito

Pesca em período proibido (piracema)

Assoreamento

Lama/rejeitos (Samarco)

Desmatamento da mata à beira do rio

Outro(s)

Lançamento de esgoto doméstico e industrial
Indique:
Você já morava em Governador Valadares antes do rompimento da barragem?
Sim

Não

Em relação ao uso do Rio Doce:
Antes do rompimento da barragem, quais usos fazia do
Rio Doce?
NENHUM
Não sabe
Consumo da água (beber e cozinhar)
Pesca
Recreação (nadar)
Outro
Qual?
ANOTAR O CAB3:

Atualmente, quais usos faz do Rio Doce?
NENHUM
Não sabe
Consumo da água (beber e cozinhar)
Pesca
Recreação (nadar)
Outro
Qual?
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Como você avalia a qualidade da água do Rio Doce, numa escala de 0 a 10, com 0 sendo péssima e 10 sendo
excelente?
Antes do rompimento da barragem da Samarco
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

Por que dessa avaliação?

Depois do rompimento da barragem da Samarco
0

1

2

3

4

Por que dessa avaliação?

DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS
Nos últimos 12 meses alguém da sua casa já foi diagnosticado por um profissional da saúde com alguma das
seguintes doenças: Zika, Dengue ou Chikungunya?
Sim

Ninguém da casa contraiu

Respondente

Outra(s) pessoa(s) da casa

Não sabe/não quis responder

Quem?

Respondente
Outra(s) pessoa(s) da casa

Zika

Dengue

Chikungunya

Zika

Dengue

Chikungunya

Vamos falar um pouco sobre o Zika Vírus... Além da picada de mosquito existem outros jeitos de pegar o Zika
Vírus?
ENTREVISTADOR: Respostas múltiplas devem ser registradas, não ler

Não

O bebê pode pegar na gravidez

Não sabe

O bebê pode pegar durante o parto

Transmissão sexual/sexo

O bebê pode pegar pelo leite materno

Pelo sangue/transfusão de sangue

Outro

Pela saliva/beijo
Indique:
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O que você tem feito ou fez durante a crise dessas doenças para evitar a infeção por Zika Virus, Dengue ou
Chikungunya?
ENTREVISTADOR: Ler todos

NADA

Evitar sair na rua e exposição nas primeiras horas da
manhã e últimas da tarde

Usar repelentes químicos no corpo

Evitar locais como clubes, parques ou que possuem
focos de mosquito

Usar repelentes caseiros no corpo

Procurar e destruir os focos de criação do mosquito

Ficar na frente do ventilador

Usar calças e blusas de manga comprida

Instalar ar condicionado no domicílio

Usar preservativo durante as relações sexuais

Instalar telas de proteção nas janelas do domicílio

Mudar de domicílio temporariamente na mesma
cidade

Instalar mosquiteiros/cortinados nas camas

Mudar de cidade temporariamente

Matar os pernilongos com a raquete elétrica

Evitar/adiar a gravidez

Usar repelentes elétricos ou químicos no domicílio

Evitar regiões endêmicas ao viajar

Usar repelentes elétricos ou químicos no local de
trabalho

Outras providências

Qual(is)?
Você respondeu "Mudar de domicílio temporariamente na mesma cidade", para qual bairro?

Você respondeu "Mudar de cidade temporariamente", para qual cidade?

MEMBROS DO DOMICÍLIO

MEMBROS DO DOMICÍLIO - FASE I
ENTREVISTADOR: Não há indivíduos membros cadastrados na FASE I do projeto, pode avançar de página.
Agora vamos perguntar sobre todas as pessoas que residem atualmente nesta casa.
[ENTREVISTADOR: perguntar quem é o responsável pelo domicílio ou a pessoa de referencia no domicilio. Ai
preencher “O próprio” no campo “Relação com o responsável pelo domicílio"]
ENTREVISTADOR: A pessoa citou ... moradores no início, verifique se a quantidade é igual à indicada!
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Nome:

