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IMAGES 

PESQUISA INTERNACIONAL DE HOMENS E EQÜIDADE DE GÊNERO 

 

MULHERES 

 
1. Entrevista n.º    

 

 

2. Localidade: 

1  Maré 

2  Vila Valqueire 

 

 

3. Data da entrevista  

 

        

      (dia)           (mês)        (ano) 

 

 

4. Início da entrevista 

 

horasminutos 
             

                                     

5. Término da entrevista   

 

horasminutos 
 

 

 

6. Nome do (a) entrevistador (a): 

____________________________________________________ 

 

7. Nome do (a) acompanhante: 

____________________________________________________ 

 

 

 

Avaliação do (a) supervisor (a) 

 Pronto para digitação 

 Precisa ser revisto 
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SEÇÃO UM: Características sociodemográficas e emprego 
Primeiro, nós queremos perguntar algumas questões sobre sua idade, com quem você vive, sua situação atual no 

emprego e condições no trabalho. 

 
QUESTÔES E FILTROS CÓDIGOS DAS RESPOSTAS 

1.1. Qual é a sua idade?  

  anos 

1.2. Até que série você estudou?  Nunca estudou..…………………………..……...... 1 

Ensino Fundamental incompleto…...…….…......… 2 

Ensino Fundamental completo…. …………...….... 3  

Ensino Médio incompleto.………...…………....… 4 

Ensino Médio completo...………………….…...… 5 

Ensino Superior incompleto…...  ……………....… 6 

Ensino Superior completo……………..….…....…. 7 

Não sabe… …………………………………......… 8 

1.3. Você se considera de qual cor, raça ou etnia? 

 

 

 

Branca………..………………………….………....1 

Pardo....……………………….………….…….…..2 

Negro………………………….………….…….…..3 

Índio ou Amarelo…………………...….….….........4 

Outro: ___________________________________5 

1.4. Você é praticante de alguma religião? 

 

Sim …………..………………………………….…1 

Não………………………..…..…2 (Passe para 1.6) 

1.5. Qual é a sua religião? 

 

 

Católica……..………………………….………...…1 

Protestante/ Evangélica ............…….….……...…...2 

Espírita………………………....………...……..….3 

Religiões Africanas……………………………..….4 

Outra (Especifique)_________________________5 

Não respondeu………...…………………………....6 

1.6. Quantas pessoas vivem na sua casa contando com 

você?      

 

  (Número total) 

Somente eu ..............................99 (Passe para 1.8 ) 

1.7. Com quem você vive? Parceiro/ Marido……………………………...…… 1 

Seus filhos……………..…………….……….…….2  

Filhos de seu parceiro com outras mulheres…...…..3 

Seus pais....................................................................4 

Outros parentes (seus ou do seu parceiro).................5 

Outras crianças (não parentes)..................................6  

Outros adultos (não parentes)....................7 

1.8. De quem provém a principal fonte de renda no seu 

domicílio?  

 

 

 

De mim mesma………………………………..……1 

Do parceiro……………………………...……….…2 

Dos pais……………..………………….…….….…3 

De outros parentes..….……………………….….…4 

Pensão……………………………….......……….....5 

Ajuda do governo (bolsa) .........………….…….…..6 

Outros (Especifique)________________________7 

1.9. Quanto você ganha por mês após a dedução de 

impostos e descontos, ou seja, o valor líquido? 

 

Menos de R$ 30…………………………....…...…..1  

R$ 31-60…….…………………………….…..……2 

R$ 61 – 100………………………….…….….……3 

R$ 101 – 200.…………………………..…………..4 

R$ 201 – 500..………………………………..….…5 

R$ 501 –1000…………………….………….…......6 

R$ 1001 – 2 000.……………………………….......7 

R$ 2 001 –3 000…………………………..………..8  

R$ 3 000 ou mais....…………………….……….…9 

Não está trabalhando...............................................10 

Não respondeu.........................................................99 

1.10. Você ou algum familiar seu recebe alguma ajuda 

financeira do governo por mês? 

Sim …………..…………………….………………1 

Não……………………..…........2 (Passe para 1.12) 
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1.11. Quanto recebe por mês? 

 

 

Menos de R$ 30…………………………...…....…..1  

R$ 31-60…….…………………………….….….…2 

R$ 61 – 100………………………….……..………3 

R$ 101 – 200.…………………………..…….…….4 

R$ 201 – 500..………………………………...……5 

R$ 501 –1000………………………………...….....6 

R$ 1001 – 2 000.……………...………………........7 

R$ 2 001 –3 000…………………………..…….….8  

R$ 3 000 ou mais……………………….……….…9 

Não sabe..................................................................98 

Não respondeu.........................................................99 

1.12. Qual é a sua situação no emprego?  

 

 

 

Nunca trabalhei………….…...…1(Passe para 1.18) 

Desempregada……………….….2(Passe para 1.15) 

Formalmente empregada...........................................3 

Informalmente empregada….…………....…………4 

Aposentada……………………...5(Passe para 1.15) 

Estagiária ou bolsista.................................................6 

Outros(Especifique)_________________________7 

Não respondeu.........................................................99 

1.13. Quantas horas por semana você normalmente 

trabalha, incluindo horas extras e outros trabalhos? 

 

  horas por semana 

ENREVISTADORA, Se trabalhar menos de 40 

horas passe para 1.15 

1.14. Se você trabalha mais horas do que uma semana 

normal de trabalho (aprox. 40 horas), qual é a principal 

razão? 

       

 

Você faz isso para manter o padrão de vida da sua 

família/seu……………... ………………….….…...1 

É necessário para a sua carreira..……….….….…...2 

Seu trabalho obriga que você faça............................3 

Trabalho é a principal parte da sua vida……......….4 

Outros___________________________________ 5 

 

Em seu atual trabalho (ou em algum outro trabalho) nos últimos 6 meses, você já passou pelos seguintes 

acontecimentos ou por algo parecido? 

 

Cód. Acontecimentos Sim Não Qual foi sua reação? 

(Em caso de respostas SIM) 

1.15. Ouviu comentário ou piada que te deixou 

constrangida? 

1 2   

1.16. Alguém te tocou de uma forma que não 

queria? 

1  2   

1.17. Algum superior ameaçou demiti-la, caso não 

fizesse sexo com ele (a)? 

1  2   

 

ENTREVISTADORA: SOMENTE PARCEIRO HOMEM, SE NÃO PASSE PARA 2.1 

 

Agora, eu gostaria de ler uma série de afirmações sobre sua 

situação de trabalho do seu parceiro.  Por favor, diga-me se 

essas frases se aplicam a ele: 

Sim Parcialmente Não Não sei 

1.18. A situação de trabalho ou emprego do seu parceiro é 

na maioria das vezes estável  
1 2 0 3 

1.19. Seu parceiro frequentemente está estressado ou 

deprimido porque não tem um emprego satisfatório. 
1 2 0 3 

1.20. Seu parceiro frequentemente está estressado ou 

deprimido porque não tem uma renda satisfatória. 
1 2 0 3 
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FILTRO: APENAS COM PARCEIROS  DESEMPREGADOS. SE NÃO TIVER, PASSE  PARA 2.1 

Agora, eu gostaria de ler uma série de afirmações sobre 

desemprego. Por favor, diga-me se essas frases se aplicam 

ao seu parceiro: 

Sim Parcialmente Não Não sei 

1.21. Meu parceiro passa a maior parte do tempo sem 

trabalho ou procurando por trabalho 
1 2 0 3 

1.22. Meu parceiro às vezes sai de casa quando não 

encontra um trabalho 
1 2 0 3 

1.23. Meu parceiro às vezes bebe quando não encontra um 

trabalho 
1 2 0 3 

 

SEÇÃO DOIS: Atitudes sobre relações entre homens e mulheres 

  
Você está indo muito bem. Obrigado pelo seu entusiasmo. Nós estamos progredindo bem. Nesta seção nós 

perguntaremos sobre suas visões a respeito de várias questões na sociedade, representadas pelas seguintes 

afirmações. Por favor, fique a vontade para respondê-las, lembrando-lhe que não existem respostas certas ou 

erradas. 

