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  FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO - NOP                                                 Amostra LGBT – QST T,A,B           
 

Proj. 18/2008 – DIVERSIDADE SEXUAL E  HOMOFOBIA NO BRASIL Nº PROC.  

Data:_____/_____ / 2008       Horário:  início:_____h _____min      fim:_____h _____min Nº QUEST.  

|___|___| Cidade: _____________________________Nat. Munic.:  1 capital      2 RM       Nº PESQ  

Coordenador/a responsável: ___________________________ Estado sede: _______ Nº do ponto 
  

Crítica NOP: 
 

Total de min. 
entrevista  

 
Bom dia/ boa tarde. Meu nome é........, trabalho para o Instituto.............. e estamos realizando uma pesquisa.  
[O/a sr/a. foi indicado por um amigo ou conhecido seu como alguém que teria interesse em dar sua opinião e 
agendamos com o sr/a. esta entrevista]. O/a sr/a poderia nos responder, por favor? 
 

Caso o/a entrevistado/a pergunte quem o indicou, repita que foi um amigo ou conhecido, mas que neste tipo de 
pesquisa, as indicações são desvinculadas dos informantes e não é possível dizer quem foi. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO – LEITURA INTEGRAL OBRIGATÓRIA 

 

Esta pesquisa é para conhecer a opinião dos brasileiros sobre os seus direitos e outros assuntos importantes. 
Caso o/a sr/a. concorde em participar da pesquisa, eu gostaria de lembrar três coisas:  
1. as suas respostas vão ser trabalhadas junto com as respostas de pessoas de todo Brasil, o/a sr/a. não vai ser 
identificado/a quando sair o resultado da pesquisa;  
2. sempre que quiser o/a sr/a. pode não responder as perguntas que eu vou fazer – é só falar que não quer responder;  
3. nenhuma pergunta que eu vou fazer tem resposta certa ou errada, o que vale é a sua opinião, o que o/a sr/a. pensa sobre 
cada coisa.  O mais importante, então, é que o/a sr/a. seja sincero/a. 

 

Caso o/a entrevistado/a aceite responder a entrevista, diga que leva cerca de 30 a 40 min. e gostaria de agendar o 
melhor dia e horário para entrevistá-lo, procurando a data mais próxima.   

 
 

P. Sexo: Anote o sexo aparente do/a entrevistado/a:                1  Masculino  2   Feminino   
 
 

P. Idade - Qual é a sua idade? 1   16  a  17  anos 3    25 a 34 anos   5    45  a  59 anos 
(Anote idade exata  ⇒ 

e faixa ao lado)  
 2   18  a  24 anos 4    35 a 44 anos 6    60 anos ou mais 

 
P1. O/a sr/a. passou a maior parte da sua vida na cidade ou no campo (roça/ colônia/ sertão/ floresta)? 
 

   1.  Na cidade       2.  No campo/ áreas rurais  3. Meia a meio/ em ambos (espontânea) 
 

P2. Até que ano de escola o/a sr/a. estudou?  
 

  1    Não freqüentou escola.....................                                     6    1ª ou 2ª série do Médio /Médio incompleto         
  2    da 1ª à 3ª série do Fundamental .....                   7    3ª série do Médio/ Médio completo...........    
  3    4ª série/ Primário completo..............   PROSSIGA  8    Superior incompleto....................................  PPP.4 
  4    da 5ª à 7ª série/ Ginásio incompleto                  9    Superior completo......................................  

5 8ª série/ Fundamental completo......                                   10    Pós-graduação (completa ou incompleta).  
 

P3. (se nunca foi à escola ou até 8a série, P2 = 1 a 5) O/a sr/a. sabe ler e escrever?  
      (se sim) Escrever e ler qualquer palavra é uma atividade que o/a sr/a. considera (ler até interrogação): 
 

  1   fácil         2  difícil      ou      3 o/a sr/a. sabe ler e escrever apenas seu nome?        4 não sabe ler e escrever   

P4. O/a sr/a. está estudando atualmente? 
 