... ainda está morando nesta casa:
Sim

Não

Faleceu

Sexo:
Masculino

Data da morte:

Motivo da morte:

Més e Ano (Formato MM/AAAA)

Idade:
Feminino

anos

Até quando estudou?
Analfabeto

Médio/Técnico completo

Fora da idade escolar

Fundamental incompleto

Superior incompleto

Não respondeu

Fundamental completo

Superior completo

Médio/Técnico incompleto

Pós-Graduação (completo ou não)

Local de Nascimento:

Cidade/País:

Relação com o responsável pelo domicílio
O próprio

Sogro

Empregado(a) ou pensionista

Cônjuge/parceiro(a)

Sogra

Parente de empregado(a)/
Pensionista

Mãe

Filho

Outra

Pai

Filha

Especifique:
Relação com o entrevistado
O próprio

Sogro

Empregado(a) ou pensionista

Cônjuge/parceiro(a)

Sogra

Parente de empregado(a)/
Pensionista

Mãe

Filho

Outra

Pai

Filha

Especifique:
Costuma ir a outro município com frequência?
Sim

Não

Qual principal município que costuma ir com frequência? Cidade/País

Qual(is) motivo(s) principal(is)?
ENTREVISTADOR: múltiplas respostas são permitidas. Marcar todas que a pessoa falar. Marcar do mais para o menos importante.

Trabalho

Lazer/Passeio

Estudo

Família

Compras/Serviço

Outro(s)

Motivo(s):
ANOTAR O CAB3:
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NOVOS RESIDENTES
Novos pessoas residentes?
Sim

Não

Nome:

Local de Nascimento:

Sexo:
Masculino

Cidade/País:

Idade:
Feminino

anos

Até quando estudou?
Analfabeto

Superior incompleto

Fundamental incompleto

Superior completo

Fundamental completo

Pós-Graduação (completo ou não)

Médio/Técnico incompleto

Fora da idade escolar

Médio/Técnico completo

Não respondeu

Relação com o responsável pelo domicílio
O próprio

Sogro

Empregado(a) ou pensionista

Cônjuge/parceiro(a)

Sogra

Parente de empregado(a)/
Pensionista

Mãe

Filho

Outra

Pai

Filha

Especifique:
Relação com o(a) ... (entrevistado(a) Fase I):
NENHUMA

Pai

Filha

O próprio

Sogro

Empregado(a) ou pensionista

Cônjuge/parceiro(a)

Sogra

Parente de empregado(a)/
Pensionista

Mãe

Filho

Outra

Especifique:
Costuma ir a outro município com frequência?
Sim

Não

Qual principal município que costuma ir com frequência? Cidade/País

Qual(is) motivo(s) principal(is)?
ENTREVISTADOR: múltiplas respostas são permitidas. Marcar todas que a pessoa falar. Marcar do mais para o menos importante.

Trabalho

Compras/Serviço

Família

Estudo

Lazer/Passeio

Outro(s)

Motivo(s):
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MIGRANTES CORESIDENTES
Alguém que atualmente reside nesta casa, incluindo você, já morou em outra cidade ou país?
Sim

Não

Agora vamos fazer algumas perguntas sobre essa(s) pessoa(s) que já moraram em outro local além de
Governador Valadares.
... - já morou em outro local?

Local de última residência (Cidade/UF)

Cidade/País:

Motivo da migração para este último local de residência
ENTREVISTADOR: pode marcar várias alternativas. Marcar do mais para o menos importante.

Reunião familiar

Trabalho

Dificuldade financeira

Não respondeu

Casamento

Estudo

Crise econômica

Outro

Qual?
Motivo de ter deixado este último local de residência
ENTREVISTADOR: pode marcar várias alternativas.