 
Afirmações 

Concorda 

Totalmente 

Concorda 

Parcialmente 

Discorda 

Parcialmente 

Discorda 

Totalmente 

2.1. Quando as mulheres trabalham, elas estão 

tirando empregos dos homens.  
1 2 3 4 

2.2. Quando as mulheres ganham direitos, elas 

estão roubando direitos dos homens.  
1 2 3 4 

2.3. Direitos para as mulheres significam que os 

homens estão perdendo os deles.  
1 2 3 4 

2.4. Quando uma mulher é estuprada, geralmente é 

porque ela se colocou de alguma forma nessa 

situação. 

1 2 3 4 

2.5. Em alguns casos de estupro, as mulheres 

realmente queriam que isso acontecesse. 
1 2 3 4 

2.6. Se a mulher não resistir fisicamente, você não 

pode realmente dizer que foi estupro.  
1 2 3 

4 

 

2.7. Em qualquer caso de estupro é necessário 

saber se a vítima é promíscua ou se tem uma 

reputação ruim. 

1 2 3 4 

 

Escala GEM 
Na próxima parte nós perguntaremos sobre a sua visão das relações entre homens e mulheres. Por favor, diga se você 

Concorda totalmente, Concorda parcialmente ou Não concorda com as seguintes afirmações: 

 
Atitudes 

Concorda 

Totalmente 

Concorda 

Parcialmente 

Não 

Concorda 

2.8. O trabalho mais importante da mulher é cuidar da casa e cozinhar 

para sua família. 
1 2 3 

2.9. O homem precisa mais de sexo do que a mulher. 1 2 3 

2.10. Homens não falam sobre sexo, eles fazem. 1 2 3 

2.11. Existem momentos nos quais a mulher merece apanhar. 1 2 3 

2.12. Trocar fraldas, dar banho e dar comida ao filho são 

responsabilidades só da mãe. 
1 2 3 

2.13. É a mulher quem deve tomar as providências para não engravidar. 1 2 3 

2.14. Quando tem que tomar decisões em casa, é o homem quem deve 

ter a última palavra. 
1 2 3 

2.15. O homem sempre está disposto para transar. 1 2 3 

2.16. A mulher deve agüentar a violência do marido para manter a 

família. 
1 2 3 

2.17. Seria uma ousadia a minha mulher me pedir para usar camisinha. 1 2 3 

2.18. O homem e a mulher devem decidir junto o tipo de 

anticoncepcional que vão usar. 
1 2 3 

2.19. Eu nunca teria um amigo gay. 1 2 3 

2.20. Se alguém me insulta, eu defendo a minha honra até com força se 

necessário. 
1 2 3 

2.21. Para ser homem é preciso ser corajoso. 1 2 3 
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Atitudes 

Concorda 

Totalmente 

Concorda 

Parcialmente 

Não 

Concorda 

2.22. Homens deveriam ficar constrangidos se forem incapazes de ter 

uma ereção durante o sexo. 
1 2 3 

2.22a É o homem que decide de que forma o casal vai transar. 1 2 3 

2.22b Mulher que tem camisinha na bolsa é piranha. 1 2 3 

2.22c Mesmo estando bem com sua mulher o homem precisa ter outra 1 2 3 

2.22d O homem pode bater na sua mulher se ela não quiser transar com 

ele. 
1 2 3 

2.22e Sinto vergonha quando vejo um homem se expressar de forma 

feminina. 
1 2 3 

2.22f Para mim, tanto o homem quanto a mulher podem propor o uso 

de preservativos. 
1 2 3 

2.22g Se o homem engravida uma mulher, o filho é responsabilidade 

dos dois. 
1 2 3 

2.22h Numa relação sexual, é importante saber do que a sua parceira 

gosta. 
1 2 3 

2.22i É muito importante que o pai esteja presente na vida dos filhos, 

mesmo que já não esteja mais junto com a mulher. 
1 2 3 

2.22j É importante para o homem ter um amigo com quem possa falar 

de seus problemas. 
1 2 3 

2.22k O casal deve decidir junto se quer ter filho. 1 2 3 

2.22l Homem que é homem transa só com mulher. 1 2 3 

2.22l1 Sexo não se conversa, se faz! 1 2 3 

2.22l2 Numa relação sexual, é importante saber do que o seu parceiro 

gosta. 

1 
2 3 

2.22l3 Mulher deve casar virgem 1 2 3 

2.22l4 Se a mulher trair o homem, ele pode bater nela. 1 2 3 

2.22l5 Se um homem presenciar uma cena de outro homem batendo 

numa mulher, ele deve interferir na briga.  

1 
2 3 

2.22l6 Se a mulher quiser, ela pode ter mais de um parceiro sexual. 1 2 3 

2.22l7 Acima de tudo, o homem precisa de respeito.   1 2 3 

2.22l8 E aceitável que a mulher ganhe mais do que o seu parceiro.   1 2 3 

2.22l9 O casal que transa deve discutir se vai ter um pacto de fidelidade. 1 2 3 

2.22l10 Violência no relacionamento é um problema do casal que não 

deve ser discutido com outras pessoas. 

1 
2 3 

2.22l11 Uma mulher deve pedir ao seu marido para sair com amigas. 1 2 3 

2.22l12 Eu nunca teria uma amiga lésbica. 1 2 3 

2.22l13 A mulher não deve transar com homem que se recusa a usar 

camisinha.   

1 
2 3 

2.22l14 É o homem que deve determinar quando a mulher pode sair de 

casa sozinha. 

1 
2 3 

2.22l15 Masturbação é coisa só de homem. 1 2 3 

2.22l16 A mulher deve participar na decisão de como gastar o dinheiro da 

família. 

1 
2 3 

2.22l17 A mulher é a única responsável em obter contraceptivos. 1 2 3 

2.22l18 Mulheres e homens não podem ser ‘só’ amigos. 1 2 3 

2.22l19 Uma mulher não pode fazer nada para ajudar uma amiga que 

esteja em um relacionamento violento.   

1 
2 3 

2.22l20 Mulheres que fazem sexo com outras mulheres são sem vergonha. 1 2 3 

2.22l21 Uma mulher deve ter o direito de trabalhar fora de casa, mesmo 

que o marido não queira. 

1 
2 3 

2.22l22 Os homens devem acompanhar as mulheres no pré-natal 1 2 3 

2.22123 Mulher que já teve mais parceiros sexuais do que seu 

companheiro é sem vergonha.   

1 
2 3 

2.22l24 Se o meu marido está tendo problemas fora de casa, e me bater, 

eu devo perdoá-lo. 

1 
2 3 

2.22l25 Se o homem pagar as despesas da casa, ele tem o direito de ter a 

última palavra. 

1 
2 3 

2.22l26 O homem deve fazer o mesmo trabalho doméstico da mulher. 1 2 3 

2.22l27 Mulheres devem ter o direito de usar anticoncepcionais para 

evitar gravidez mesmo que seu marido não queira. 