  1 sim. P4a. O quê? (Se ensino regular, use códigos da P.2. Se outro, anote): |___|___|__________________  2 não estuda  
 

P5. Falando agora de trabalho remunerado – ou seja, qualquer atividade que o/a sr/a. ganha dinheiro para fazer –   
      o/a sr/a. trabalha atualmente?  
      (se NÃO trabalha) Qual é a sua atividade principal: o/a sr/a. é dono/a-de-casa, só estuda, está aposentado/a  
      ou está desempregado/a e procurando trabalho? 
 
 

  1 sim, está trabalhando - PPP.7            2 é dono/a-de-casa ..................................3 só estuda - PROSSIGA 
  4 é aposentado/a - PPP.8                      5 está desempregado/a - PPP.8               6 Não está trabalhando - PROSSIGA 
  7. Outras (anote): ________________ 
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P6. (se NÃO trabalha) O/a sr/a. já trabalhou alguma vez ou nunca teve trabalho remunerado? 
  

         1 sim, já trabalhou - PPP.8             2  nunca teve trabalho remunerado - PPP.9    
 
P7. (só se trabalha, P5 =1) No seu trabalho (principal) o/a sr/a. é (mostre CARTÃO P.7 e leia até indicar alternativa): 
 

1  Funcionário/a público/a 5  Conta-própria temporário (bico/ free lancer) 
2  Assalariado/a com carteira assinada 6  Autônomo universitário (profissional liberal) 

3  Assalariado/a sem carteira assinada 7  Empregador (mais de dois empregados) ou 

4  Conta-própria regular (paga ISS) 8  Auxiliar de família sem remuneração fixa? 

         9 outras situações (anote):_____________________________________________ 
 

P8. (se trabalha) O/a sr/a. diria que o cargo ou função que ocupa hoje (leia os verbos das alternativas no presente): 
      (se já trabalhou) O/a sr/a. diria que o último cargo ou função que o/a sr/a. ocupou (leia os verbos no passado): 
 

1  Corresponde/ia à sua qualificação 2    é/era inferior à sua qualificação  ou  

3   é/era superior à sua qualificação?  4    Não sabe 
 
P9.  Em muitos lugares existem grupos de pessoas com idéias diferentes da maioria da população.  
    Na sua opinião, essas pessoas (RU – mostre CARTÃO 9 -  e leia as alternativas enumerando até a terceira): 
 

1. um, deveriam obedecer a vontade da maioria, deixando de lado as suas idéias; 
2. dois, podem ter suas idéias, desde que não tentem convencer os demais ou 
3. três, podem ter suas idéias e divulgá-las para tentar convencer os outros? 
4. Outras respostas (anote):_________________________________________________     5. Não sabe 

 

P10.  Vou falar de algumas idéias defendidas por alguns grupos e gostaria que o/a sr/a. me dissesse o que o/a    
         sr/a. acha que esses grupos devem fazer. Os que defendem:...(cite cada idéia aplicando o rodízio)... devem:        
        (mantenha o CARTÃO 9 com o entrevistado e releia as alternativas da P10): 
 

P11. (depois de fazer a P.10 completa, pergunte para cada item) E o/a sr/a., é a favor ou contra... (cite cada item) ...: 
         (tanto se é a favor ou contra, para cada item, pergunte):  totalmente ou em parte? 
 

P.11 P.10  Obe- 
decer 
maio-

ria 

 não 
con-
ven- 
cer 

 tentar 
con-
ven- 
cer 

Não 
sabe 

A FAVOR 
total/e.    em parte 

 CONTRA  
total/e.    em parte 

NÃO 
SABE 

a. A legalização da união conjugal 
entre pessoas do mesmo sexo 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

b. a legalização da pena de morte 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

c.  a legalização do aborto 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
d. a idéia de que a raça branca é 

superior às outras raças 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
e. a legalização do consumo de 

maconha  1 2 3 4 1 2 3 4 5 
f. os direitos humanos dos/as... 