Motivo familiar

Casamento

Crise econômica

Perdeu trabalho onde morava

Deportação

Não respondeu

Conseguiu trabalho em outro local

Dificuldade financeira

Outro(s)

Qual(is)?
Ano em que mudou para este último local

Ano em que veio morar em GV após ter voltado

Ocupação neste último local em que morou

ANOTAR O CAB3:

12 / 17

EMIGRANTES
Alguém que morava nesta casa com você está morando em outro lugar atualmente?
Sim

Não

Nome:
Sexo
Masculino

Local de nascimento (Cidade/UF)

Cidade/País:

Idade atual

Feminino

anos

Relação com o responsável pelo domicílio atual

Relação com o entrevistado

O próprio

Filho

NENHUMA

Sogra

Cônjuge/parceiro(a)

Filha

O próprio

Filho

Mãe

Empregado(a) ou
pensionista

Cônjuge/parceiro(a)

Filha

Mãe

Pai

Parente de empregado
(a)/Pensionista

Empregado(a) ou
pensionista

Pai

Parente de empregado
(a)/Pensionista

Sogra

Sogro

Outra

Indique:

Indique:

Sogro

Outra

Local de residência atual (Cidade/UF) Cidade/País:

Ocupação antes de mudar para o local atual

Motivo da migração
ENTREVISTADOR: pode marcar várias alternativas. Marcar do mais para o menos importante.

Reunião familiar

Trabalho

Dificuldade financeira

Não respondeu

Casamento

Estudo

Crise econômica

Outro(s)

Qual(is)?
Ano em que se mudou para o local atual Qual a ocupação no local atual?

Ajudou esta casa no último ano? Com o quê?
Não ajudou

Dinheiro

Trabalho

Não respondeu

Outro(s)

Indique:
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EMIGRANTES - FASE I
Nome:

Voltou para Governador Valadares?
Sim

Sexo:
Masculino

Local de nascimento (Cidade/UF)

Não

Cidade/País:

Idade atual

Feminino

anos

Relação com a pessoa de referência do domicílio atual

Relação com o entrevistado

Cônjuge/parceiro(a)

Filho

NENHUMA

Filho

Mãe

Filha

Cônjuge/parceiro(a)

Filha

Pai

Empregado(a) ou
pensionista

Mãe

Empregado(a) ou
pensionista

Sogro

Parente de empregado
(a)/Pensionista

Pai

Parente de empregado
(a)/Pensionista

Sogra

Outra

Sogro

Outra

Sogra

Indique:

Indique:
Local de residência atual (Cidade/UF)

Cidade/País:

Ocupação antes de mudar para o local atual

Motivo da migração
ENTREVISTADOR: pode marcar várias alternativas. Marcar do mais para o menos importante.

Reunião familiar

Trabalho

Dificuldade financeira

Não respondeu

Casamento

Estudo

Crise econômica

Outro(s)

Qual(is)?
Ano em que se mudou para o local atual Qual a ocupação no local atual?

Ajudou esta casa no último ano? Com o quê?
Não ajudou

Dinheiro

Trabalho

Não respondeu

Outro(s)

Indique:
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HISTÓRIA REPRODUTIVA
Agora gostaria de saber sobre todos os filhos e filhas que você teve ao longo de toda a sua vida, mesmo os que
morreram logo depois do parto e os que não moram com você atualmente.
Entrevistador: Lembre de verificar se a entrevistada falou de todos os filhos e filhas biológicos dela. Caso tenha filhos enteados, e que morem
com ela, esses devem aparecer na tabela MEMBROS DO DOMICILIO ATUAL, e não aqui. Lembre que os filhos nascidos mortos e os que já
morreram também devem constar nesta tabela. Por fim, preencha a tabela do filho tido mais velho para o mais novo.