 

1 2 3 



 6 

 
Atitudes 

Concorda 

Totalmente 

Concorda 

Parcialmente 

Não 

Concorda 

2.22l28 Seria uma ousadia para uma mulher pedir ao parceiro fazer o teste 

do HIV.   
1 2 3 

2.22l29 Uma mulher precisa de um homem para ser feliz. 1 2 3 

2.22l30 Quando o marido obriga a mulher a transar é estupro. 1 2 3 

2.22l31 Na hora H, a mulher não pode recusar transar com um homem. 1 2 3 

2.22l32 O homem é quem deve decidir se quer usar a camisinha ou não. 1 2 3 

2.22l33 Uma mulher só se realiza como mulher quando tem uma criança. 1 2 3 

 
Considerando igualdade de gênero como homens e mulheres terem o mesmo direito, até que ponto você 

concorda ou discorda das seguintes frases. 

 
 

Frases 

Concordo 

Total 

-mente 

Concordo 

Parcial 

-mente 

Discordo 

Parcial 

-mente 

Discordo 

Total 

-mente 

Não  

Sei 

2.23.  Igualdade de gênero já foi longe o 

suficiente. 
1 2 3 4 5 

2.24.  

 

Igualdade de gênero já foi quase 

conquistada. 1 2 3 4 5 

2.25.  

 

A tentativa de se conseguir 

igualdade de gênero beneficia, na 

maior parte das vezes, as pessoas 

ricas 

1 2 3 4 5 

 
Na tentativa de corrigir a desigualdade de gênero na educação e na vida profissional foi sugerido que uma porcentagem 

fixa dos postos de trabalho, empregos e cargos políticos deveriam ser reservados para mulheres, nas áreas onde as 

mulheres forem minorias. Gostaríamos de saber se você é a favor ou contra: 

2.26. O sistema de cotas que garante uma proporção fixa 

de lugares para as mulheres no governo? 

A favor………………………………………...........…..1 

Contra.…………………………………...……..........…2 

Não sei.......……………………………………..........…3 

2.27. O sistema de cotas que garante uma proporção fixa 

de lugares para mulheres nas universidades? 

A favor………………………………………….............1 

Contra.…………………………………...……..........…2 

Não sei.......……………………………………..........…3 

2.28. O sistema de cotas que garante uma proporção fixa 

de lugares para mulheres nas posições de chefia nas 

empresas? 

A favor……………………………………….....…........1 

Contra.…………………………………...…….....….....2 

Não sei.......………………………………………..........3 

2.29. As leis que promovem salários iguais para homens e 

mulheres que trabalham nas mesmas posições? 

A favor………………………………………......….......1 

Contra.…………………………………...……..........…2 

Não sei.......……………………………………..........…3 

 

SEÇÃO TRÊS: Diversidade Sexual 

 
Agora eu vou ler uma série de afirmações e gostaria de saber a sua opinião.  

 
Atitudes 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Não 

Concordo 

3.1. Estar perto de um homem homossexual te deixa incomodada 1 2 3 

3.2. Homossexualidade é natural e normal.   1 2 3 

3.3. Homens homossexuais não deveriam ter permissão para 

trabalhar com crianças. 
1 2 3 

3.4. Homens homossexuais não deveriam ter permissão de adotar 

uma criança. 
1 2 3 

3.5. Casais homossexuais deveriam ter os mesmos direitos dos 

casais heterossexuais. 
1 2 3 

3.6. Você ficaria envergonhada se tivesse um filho homossexual.   1 2 3 
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SEÇÃO QUATRO: Questões sobre relações em casa 
Nesta seção perguntaremos sobre sua vida agora e sobre o relacionamento que você tem com as pessoas na sua casa 

ou na sua comunidade.  

 

Questões sobre Decisão Familiar 
Nesta parte perguntaremos sobre a sua família atual.  

4.1. Você tem um parceiro (a) estável? 

PARCEIRA ESTÁVEL = namorado, namorada ou 

marido. 

Sim…… …………………….……………….…… 1 

Não..……… ……………….… 2 (Passe para 4.41) 

Não respondeu...……………………….…………. 3 

4.2. Qual é a idade dele (a)?  

  Ano(s) 

 

4.3. O (a) seu parceiro (a) vive com você? Sim…… …………………….……………….…… 1 

Não..……… …………………..2 (Passe para 4.23) 

Não respondeu...……………………….…………. 3 

4.4. Há quanto tempo você vive com este(a) parceiro(a)?  
 ano (s) mês (es) 

4.5. O seu parceiro (a) tem o menos, a mesma ou mais 

instrução/ escolaridade do que você? 

Mesmo.......................................................................1 

Eu tenho mais............................................................2 

Ele (Ela) tem mais.....................................................3 

4.6. Qual é a situação empregatícia do (a) seu (sua) 

parceiro (a)? 

 

Nunca trabalhou……………...…1(Passe para 4.8) 

Desempregado (a) procurando por 

emprego..........………………..…2(Passe para 4.8) 

Desempregado (a), mas não esta procurando 

emprego........................................ 3(Passe para 4.8) 

Formalmente empregado (a).……..………………..4 

Informalmente empregado (a)…….……..…………5 

Aposentado……………………................................6 

Não respondeu.........................................................99 

4.7. Você e seu (sua) parceiro (a) ganham o mesmo 

salário? 

Mesmo salário...........................................................1 

Eu ganho mais...........................................................2 

Ele/ Ela ganha mais...................................................3 

 
Quem tem a palavra final sobre decisões que envolvem como sua família gasta dinheiro para: 

 
Você  

mesma 

Marido/ 

Parceiro 

Você e seu 

parceiro (a) 

juntos 

Outra 

 pessoa 

Você e outra 

pessoa 

4.8. Comprar comida e 

roupas 
1 2 3 4 5 

4.9. Fazer grandes 

investimentos como 

comprar um carro, uma 

casa ou aparelhos 

domésticos 

1 2 3 4 5 

4.10. Do tempo gasto com 

família, amigos ou parentes  
1 2 3 4 5 

 
4.11. Você e seu (sua) parceiro (a) recebem alguma 

ajuda para tarefas domésticas, incluindo limpar a casa, 

preparar a comida e tomar conta das crianças? 

 

Sim, ajuda do (s) nossos filho/ filhos......................... 1 

Sim, paga alguém (empregada, babá, etc.)….…........ 2 

Sim, ajuda de outros familiares ou parentes……....... 3 

Não recebe…...……..………………………..…....…4 

Não respondeu...……..……………………….…...... 5 
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Desconsiderando a ajuda de outros, como você e seu parceiro dividem as seguintes tarefas: 

 

Você  

faz tudo 

Geralmente 

você 

Divido 

igualmente 

ou fazemos 

juntos 

Geralmente 

 o (a) 

parceiro (a) 

Sempre 

 o parceiro 

(a) 

Não se  

aplica 

4.12. Lavar as roupas 1 2 3 4 5 6 

4.13. Consertar a casa 1 2 3 4 5 6 

4.14. Comprar comida 1 2 3 4 5 6 

4.15. Limpar a casa 1 2 3 4 5 6 

4.16. Limpar o banheiro 1 2 3 4 5 6 

4.17. Preparar a comida 1 2 3 4 5 6 

4.18. Pagar as contas 1 2 3 4 5 6 

 
4.19. O que você acha desta divisão de tarefas? Ele (a) trabalha muito mais do que eu….....……….1 

Ele (a) trabalha um pouco mais do que eu.……......2 

Ele (a)  trabalha o mesmo do que eu…….……..….3 

Eu trabalho um pouco mais…………………….….4 

Eu trabalho muito mais..…………………………..5 

4.20. Você está satisfeito com esta situação? Muito satisfeita………….…………………………1 

Pouco satisfeita…..………………….………….….2 

Insatisfeita…………………………………………3 

Não respondeu..……………………….……….…. 4 

4.21. Você acha que o (a) seu (sua) parceiro (a) está 

satisfeito (a)? 