(cite 1ª resposta da P.11) ... 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

      
ENUNCIADO 1 (LEIA DEVAGAR) - Agora vamos falar um pouco de homossexuais, ou seja, de pessoas que se interessam  
     afetiva e sexualmente por pessoas do mesmo sexo que elas. Homens que gostam sexualmente de homens também são  
     chamados de gays; mulheres que gostam sexualmente de mulheres também são chamadas de lésbicas. 
 

 
P12a. No seu dia-a-dia, o/a sr/a. encontra com lésbicas que o/a sr/a. conhece, seja no trabalho, na escola, na  
          vizinhança, familiares, amigas próximas ou outras? (se sim) Onde? (MÚLTIPLA) 
         (se familiares ou amigas) Qual é vínculo que o/a sr/a. tem com ela(s)? 
 

P12b. E com gays, o/a sr/a. encontra nas atividades do seu dia-a-dia?  
         (se sim) Onde? (se familiares ou amigos)  Qual é vínculo que o/a sr/a. tem com ele(s)? (MÚLTIPLA) 
 

 NO TRABALHO NA ESCOLA 
 COLEGA CHEFE COLEGA PROFESSOR 

NA VIZI- 
NHANÇA 

AMI-
GO/A 

NA FAMÍLIA  
(anote vínculo) 

OUTRO/A  
(anote vínculo) NUNCA 

17a.LÉSBICAS 1 2 3 4 5 6  7  8 9 
17b. GAYS  1 2 3 4 5 6  7  8 9 
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P13a. O/a sr/a. costuma ter contato no seu dia-a-dia com pessoas bissexuais? (se sim) Homem(s) ou mulher(es)? 
      b. O/a sr/a. tem amizade próxima com bissexuais? (se sim) Homem(s) ou mulher(es)? 
 

P14a. O/a sr/a. conhece pessoalmente alguma pessoa transexual? (se sim) Hoje ela é homem(s) ou mulher(es)? 
     b. O/a sr/a. tem amizade próxima com alguma pessoa transexual (se sim) Hoje ela é homem(s) ou mulher(es)? 
 

P15a. O/a sr/a. conhece pessoalmente alguma travesti?    
      b. O/a sr/a. tem amizade próxima com uma ou mais delas? 
 

 13. Bissexuais  
sim, homem      sim, mulher      não

14. Transexuais                 
hoje homem      hoje mulher      não 

15. Travestis     
sim        são 

a.  contato no dia-a-dia  
      /  conhecimento       1                    2              3       1                    2              3 1           2 

b. amizade próxima       1                    2              3       1                    2              3 1           2 
 
P21a. Se um filho seu fosse gay, o/a sr/a. (leia até a interrogação, enumerando as alternativas): 
P21b. E se uma filha sua fosse lésbica, o/a sr/a. (leia até a interrogação, enumerando as alternativas): 
 

                                            O que faria       ⇓ 21a. FILHO  21b. FILHA 
um, ficaria contente, 1 1 

dois, não se importaria, acha isso indiferente, 2 2 

três, não gostaria, mas procuraria aceitar, ou 3 3 

quatro, não aceitaria e expulsaria ele/a de casa? 4 4 

Outras respostas (anote): 5 5 

Não sabe 6 6 

 
ENUNCIADO 2 (LEIA DEVAGAR) - Além das pessoas homossexuais, que são os gays e as lésbicas, existem também pessoas 
bissexuais, travestis e transexuais. Bissexuais são as pessoas que se interessam afetiva e sexualmente tanto por homens 
quanto por mulheres. Travestis são pessoas que assumem identidade oposta à do seu sexo de nascimento, muitas vezes 
mudando seus corpos, mas sem fazer cirurgia pra trocar de sexo.  E transexuais são pessoas que não se reconhecem com o 
sexo que nasceram e muitas vezes procuram transformar seus corpos, podendo trocar de sexo através de cirurgias.   
 