Teve filho(s)

Nunca teve filho (vivo ou nascido morto)

Nome:

Está vivo?
Sim

Ano em que morreu:

Causa principal da morte:

Não

Sexo:

Data de nascimento:

Masculino

Feminino
mês / ano

Quando ... nasceu, você:
Estava querendo engravidar naquele momento
Queria esperar mais
Não queria ter (mais) filhos
Trabalha atualmente?
Sim

Não

Até quanto estudou:
Analfabeto

Superior incompleto

Fundamental incompleto

Superior completo

Fundamental completo

Pós-Graduação (completo ou não)

Médio/Técnico incompleto

Não respondeu

Médio/Técnico completo

Criança fora da idade escolar

Idade que começou a contribuir economicamente com a casa/Idade que começou a trabalhar
anos

ANOTAR O CAB3:
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SAÚDE REPRODUTIVA
Só para eu confirmar o número de filhos que você teve na vida. Contando os filhos vivos com aqueles que
porventura tenham falecido, quantos foram ao todo?
filho(s)
Em uma situação ideal, perfeita, quantos filhos você gostaria de ter em sua vida?
filho(s)
PERGUNTA ABAIXO APENAS PARA MULHERES COM MENOS DE 60 ANOS OU HOMENS (EM QUALQUER IDADE)
Você está esperando filho agora?

Sim

Não

Não sabe

ENTREVISTADOR: Ler as opções de resposta

Na hora que descobriu que estava grávida:
ENTREVISTADOR: Ler as opções de resposta

Queria o filho naquele momento

Queria esperar mais

Não queria ter de jeito nenhum

Você está fazendo uso de algum método contraceptivo, ou fez esterilização ou vasectomia?
ENTREVISTADOR: Ler as opções de resposta

Sim

Não

Ás vezes

Não sabe

PERGUNTA ABAIXO APENAS PARA MULHERES COM MENOS DE 60 ANOS OU HOMENS (EM QUALQUER IDADE)
Você ainda pretende ter mais filhos?

Ter um filho/mais filho

Não quer ter filho/
mais filho

Gostaria, mas não
pode ter mais filhos

ENTREVISTADOR: Ler as opções de resposta

O que você está esperando para ter filho/ter mais um filho?
ENTREVISTADOR: NÃO ler as opções - marcar todas que forem citadas

Estudo

Medo de doenças

Emprego

Situação do mundo melhorar

Questão financeira

Amadurecimento psicológico

Parceiro querer

Fazer outras coisas na vida

Achar um parceiro

Ter mais tempo

Aproveitar a vida de casada primeiro

Outro(s)

Anotar:
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Por que você não quer ter filho (mais filhos) no futuro?
ENTREVISTADOR: NÃO ler as opções - marcar todas que forem citadas

Já tem o número que quer

Situação do mundo/insegurança

Fazer outras coisas na vida

Situação do mundo / baixo padrão de moral e ética na
sociedade

Filho dá muito trabalho

Quer fazer outras coisas, como viajar

Questão financeira/Filho dá muita despesa

Medo de perder liberdade de ir e vir e fazer o que quer

Quero estudar

Não tem tempo

Parceiro não quer

Filho deixa a gente muito cansado

Não tem parceiro

Não tem condição psicológica

Atrapalha o casamento

Outro(s)

Medo de doenças
Anotar:

Renda
Renda mensal do informante:
Resposta única

Sem rendimento (R$ 0,00)

2 a 3 SM (R$1.996,01 – R$2.994,00)

Até ¼ SM (até R$249,50)

3 a 5 SM (R$2.994,01 – R$5.030,00)

¼ a ½ SM (R$249,51 – R$499,00)

Mais de 5 SM (> R$4.990,00)

½ a 1 SM (R$499,01 – R$998,00)

Sem declaração

1 a 2 SM (R$998,01 – R$1.996,00)
Renda mensal domiciliar:
Resposta única

Sem rendimento (R$ 0,00)

2 a 3 SM (R$1.996,01 – R$2.994,00)

Até ¼ SM (até R$249,50)

3 a 5 SM (R$2.994,01 – R$5.030,00)

¼ a ½ SM (R$249,51 – R$499,00)

Mais de 5 SM (> R$4.990,00)

½ a 1 SM (R$499,01 – R$998,00)

Sem declaração

1 a 2 SM (R$998,01 – R$1.996,00)
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