Muito satisfeito (a)…….………..…………………1 

Pouco satisfeito (a)………………….………….….2 

Insatisfeito (a)...……………………………………3 

Não respondeu..……………………….……….…. 4 

4.22. Quem na sua casa normalmente tem a palavra em 

relação à saúde da mulher? 

Você mesma……………….……………….….… 1 

Marido/Parceiro…………………….…………….. 2 

Você e sua parceiro (a)......... …………….…….… 3 

Você e outra pessoa..................................................4 

Outra pessoa _____________________________ 5 

 
4.23. Você (s) procurou (raram) algum tipo de ajuda, 

por exemplo, aconselhamento familiar, religião, outro 

membro da família para resolver problemas ligados 

ao seu relacionamento? Se sim, quem tomou a 

iniciativa de procurar ajuda? 

Eu tomei………………………………….….........…..1 

Meu (minha)  parceiro (a)…………………...........…..2 

Ambos………………………………………..........….3 

Não procuramos ajuda…………………………...........4 

Não respondeu...............................................................5 

4.24. Como você caracterizaria seu relacionamento 

com o seu parceiro no geral? Você diria que é/foi? 

 

Muito bom.………..………….…………....................1 

Bom..............…..……………….…………...........…...2 

Regular….………………………...……......................3 

Ruim.....…..……………...………......…....……..........4 

Péssimo…...…..…………………………..……..........5 
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Que coisas você faz junto com o seu parceiro que você mais gosta?   Por favor, ordene as atividades de 1 a 5 com 

5 sendo o que mais gosta e 1 o que menos gosta. 

 Gosta 

pouco 

 

 

  Gosta 

muito 

Não se  

aplica 

4.25. Cuidar das crianças 

 
1 2 3 4 5 99 

4.26. Viajar 
1 2 3 4 5 99 

4.27. Ir a eventos culturais (teatro, 

cinema, música, dança) 
1 2 3 4 5 99 

4.28. Praticar esportes/recreação 
1 2 3 4 5 99 

4.29. Conversar 
1 2 3 4 5 99 

4.30. Jantar juntos 
1 2 3 4 5 99 

4.31. Trabalhar juntos 
1 2 3 4 5 99 

4.32. Ter relações sexuais 
1 2 3 4 5 99 

4.33. Assistir TV juntos 
1 2 3 4 5 99 

4.34. Cozinhar juntos 
1 2 3 4 5 99 

 

4.35. Em relação ao seu relacionamento estável, qual é 

o seu atual estado civil? 

Parceira homem ou namorado (mas não moramos 

juntos).......................................................................… 1 

Parceiro mulher ou namorada (mas não moramos 

juntos)........................................................................... 2 

Legalmente casado ou em união civil com um parceiro 

homem que vive comigo................................................3  

Vive junto com um parceiro homem (mas não é 

legalmente casada).........................................................4 

Vive em união civil com uma parceira mulher que mora 

comigo........................................................................... 5 

Vive com uma parceira mulher (mas não é legalmente 

casada).......................................................................... 6 

Outro (especifique)____________________________7 

 
Agora eu vou fazer perguntas sobre seu relacionamento com seu parceiro. Por favor, leia as seguintes frases e 

responda a que for mais apropriada para você.  

4.36. Quando foi a última vez que você conversou com 

o seu parceiro estável sobre problemas que está 

passando na sua vida? 

Nesta semana……..…….…..…………..........................1 

Uma a duas semanas atrás………………….........…......2 

2 a -4 semanas atrás…………….……………..….........3 

Mais de 4 semanas atrás e menos de 6 meses…............4 

Há muito tempo atrás......................................................5  

Nunca….........................................…………….......…..6 

Não sabe..........................................................................7 

Não respondeu................................................................8 

4.37. Quando foi a última vez que você se aproximou 

do seu parceiro para conversar com ele sobre os 

problemas dele?  

Nesta semana……..…….…..…………..........................1 

Uma a duas semanas atrás………………….........…......2 

2 a -4 semanas atrás…………….……………..….........3 

Mais de 4 semanas atrás e menos de 6 meses…............4 

Há mais de 6 meses ou nunca.........................................5  

Não respondeu.................................................................8 

 

 

 



 10 

Comportamento sexual 
As próximas questões são sobre seus relacionamentos sexuais. Por favor, lembre-se que tudo que você disser será 

mantido em sigilo e seu nome não aparecerá em nenhum lugar do questionário. 

Muito obrigado por responder abertamente todas essas questões. Nós sabemos como pode ser difícil pensar 

sobre esses comportamentos e responder questões como essas, mas é muito importante para nós aprender mais 

sobre homens e é por isso que estamos fazendo essas perguntas. 
4.38. Como você descreveria a sua relação sexual com 

o seu parceiro estável? 

Muito satisfatória.............................................................1 

Satisfatória.......................................................................2 

Mais ou menos satisfatória..............................................3 

Insatisfatória....................................................................4 

Muito insatisfatória..........................................................5 

4.39. Como você descreveria a freqüência das suas 

relações sexuais com o seu parceiro estável?   

Muito satisfatória.............................................................1 

Satisfatória.......................................................................2 

Mais ou menos satisfatória..............................................3 

Insatisfatória....................................................................4 

Muito insatisfatória..........................................................5 

4.40. Com que freqüência você e o seu parceiro 

usaram camisinha no último ano?  

Não usou………………………..………………. ……..1 

Sempre uso camisinha…...…………..………………....2 

Na maioria das vezes uso camisinha...………..………..3 

Ocasionalmente uso camisinha….…………………..….4 

4.41. Incluindo parceiros estáveis e eventuais, com 

quantos parceiros você fez sexo no último ano? 

 

 NÚMERO 

Não lembra..................................................................998  

4.42. Destes, com quantos parceiros você fez sexo 

apenas uma vez? 

 

 NÚMERO 

 

4.43. Com quantos homens você já foi casada/morou 

junto? 

 

 NÚMERO 

 

4.44. Com quantas mulheres você já foi casada/morou 

junto? 

 

 NÚMERO 

 

4.45. Na última vez que você fez sexo, com quem foi? Marido/ parceiro principal..…………...………..………1 

Outro parceiro.…………………………….…………....2 

Alguém que eu fiquei uma vez apenas…………...….....3 

Amigo...…………………………………………...……4 

Ex-parceiro (a).…………………………………………5 

Trabalhador do sexo ou alguém que foi pago para fazer 

sexo comigo.....................................................................6 

Eu nunca fiz sexo.............................................................7 

Outro (Especifique)____________________________8 

 

SEÇÃO CINCO: Políticas Públicas 
Nesta seção vamos perguntar sobre o conhecimento de algumas políticas. 

 
5.1. Existe alguma lei que garanta tempo livre para os 

pais quando seus filhos nascem (também conhecida como 

licença paternidade)?   

Sim……………………………………...….......….... 1 

Não …………..………….…......... 2 (Passe para 5.3 ) 

Não sabe……………..…...…......…3 (Passe para 5.3) 

5.2. Se sim, de quanto tempo é a licença? 

Entrevistador: Depois da resposta passe para  5.4 

Menos de uma semana……………………....…....… 1 

Uma - duas semanas…………………………........….2 

3-4 semanas.…………………………….…….......….3 

1-2 meses.. ………………………………... ......……4 

3-4 meses ……………..…………………… ......…...5 

4-5 meses …..………………………………...…...... 6 

Mais de 5 meses….. ……………………..…….....….7 

Não sabe.....................................................................98 

5.3. Você acha que a licença paternidade deveria ser 

garantida por lei?    