P22. Falando de homossexuais e bissexuais, em comparação com uns 20 ou 30 anos atrás, o/a sr/a. diria que  
        hoje a situação dos gays, lésbicas e bissexuais no Brasil (leia até a interrogação):  
    1.  está melhor    2.  está pior       ou      3. não teve mudanças?                                       4. Não sabe 
    5. Outras respostas (anote):_________________________________________________________________________ 
 

P23. Por que ? (faça pausa, depois explore) 
   (se não mudou, P22 =3) Em quais sentidos o/a sr/a. acha que não mudou? 
   (se mudou, P22 = 1 ou 2) O que mais o/a sr/a. acha que está ... (cite resposta da P.22)...?  

  
  
  
  

 
P24. E a situação das pessoas travestis e transexuais, o/a sr/a. diria que em comparação com uns 20 ou 30 anos  
         atrás, a situação delas hoje no Brasil (leia até a interrogação):  
     1.  está melhor    2.  está pior       ou      3. não teve mudanças?                                       4. Não sabe 
     5. Outras respostas (anote):_______________________________________________________________________ 
 

P25. Por que ? (faça pausa, depois explore) 
   (se não mudou, P24 =3) Em quais sentidos o/a sr/a.. acha que não mudou? 
   (se mudou, P24 = 1 ou 2) O que mais o/a sr/a. acha que está ... (cite resposta da P.24)...?  
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P26a. Na sua opinião, no Brasil existe preconceito contra os gays? (se sim) Muito ou um pouco? 
P26b. E contra as lésbicas, existe preconceito no Brasil? (se sim) Muito ou um pouco? 
P26c. E contra os bissexuais, existe preconceito no Brasil? (se sim) Muito ou um pouco? 
P26d. E contra travestis, existe preconceito no Brasil? (se sim) Muito ou um pouco? 
P26e.  E contra transexuais, existe preconceito no Brasil? (se sim) Muito ou um pouco? 
 
 

P26. NO BRASIL                                
a. gays b. lésbicas c. bissexuais d. travestis e. transexuais 

 não tem preconceito 1 1 1 1 1 

Sim, tem muito preconceito 2 2 2 2 2 

Sim, tem um pouco de preconceito 3 3 3 3 3 

Tem, mas não sabe se muito ou pouco 4 4 4 4 4 

Não sabe se tem preconceito 5 5 5 5 5 
 

P27. Na sua opinião, atualmente no Brasil, qual desses grupos é o mais discriminado (leia até interrogação):  
 

  1 gays      2  lésbicas      3 bissexuais     4  travestis   ou     5  transexuais?      6. todos      7. nenhum     8. não sabe 
 

P28. Por que? 
 

  
  
  

 
ENUNCIADO 3 - Agora vou fazer algumas perguntas de caráter pessoal e gostaria de lembrar que                        
quando o/a sr/a. não quiser responder é só falar que eu passo pra pergunta seguinte, está bem? 

 Caso vocês não estejam sozinhos, tente agora novamente ficarem a sós, conforme INSTRUÇÃO. Se ainda não 
for possível ficar a sós (ou próximo apenas de crianças pequenas) vá para P.75,  

faça até o final e DEPOIS VOLTE p/ P.29 
 

P29. Qual é o seu estado conjugal? O/a sr/a. é...(leia até a interrogação, alternativa 5)... 
 1 casado/a no civil (papel assinado)..................2  amigado/a /casado/a sem registro (mora c/ parceiro/a)........PPP.31  
 3 separado/a (desquitado/a ou divorciado/a)..... 4 solteiro/a   ou................................................5. viúvo/a? - PROSSIGA 
 

P30. (se separado/a, solteiro/a ou viúvo/a, P29 ≠ 1 ou 2) Atualmente o/a sr/a.: 
   1 tem namorado ou namorada fixo/a -     ou   2. está sem namorado ou namorada? 
 

P31. (TODOS) Alguma vez o/a sr/a. ficou, namorou ou se juntou, vivendo como se estivesse casado/a, com  
        alguém do mesmo sexo que o/a sr/a.?  