Sim………………………………………...................1 

Não……………………………………………......….2 

Não sabe...……………………………........................3 

5.4. Você acha que a licença paternidade deveria ser de 

quanto tempo?    


 dias ou  meses 
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5.5. Existe alguma lei no seu país que garanta tempo 

livre para as mães quando seus filhos nascem (também 

conhecida como licença maternidade)?   

Sim ……………………………………...….....….... 1 

Não …………..….………..…....... 2 (Passe para 5.7 ) 

Não sabe...………………..……......3 (Passe para 5.7) 

5.6. Se sim, de quanto tempo é a licença? 

Entrevistador: Depois da resposta passe para 5.8 

Menos de uma semana……………....…………....… 1 

Uma - duas semanas…………………...………....….2 

3-4 semanas.…………………………….…….......….3 

1-2 meses.. ………………………………... ......……4 

3-4 meses ……………..…………………… ...…......5 

4-5 meses …..………………………………............. 6 

Mais de 5 meses….. ……………………..…...….….7 

Não sabe.....................................................................98 

5.7. Você acha que a licença maternidade deveria ser 

garantida por lei? 

Sim…………………………………….....…..............1 

Não……………………………………………......….2 

Não sabe..……………………………........................3 

5.8. Você acha que a licença maternidade deveria ser de 

quanto tempo?    


 dias ou  meses 

 

5.9. Você acha que as leis de separação ou divórcio em 

seu país favorecem o homem ou a mulher? 

 

 

Homem……………………………………….....…....1 

Mulher ………………………………………......…...2 

Nenhum, ambos são tratados igualmente..……...........3 

Não sabe.....……………………………………..........4 

5.10. Você acha que homens e mulheres têm chances 

iguais de ter a custódia do(s) filho(s) no processo de 

divórcio? 

Não, mais os Homens…………………….....….…....1 

Não, mais as Mulheres……………………….…........2 

Sim, ambos são tratados igualmente..……...........3 

Não sabe.....……………………………………..........4 

5.11. A guarda compartilhada é comum na sua 

comunidade? Guarda compartilhada ou guarda conjunta 

de menores refere-se à possibilidade dos filhos de pais 

separados serem assistidos por ambos os pais. Nela, os pais 

têm efetiva e equivalente autoridade legal para tomar 

decisões importantes quanto ao bem estar de seus filhos e 

freqüentemente têm uma paridade maior no cuidado a eles 

do que os pais com guarda única  

Sim ………………………………………..................1 

Não……………………………………………......….2 

Não sabe......……………………………….................3 

5.12. Você acha que as leis de pensão alimentícia para as 

crianças, em casos de separação, são: 

Boas para homens e mulheres…………….............1 

Injustas para os homens…………………..............2 

Injustas para as mulheres………………………....3 

Não sabe......……………………………………...4 

5.13. Existem leis a respeito do estabelecimento da 

paternidade?  (Estabelecimento da paternidade significa 

quando o homem é obrigado a registrar a criança ou 

registro legal da criança como sendo dele). 

Sim ………………..………………………................1 

Não…………………….................2 (Passe para 5.16) 

Não sabe...………………..........…3 (Passe para 5.16) 

5.14. O que essa (s) lei (s) impõe (m)? 

ENTREVISTADORA: PODE MARCAR MAIS DE 

UMA OPÇÃO 

Requerem teste de DNA……………...…...................1 

Registro oficial como pai da criança ……….…......... 2 

Requerem auxilio para criança…………….…........…3 

Não sabe.......................................................................4 

5.15. O que você pensa sobre a (s) lei (s) que dizem 

respeito ao estabelecimento da paternidade? 

Elas são boas para homens e mulheres……….....…...1 

Injusta(s) para mulheres..………………...….....….…2 

Injusta(s) para homens...………………………......…3 

Não tem opinião..…………………….………........…4 

5.16. Existem leis sobre violência contra as mulheres?   

 

Sim………………………......………………….........1 

Não…………..………….......…....2 (Passe para 5.23) 

Não sabe...……….……...........…98 (Passe para 5.23) 

Não respondeu…………..…...…99 (Passe para 5.23) 
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Sobre estas leis sobre violência contra as mulheres, 

gostaria de saber se concorda, concorda parcialmente 

ou não concorda com as afirmações: 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 
Discorda 

5.17. Elas facilitam demais para uma mulher 

denunciar um homem por violência.  
1 2 3 

5.18. Elas são muito severas. 1 2 3 

5.19. Elas não são severas o suficiente. 1 2 3 

5.20. Elas não garantem proteção suficiente para 

vítimas de violência. 1 2 3 

5.21. Elas expõem a mulher a mais discriminação e 

dor. 
1 2 3 

5.22. Elas expõem a mulher a mais sofrimento. 1 2 3 

 
5.23. Existem leis/políticas que protegem pessoas que 

são gays ou homossexuais da discriminação? 

Sim ……………………………………………........…. 1 

Não……………………….........….. 2 (Passe para 5.25) 

Não sabe …………………........…. .3 (Passe para 5.25) 

5.24. O que você acha sobre essas leis/políticas? Apóia……………..………………………..........….…. 1 

É contra. …………………………………......……..…. 2 

Não tem opinião....…………………………......…..….. 3 

5.25. Existe alguma lei/ política no seu país que 

garanta a união civil ou casamento entre pessoas do 

mesmo sexo? 

Sim ………………………………….....…...…………. 1 

Não……………….......................... ...2 (Passe para 6.1)  

Não sabe……………….………........ 3 (Passe para 6.1) 

5.26. O que você acha sobre a lei/ política? 

 

Apóia……………..……………........…………...……. 1 

É contra. ………………………….......……….………. 2 

Não tem opinião....…………………………........…….. 3 

É necessário…………………………………........…….4 

 

SEÇÃO SEIS: Relacionamento dos homens com seus filhos 

 
Estas questões são sobre você e as crianças que vivem contigo, mesmo que elas não sejam seus filhos legais ou 

biológicos. Nós queremos saber como é seu relacionamento com elas. Por favor, sinta se à vontade e lembre-se que 

as informações que você compartilhar conosco serão mantidas em sigilo e só serão usadas para o propósito da 

pesquisa. 

6.1. Você tem filho(s) BIOLÓGICO(S)? 

 

Sim……………………………………...…..…… ..1 

Estou grávida do meu primeiro 

 Filho............................................2( Passe para 6.7) 

Não..………..……….………....3 (Passe para 6.35) 

6.2. Seu(s) filho(s) biológico(s) vivem NA SUA CASA? Sim, todos.................................................................1 

Sim, mas não todos..................................................2 

Nenhum.........................................3(Passe para 6.7) 

6.3. Quantos (s) filho (s) (BIOLÓGICOS, ADOTADOS 

OU ENTEADOS) vive(m) NA SUA CASA? 

 

 Filho (s) BIOLÓGICO (S) 



 Filho (s) ADOTIVOS (S) 

 

 ENTEADO (S) 

 

Se não tiver filho biológico, adotados ou enteados 

vivendo em casa passe a 7.1 

6.4. Todos os seus filhos BIOLOGICOS que moram com 

você são do seu parceiro atual? 

Minha parceira atual é mulher.... 1(Passe para 6.15) 

Não tenho parceiro ..................................................2 

Sim, todos ………………….........2(Passe para 6.7) 

Sim, alguns...............................................................3 

Nenhum..…….…………….………………………4  

6.5. Em relação aos seus filhos que não são do seu 

parceiro atual, quantos dias por semana o pai da criança 

a vê? 