1. Nunca ficou, namorou ou ‘casou’ com alguém do mesmo sexo      2. Ficou mas não chegou a namorar 
3. Namorou, mas não ‘casou’                                                       4. ‘Casou’ com alguém do mesmo sexo  
5. Está ficando/namorando c/ parceiro/a do mesmo sexo                     6. Está vivendo ou ‘casado/a’ c/ alguém do mesmo sexo 

 

P32. (se solteiro/a) O/a sr/a. já teve experiências sexuais? Ou nunca teve nenhum tipo de experiência, é virgem? 
 

       1. sim, já teve experiências sexuais… PROSSIGA              2.  Nunca teve, é virgem ......... 99.  recusa….... PPP.34 
 

P33. Com quantos anos de idade o/a sr/a. teve sua 1a? (se não lembra) Mais ou menos? 
 

Aos _______anos               98. Teve experiências mas não relação sexual, é virgem ........ 99. recusa........ PPP.34 
 

P34. A sua primeira relação sexual foi heterossexual ou homossexual?  
 

       1. heterossexual               2.  homossexual 
 

P36. O/a sr/a. tem ou teve filhos, sejam naturais, adotados ou enteados que o/a sr/a. cria ou criou? 
    (se sim) Ao todo quantos filhos o/a sr/a. tem ou teve?(anote o total, por tipo e confira soma)  

TOTAL de filhos/as (naturais+ adotados+ enteados) naturais adotados enteados 

sim:_______ (anote)                   98. não,  nenhum ⇒ PPP.38       
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P37. (se teve filho/a natural) Com que idade o/a sr/a. teve seu primeiro filho natural?  
 
(Anote) ⇒ 

 
anos Se VIRGEM (P.32 = 2, P34 = 2  ou  P.36 = 98) vá PPP.38  

 

ENUNCIADO 4 - Muita gente tem relações sexuais com pessoas do sexo oposto, outras com pessoas do mesmo 
sexo, outras ainda com pessoas dos dois sexos. Como falamos antes, suas respostas não vão ser identificadas. 

 

P38. (TODOS) Considerando as diferentes formas de viver sua sexualidade e pensando nos seus desejos e 
preferências sexuais, como o/a sr/a. se considera? 
 

  
 

P39. (TODOS) O/a sr/a. se considera (leia até a interrogação): 
 

  1 heterossexual     2  homossexual  ou   3 bissexual?    4 outras respostas (anote):_____________   5. não sabe 
 

P40a. (TODOS, exceto virgens) Atualmente, o/a sr/a. costuma ter relações sexuais                                                       
            (leia até a interrogação, enumerando as alternativas de 1 a 5 do quadro abaixo): 
 

P40b. Pensando em todas as experiências que o/a sr/a. teve desde sua adolescência, o/a sr/a. teve relações  
          sexuais: (releia as alternativas até a interrogação ou até que entrevistado/a indique uma): 
 

P40c. (TODOS, inclusive virgens) Se dependesse só da sua vontade, o/a sra. gostaria de ter relações sexuais:  
                                      (repita alternativas de 1 a 5. É sempre importante perguntar, não se engane pelas aparências)  
 

 40a.  
COSTUMA TER 

40b.      
JÁ TEVE 

40c. 
GOSTARIA 

Um, só com homens                                     1 1 1 

   Dois, só com mulheres                               2 2 2 

   Três, com homens e com mulheres, na mesma proporção        3 3 3 

   Quatro, principalmente com homens mas também com mulheres ou 4 4 4 

   Cinco, principalmente com mulheres mas também com homens?   5 5 5 

   Não costuma/ não gostaria de ter relações com ninguém (espontânea) 6 6 6 
                                                 SE VIRGEM, faça só P.40c e P.40c 
 

P41a. (exceto virgens) E com travestis, o/a sr/a. costuma ter relações sexuais, ainda que de vez em quando?  
P41b. Já teve alguma vez na vida?     
P41c. (inclusive virgens) Se dependesse só da sua vontade, o/a sr/a. gostaria de ter relação sexual com travesti?              
 

P42a. (exceto virgens) E com transexuais, o/a sr/a. costuma ter relações, ainda que de vez em quando?  
P42b. Já teve alguma vez na vida?     
P42c. (inclusive virgens) Se dependesse só da sua vontade, o/a sr/a. gostaria de ter relação sexual com uma 
pessoa transexual?                                                 
 

a. COSTUMA TER b. JÁ TEVE c. GOSTARIA                    
sim              não sim              não sim              não 

 41. com travesti               1                   2 1                   2 1                   2 

 42. com transexual 1                   2 1                   2 1                   2 
 

P43. O/a sr/a. se identifica como (leia até interrogação):  
 

    1. heterossexual   2. gay        3. (se mullher) lésbica 4. bissexual        5. travesti    ou       6. transexual? 
 

    7. Outras respostas (anote):_________________________________________________                8. não sabe 
 

P44a. O/a sr/a. se sente à vontade, sente orgulho ou sente vergonha de ser... (leia resposta da P.43) ...?  
        (se orgulho ou vergonha) O/a sr/a. sente muito/a... (orgulho/vergonha) ...ou um pouco de... ? 
 

   1 sente-se à vontade      2 muito orgulho      3 um pouco de orgulho       4 muita vergonha      5 um pouco de vergonha    
 

   6 outras respostas (anote):___________________________________________________   7 não sabe 
 
P44b. (exceto se P43 = 1, heterossexual) O/a sr/a. já assumiu sua orientação ou identidade sexual para alguém?        
   (se sim) Para quem? (ESPONTÂNEA, não leia as alternativas. MÚLTIPLA, explore) Para quem mais o/a sr/a. falou?  
  

   1. Mãe              2. Pai         3. Irmã   4. Irmão 
   5. Outros familiares (anote):______________________     6. Amigos íntimos  7. Amigos em geral    
   8. Colegas de escola/ faculdade        9. Professores       10. Colegas de trabalho     11.Chefes/ superiores no trabalho 
  12. Profissionais da saúde (médicos, psicólogos etc.)       13. Outros (anote):__________________________ 
  14. Nunca assumiu a orientação sexual para ninguém 
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P45. (Se assumiu para pai ou mãe) Qual foi a reação da sua família quando o/a sr./a assumiu sua orientação 
sexual. Sua mãe... (leia até a interrogação, enumerando as alternativas)? E seu pai... (releia alternativas)? 
 

                                            O que fez      ⇓ 45a. Sua Mãe  45b. Seu pai 
um, ficou contente, 1 1 

dois,  não se importou, acha isso indiferente, 2 2 

três, não gostou, mas procurou aceitar, ou 3 3 

quatro, não aceitou e o/a expulsou de casa? 4 4 

Outras respostas (anote): 

 
5 5 

Não sabe 6 6 
 
 

P59. (TODOS) O/a sr/a. costuma se sentir discriminado por causa da sua orientação sexual, da sua  
        conduta sexual  ou por suas preferências sexuais? (se sim)  O/a sr/a. diria que o/a sr/a. costuma ser  
        discriminado/a por sua orientação, conduta ou preferências sexuais (ler até interrogação):  
 

   1 sempre...... 2 quase sempre...... 3 de vez em quando....ou....... 4 isso aconteceu só 1 ou 2 vezes?.....PROSSIGA      

   5  Outras frequências (anote): _________________PROSSIGA        6  não, nunca se sentiu discriminado/a – PPP.68 
 
 
 

P60. (se sim, P59 ≠ 6) Qual foi a pior situação, ou a mais marcante, em que o/a sr/a. se sentiu discriminado/a por    
        causa da sua orientação, conduta ou por suas preferências sexuais?   
 

  

 
a. O que aconteceu: 
   
 
 
 
 

  b. Quem discriminou: 

  c. Onde: 

            d. Faz____ dia(s)  OU  _____ mês(es)   OU  ____ ano(s) 
  

INSTRUÇÃO: garanta que o relato acima tenha no mínimo as 4 informações: o que, quem discriminou, onde e há quanto tempo       
 

P61.  Como o/a sr/a. se sentiu com isso? (explore) Como assim? O que mais o/a sr/a. sentiu? 
 