ENTREVISTADORA: Se a mulher tem mais de um ex-

parceiro, pergunte sobre o pai do filho mais novo  

 

Eu era mãe solteira...................................................1 

Ele morreu……………............................................2 

Ele nunca vê  os filhos..... …...………….………...3 

1 a 3 dias………………..………………………....4 

4 a 5 dias………………………..………………....5 

6 a 7 dias……………………..…..……………..…6 
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6.6. Ele provê suporte financeiro?  

 

Não..………………………………………….……0 

Ocasionalmente………………………..………..…1 

Frequentemente…………………………………....2 

Paga o mais caro………………………...………....3 

6.7. Se vocês tiveram filhos juntos, o seu parceiro 

acompanhou/acompanha você durante a visita pré-natal 

da sua última ou atual gravidez?   

ENTREVISTADORA: Se a mulher estiver na primeira 

gravidez passa para a questão 7.1 depois da resposta. 

Eu não fiz/faço pré-natal.......... ……..…….....…... 1 

Sim ele foi/vai em todas as visitas…….…….....…..2   

Sim em algumas visitas…………….…...…. …......3  

Não em nenhuma visita..………….………............ 4 

Nós não tivemos o filho junto..................................5 

6.8. Onde você estava durante o nascimento do seu 

último filho? 

 

ENTREVISTADORA: Pode marcar mais de uma opção 

 

Ele estava na sala de parto........................................1 

Ele estava na sala de espera......................................2 

Ele estava em outro lugar do hospital ......................3 

Ele estava em casa …………...………..………..... 4 

Não ocorreu dele estar presente ………...…............5 

Minha mãe não queria que ele estivesse 

presente.....…............................................................6 

Minha família não queria que ele estivesse 

presente.....................................................................7 

Ele estava trabalhando..…...………………. ….......8 

Ele estava viajando ou vivendo em outra 

cidade........................................................................9 

A casa dele era muito longe....................................10 

Ele queria ir, mas não o deixaram entrar ..…….....11 

Ele sabia e poderia ir, mas não quis…...................12 

Ele estava com medo…………...…...….…….......13 

Não é comum os homens fazerem isso na minha 

comunidade..……………...………………...…….14 

Eu não tenho parceiro.............................................15 

Outro (especifique)________________________16 

6.9. Na última vez que tiveram uma criança ou adotaram 

uma, quem quis ter ou adotar o filho? 

Em grande parte eu......………………………….....1 

Em grande parte meu parceiro..………………........2 

Ambos igualmente……..………………………......3 

Não foi planejado...………………………………..4 

6.10. Quantos dias/ semanas de licença (paga ou não) seu 

parceiro tirou na última vez que vocês tiveram um filho? 

 

Ele tirou____dias pagos…...…............................... 1 

Ele tirou ____dias não pagos..............................…2 

Ele não tirou licença……………….......................3 

Ele não tinha emprego..............................................4 

Outro (Especifique)_________________________5 

Não lembra...............................................................6 

Não sabe...................................................................7 

6.11. Você tirou licença maternidade na última vez que 

teve um filho, e se tirou, de quantos dias foi? Se não tirou 

por que não tirou? 

 

Eu tirei____dias pagos…..................................… 1 

Eu tirei ____dias não pagos..............................…2 

Eu não tirei licença porque o trabalho não 

permitiu..…………..................................................3 

Eu não tirei licença porque estava sem 

emprego....................................................................4 

Eu não tirei licença porque ele não tinha condições 

financeiras...............................................5 

Eu não tirei licença porque eu não 

quis........................................................................6 

Outro (Especifique)_________________________7 

6.12. Quando você estava em casa com a criança, estava 

você na maior parte do tempo?  

 

Sozinha……………………………………….....…1 

Junto com o seu parceiro.. ……………...……....…2 

Junto com a babá ou outra cuidadora.....………......3 

Outros (Especifique)_______________________4 

6.13. Se o seu parceiro estava envolvido no cuidado com 

a criança, você diria que o tempo que ele ficou em casa 

com ela induziu a um melhor contato ou relacionamento 

com a criança?   

Sim …………………………………………...........1 

Não...……………………………………………....2 

Não tenho parceiro .....................3(Passe para 6.32)  

Não sei…….……………………………….............4 
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6.14. Quem na sua família normalmente tem a última 

palavra em relação à saúde das crianças na sua casa? 

Você mesmo……………….……………….…..… 1 

Marido/Parceira…………………….…………….. 2 

Você e sua parceiro......... …………….……......… 3 

Outra pessoa _____________________________ 4 

Você e outra pessoa………… ……….…. …….….5 

Outro (especifique)________________________6 

 

As seguintes circunstâncias se aplicam ao dia a dia na sua casa? 

 
Sim Não Não sei Não se aplica 

6.15. Você sente que não gasta tempo suficiente com seus 

filhos por causa do seu trabalho. 
1 0 2 99 

6.16. Você gostaria de trabalhar menos se isso significasse 

que poderia gastar mais tempo com seus filhos. 
1 0 2 99 

 
As próximas questões que faremos a você serão sobre o tempo que você passa com seus filhos fazendo 

diferentes tipos de coisas com ou por eles. 

 

Desconsiderando a ajuda que você/ ambos recebem de outros, como você ou  o seu parceiro distribuem as 

seguintes tarefas relacionadas com os cuidados com as crianças?   

 
Sempre 

você 

Geralm

ente 

Você 

Igualmente 

ou fazemos 

juntos 

Geralmente 

o parceiro 

Sempre o 

parceiro 
NA 

6.17. Cuidar diariamente da criança 1 2 3 4 5 99 

6.18. Ficar em casa com a criança 

quando ela está doente 
1 2 3 4 5 99 

6.19. Buscar a criança na escola ou 

creche. 
1 2 3 4 5 99 

6.20. Levar a criança nas atividades 

de lazer NOS DIAS DE SEMANA. 
1 2 3 4 5 99 

6.21. Levar a criança nas atividades 

de lazer NOS FINAIS DE SEMANA. 
1 2 3 4 5 99 

 

FILTRO: TER FILHOS ENTRE 0 E 4 ANOS DE IDADE. SE NÃO, PASSE PARA 6.26 

 

Com que freqüência o seu parceiro faz alguma das 

seguintes atividades junto com/ou pelos seus filhos?    

Raramente 

ou nunca 

Uma vez 

ou outra 

Várias vezes 

na semana 

Todos 

os dias 

6.22. Brinca com seus filhos em casa? 1 2 3 4 

6.23. Cozinha ou prepara comida para seus filhos? 1 2 3 4 

6.24. Troca as fraldas ou qualquer roupa dos seus filhos? 1 2 3 4 

6.25. Dá banho nos seus filhos? 1 2 3 4 

 

FILTRO: TER FILHOS ENTRE 5 E 13 ANOS DE IDADE. SE NÃO, PASSE PARA 6.32    

 

Com que freqüência o seu parceiro faz alguma das 

seguintes atividades junto ou pelos seus filhos? 

Raramente 

ou nunca 

Uma vez 

ou outra 

Várias vezes 

na semana 

Todos 

os dias 

6.26. Brinca com seus filhos em casa? 1 2 3 4 

6.27.  Fala sobre assuntos pessoais com os seus filhos? 
1 2 

3 

 

4 

 

6.28. Faz exercícios físicos ou jogos fora de casa com os 

seus filhos? 
1 2 3 4 

6.29. Ajuda os filhos com o trabalho de casa? 1 2 3 4 

6.30. Cozinha ou prepara comida para seus filhos? 1 2 3 4 

6.31. Lava a roupa dos seus filhos? 1 2 3 4 
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FILTRO: TER FILHO BIOLÓGICO MENOR DE 18 ANOS QUE NÃO É DO SEU PARCEIRO ATUAL. 

SE NÃO PASSE PARA 6.35 

 

6.32. Quantos dias na semana você vê o seu filho 

biológico que não mora com você? 

Menos de um dia…………………….…….……....1 

1 a 3 dias……………………..………………..…..2 

4 a 5 dias……………………………………..…....3 

6 a 7 dias………………………..…………..…..…4 

6.33. Você dá alguma ajuda financeira para o(s) seu(s) 

filho(s) BIOLÓGICO(S) que não vive(m) contigo? 

Não..………………………………………….……1 

Ocasionalmente………………………..………..…2 

Frequentemente…………………………………....3 

Paga a maioria dos gastos.……………...………....4 

6.34. O seu parceiro atual dá alguma ajuda financeira 

para o(s) seu(s) filho(s) BIOLÓGICO(S) que não vive(m) 

contigo? 

Não..………………………………………….……1 

Ocasionalmente………………………..………..…2 

Frequentemente…………………………………....3 

Ele paga a maioria dos gastos ..………...………....4 

6.35. O seu parceiro atual tem algum filho BIOLÓGICO 

que NÃO VIVE na sua casa? 

Eu não tenho parceiro..................1(Passe para 7.1) 

Sim……………………………………….....…… ..2 

Não…………..…………….….2 (Passe para 7.1) 

6.36. Quantos dias por semana ele vê o filho? 

 

Menos de um dia…………………….…….……....1 

1 a 3 dias……………………..………………..…..2 

4 a 5 dias……………………………………..…....3 

6 a 7 dias………………………..…………..…..…4 

Não sabe...................................................................5 

6.37. Ele dá alguma ajuda financeira para o (s) filho (s) 

BIOLÓGICO(S) dele que não vive (m) com ele? 
Não..………………………………………….……0 

Ocasionalmente………………………..………..…1 

Frequentemente…………………………………....2 

Ele paga a maioria dos gastos…………...………....3 

Não sabe...................................................................5 

 

SEÇÃO SETE: Relacionamentos e violência.  
Esta é a última parte do questionário. Somente mais algumas perguntas antes de terminar. A entrevista está sendo muito boa até 

agora. As próximas questões perguntam sobre fatos que ocorreram no seu relacionamento com qualquer parceiro que você já foi 

casado. 

FILTRO: JÁ TER TIDO PARCEIRO HOMEM. SE NÃO PASSE PARA 8.1 

ENTREVISTADOR: Caso tenha acontecido uma vez ou mais de uma vez PERGUNTAR SE ACONTECEU 

NOS ÚLTIMOS 12 MESES. 

 
Cod. 

 
Quantas vezes… 

Nunca  Uma 

vez 

=>  

=> 

Mais de 

uma vez 

=> 

=> 

Aconteceu nos 

últimos 12 

meses? 

NA 

 

SIM NÃO 

7.1. Algum parceiro homem já esbofeteou ou jogou 

algo na sua direção que poderia machucar você? 
0 1 2 3 4 99 

7.2. Algum parceiro homem já te empurrou? 0 1 2 3 4 99 

7.3. Algum parceiro homem já te golpeou  com 

alguma coisa que poderia machucá-la? 
0 1 2 3 4 99 

7.4. Algum parceiro homem já chutou, arrastou, 

bateu, tentou enforcar ou queimou você?   
0 1 2 3 4 99 

7.5. Algum parceiro homem já ameaçou usar ou usou 

uma arma de fogo, faca ou outra arma contra 

você?  

0 1 2 3 4 99 

7.6. Algum parceiro homem já te humilhou, ameaçou, 

ou não permitiu que você saísse de casa quando 

gostaria? 

0 1 2 3 4 99 

7.7. Algum parceiro homem já te forçou fisicamente a 

ter relações sexuais ou te forçou a ter relações 

sexuais de forma humilhante*? 

0 1 2 3 4 99 

* parceiro forçou a fazer atos sexuais que você não queria ou não te deixava a vontade. 
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SEÇÃO OITO: Saúde e Qualidade de vida 
Nós estamos próximo do final e estamos indo muito bem. Por favor, lembre se que nós apreciamos a importância de 

suas informações. Dito isso, eu gostaria de relembrar que tudo o que você compartilhar conosco hoje será mantido 

em sigilo e só será usado a propósito da pesquisa.  

 

8.1. Quando foi a última vez que você procurou um 

serviço de saúde como uma clínica, hospital ou 

curandeiros para você mesma?  

Nos últimos três meses……………………………...0 

Entre 4 e 12 meses atrás….…………………….……1 

Nos últimos dois anos…. ..………….………............2 

Nos últimos cinco anos...……………………............3 

Há mais de cinco anos....……………………………4 

Nunca.………………....…….....….5(Passe para 8.3) 

8.2. Na última vez que você procurou o serviço de 

saúde, qual foi o principal motivo que levou você a 

busca por atenção médica? 

 

 

Verificar se estava tudo ok.............. ………………...1 

Exame, diagnóstico ou tratamento de uma DST.…....2 

Para ir a uma  consulta de pré-natal.....……….…..…3 

Para o resultado de teste de HIV/Aids..……………..4 

Para o tratamento do HIV/Aids...…………………...5 

Atestado médico.. …………………………………..6 

Disfunção sexual......................................……….…..7 

Acne ou problemas de pele.. ………………………..8 

Tratamento dentário..………………………..............9 

Para pegar informações sobre sexo, planejamento 

familiar ou DSTs..................................….................10 

Exame ginecológico/ Papanicolau......…...……......11 

Exame de mana/ mamografia…...............................12 

Outro (Especifique)_________________________13 

Não lembra................................................................98 

Não respondeu……………………………………..99 

8.3. Você já fez o teste de HIV? Nós últimos 12 meses.……………….……………...1 

Há 2-5 anos atrás………………………………….....2 

Há mais de 5 anos......……………………………….3 

Nunca fez o teste …………….…..............................4 

8.4. Você pegou o resultado? Sim …………………………………………..……...1  

Não…………………………………………………..2 

8.5. Você sabe se o seu parceiro já fez o teste de HIV? Nós últimos 12 meses.……………….……………...1 

Há 2-5 anos atrás………………………………….....2 

Há mais de 5 anos......……………………………….3 

Nunca fez o teste …………....……4 (Passe para 8.7) 

Eu não tenho parceiro.....................5 (Passe para 8.7) 

Não sabe.....................................................................6 

8.6. O seu parceiro pegou o resultado? Sim …………………………………………..……...1  

Não…………………………………………………..2 

8.7. Você já fez um aborto? 

 

Sim, antes dos 18 anos……………...……………….1 

Sim, depois dos 18 anos..………...…….……………2 

Não…………………………………3( Passe a  8.11)  

8.8. Algum parceiro seu já participou na decisão que 

resultou num aborto?   

 

Sim………………..…………………..………..........1 

Não..…………..………………..……..………….....2  

Eu não sei…………..…………………………........98 

Não respondeu...………………...........................…99 

8.9. O seu parceiro pagou pelo aborto? (Se já fez mais 

de um aborto, perguntar sobre o último) 

Sim………………..………...………………….........1 

Não…………..…………….………………………..0

Não respondeu...………………...…………………99 

8.10. O seu parceiro acompanhou você no aborto? 

(Se já fez mais de um aborto, perguntar sobre o último) 

Sim………………..………...………………….........1 

Não…………..…………….………………………..0

Não respondeu...………………...…………………99 

 



 17 

8.11. Quando você se sente triste, desapontada ou 

frustrada você procura ajuda de outras pessoas? Se 

sim, quem? 

ENTREVISTADORA:Pode marcar mais de uma 

opção. 

Não………………………………………..…....……1 

Parceiro/ namorado………………………….…...….2 

Parentes………………………….…….……..….…..3 

Conselheiro profissional..………………..……...…..4 

Encontros familiares………………….….….…..…..5 

Professor/Assistente social…...…………...……...…6 

Médico..………………………………………....…..7 

Padre/Líder religioso………….………..………....…8 

Amigas………….........…………………………..….9 

Amigos......…………………….…….……….....…10 

Curandeiro...........…………….……………….…...11 

Não respondeu.………………………………....….99 

8.12. Você já sofreu alguma seqüela (incapacidade 

permanente) ou problema de saúde como resultado de 

um acidente, ferimento ou violência? 

 

 

Sim, como resultado de um ferimento......………..…1 

Sim, como resultado de uma violência.…………..…2 

Sim, como resultado de um acidente de trânsito ou 

outro tipo de acidente..........................................……3 

Sim, como resultado de uma doença….………..…...4 

Não………………….……………………................5 

Não respondeu.....……………………………....…99 

 

SEÇÃO NOVE: SEXO PAGO 

 
9.1. O que você pensa sobre uma mulher adulta 

que trabalha como profissional do sexo ou 

prostituta? 
Sim Não Não respondeu 

Você pensa que ela está errada moralmente? 1 2 99 

Você pensa que é a escolha dela? 1 2 99 

É um trabalho como outro qualquer? 1 2 99 

 
9.2. O que você pensa sobre uma mulher MENOR 

DE 18 ANOS que trabalha como profissional do 

sexo ou prostituta? 

Sim Não Não respondeu 

Você pensa que ela está errada moralmente? 1 2 99 

Você pensa que é a escolha dela? 1 2 99 

É um trabalho como outro qualquer? 1 2 99 

 
9.3. O que você pensa sobre um homem adulto 

que trabalha como profissional do sexo ou garoto 

de programa? 

Sim Não Não respondeu 

Você pensa que ele está errado moralmente? 1 2 99 

Você pensa que é a escolha dele? 1 2 99 

É um trabalho como outro qualquer? 1 2 99 

 
9.4. O que você pensa sobre um homem MENOR 

DE 18 ANOS que trabalha como profissional do 

sexo ou garoto de programa? 

Sim Não Não respondeu 

Você pensa que ele está errado moralmente? 1 2 99 

Você pensa que é a escolha dele? 1 2 99 

É um trabalho como outro qualquer? 1 2 99 
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Você já fez sexo com um parceiro homem pelas seguintes razões: 

 Sim Não Não respondeu 

9.5. Deu comida, roupas, aparelhos eletrônicos ou 

carona para você 
1 0 99 

9.6. Pagou sua escola ou seu aluguel 1 0 99 

9.7. Deu um lugar para você morar  1 0 99 

9.8. Deu cosméticos, dinheiro ou produtos caros 1 0 99 

9.9. Deu algo para seus filhos ou para sua família   1 0 99 

9.10. Deu dinheiro para você pagar as suas contas 1 0 99 

9.11. Deu qualquer coisa que você não poderia 

comprar 
1 0 99 

9.12. Deu ajuda em algum trabalho ou consertou 

o seu carro 
1 0 99 

 

 

SEÇÃO DEZ: QUESTÕES FINAIS 
 

Estas próximas questões são sobre coisas que você fez no decorrer de sua vida inteira, isto é, desde a sua 

infância até o presente momento. As questões buscam saber com que freqüência ocorreram os diferentes 

fatos abaixo: 

 
10.1. Com que freqüência você toma bebida alcoólicas? Nunca.........................................................................1 

Mensalmente ou menos..............................................2 

2 – 4 vezes por mês.....................................................3 

2- 3 vezes por semana.................................................4 

4 ou mais vezes por semana........................................5 

10.2. Com que freqüência você bebe 5 ou mais doses de 

bebida alcoólicas em uma única ocasião?   

 

 

Nunca ..…………………..….……………....………0 

Menos de uma vez ao mês..........................................1 

Mensalmente….…………..........................................2 

Semanalmente…..…………………………..…..…...3 

Diariamente ou quase todos os dias............................4 

10.3. Quantas vezes você já usou maconha nos últimos 

12 meses? Você diria que foi uma, duas, três ou mais 

vezes? 

Nunca………….…………………………...……….0 

Não usei nos últimos 12 meses……………...............1 

Uma vez...………….……………………..................2 

Duas vezes.…………...…………………..................3 

Três ou mais vezes.....………………………..……...4 

 

QUESTÕES DE SEXO NEGOCIADO. 

Nessa parte você pode dar mais de uma resposta: 

 
10.4. Você já recusou fazer sexo com o seu parceiro?  Nunca…………………........................…1(Passe a 10.6) 

Uma vez…………………………..……………….……2 

Mais de uma vez………..……….……………………..3 

Não respondeu...………………………………………98 

10.5. Na última vez que isso aconteceu, qual foi a 

reação dele?  

Aceitou…………………………..………………….….1 

Gritou comigo ………………………………………….2 

Bateu em mim..…………………………………………3 

Tirou algo de mim……………………………………...4 

Outro  (Especifique)____________________________5 

 
Você já passou por alguma das seguintes formas de violência FORA DA SUA CASA nos últimos 3 meses? 

 
Cod. Tipos de violência Sim Não Não lembra 

10.6. Ser punida ou fisicamente agredida 1 0 98 

10.7. Ser ameaçada com uma arma de fogo 1 0 98 

10.8. Ser ameaçada com uma faca ou outra arma branca 

(excluindo armas de fogo) 
1 0 98 

10.9. Outro (Especifique) 

________________________________________ 
1 0 98 
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QUESTÕES SOBRE RELAÇOES SEXUAIS COM OUTRA MULHER: 

Estas questões são sobre sua experiência sexual com outra mulher. 

 
10.10. Você já fez sexo ou algo sexual com outra 

mulher por que queria? 

 

Sim……………..…………………...………………......1 

Não…………..…………....……....2 (Passe para 10.12 ) 

Não respondeu..…………….....…99(Passe para 10.12 ) 

10.11. Quantos anos você tinha quando teve pela 

primeira vez relação com outra mulher? 

 

  anos 

10.12. Qual é a sua preferência sexual? Você é 

sexualmente atraída por? 

Homens……………....1(Leia o recado e finalize o 

questionário) 

Mulheres…………………...…..….................................2 

Ambos……………………..……...…………………….3 

Não respondeu…………..……….………...……….....99 

10.13. Se você é atraído por mulheres, mas não vive 

com uma parceira mulher, e a sociedade, sua família e 

outros fossem mais tolerantes com isso, você preferiria 

viver com uma mulher?   

Sim……………..………….……………………............1 

Não…………..……………………………………….....2 

Eu vivo com ou já vivi com uma parceira mulher...........3 

Não respondeu.……………………………………..…99 

 

 

ENTREVISTADORA, LEIA O RECADO ABAIXO 
 

 

Chegamos ao fim da pesquisa. Agradecemos pelo tempo que você dedicou respondendo este 

questionário. As suas respostas e as de aproximadamente outras 400 mulheres nos darão uma 

compreensão melhor sobre o papel dos homens e das mulheres na sociedade de hoje. Essas 

informações poderão ser úteis para mudanças nas políticas públicas.  

 

Caso em qualquer uma das questões debatidas nesse questionário exista algo que você gostaria 

de ter mais informações, como, por exemplo, lugares onde procurar serviços de saúde na sua 

comunidade, nós preparamos uma lista dos serviços disponíveis. Favor entre em contato com o 

Instituto Promundo (2544-3115), que terá prazer em ajudá-lo. 

 

 

 

 

OBRIGADO POR PARTICIPAR. 
 