  

  

  

  
 

P62. Como o/a sr/a. reagiu a este tipo de atitude?  
 

  

  

  
 

P63. O/a sr/a. chegou a contar sobre esse problema para alguém? (se sim) Para quem? 
 

1.  Sim (anote quem): 
 

 2.  Não contou 
 

P64. Alguma providência foi tomada para por fim a esse problema? (se sim) Qual? 
 

1. Sim. Anote qual:_______________________________________________ 2.  Não 3. Não sabe 
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P53. Alguma vez o/a sr/a. já sofreu discriminação por causa da sua orientação ou preferências sexuais...          
        (cite um item de cada vez, aplicando o rodízio. Anote no quadro abaixo e só ao final dos itens faça 54a,b,c) ...: 
 

P54a. (APENAS PARA QUEM JÁ FOI DISCRIMINADO EM MAIS DE UMA SITUAÇÃO)  A primeira vez em que o/a sr/a. foi  
          discriminado/a por causa de sua orientação ou preferências sexuais, foi em qual dessas situações? 
P54b. Em qual dessas situações o/a sr/a. foi discriminado/a por causa de sua orientação ou preferências          
          sexuais com mais freqüência? 
P54c. E qual foi a pior situação em que o/a sr/a. foi discriminado/a por causa de sua orientação ou preferências sexuais?  
 

P.53 Sofreu discriminação observe o RODÍZIO 
sim não não sabe 

P54a.  
1ª. vez 

P54b. 
+ Frequente 

P54c. 
Pior 

a. por parte de seus pais? 1 2 3 1 1 1 
b. por parte de outros familiares? 1 2 3 2 2 2 
c. por parte de amigos? 1 2 3 3 3 3 
d. por colegas de escola? 1 2 3 4 4 4 
e. por professores? 1 2 3 5 5 5 
f. ao entrar em alguma escola? 1 2 3 6 6 6 
g. ao comprar ou alugar uma casa? 1 2 3 7 7 7 
h. ao conseguir algum trabalho? 1 2 3 8 8 8 
i. por colegas de trabalho? 1 2 3 9 9 9 
j. por chefias no trabalho? 1 2 3 10 10 10 
l. por profissionais da área da saúde? 1 2 3 12 12 12 
m. por membros ou líderes da sua igreja? 1 2 3 13 13 13 
n. em locais de lazer? 1 2 3 14 14 14 
o . em locais de práticas esportivas? 1 2 3 15 15 15 
p. em repartições públicas? 1 2 3 16 16 16 
q. em locais como comércio, bancos ou shoppings? 1 2 3 17 17 17 
r. por parte de policiais civis, em delegacias? 1 2 3 18 18 18 
s. por parte de policiais, na rua? 1 2 3 19 19 19 
 

 
P55. Falando agora sobre violência em qualquer espaço, público ou privado, o/a sr/a. conhece pessoalmente  
        alguma pessoa que tenha sofrido alguma das seguintes ações, por causa da orientação, conduta  ou 
        preferências sexuais dela?  
 

P56. E alguma dessas coisas já aconteceu com o/a sr/a. devido à sua orientação, conduta ou preferências  
        sexuais? 
P56a. (se aconteceu mais de uma) Dessas situações que o/a sr/a. viveu, qual o/a sr/a. considera a pior? 
P56b. (se aconteceu mais de uma) E qual é a que acontece com o/a sr/a. com mais freqüencia? 
 

55.Conhece 56. aconteceu c/ 
entrevistado/a  

Sim     Não Sim          Não 

56a. 
Pior  

56b.     
+ fre-

quente 

a. foi exposto de propósito a perigo de vida  1        2 1            2 1 1 
b. teve a integridade ou saúde física comprometida 1        2 1            2 2 2 
c. foi privado dos cuidados ou da convivência com a família 1        2 1            2 3 3 
d. foi submetido a violência física ou lesão corporal 1        2 1            2 4 4 
e. foi tratado com ironia ou gozação 1        2 1            2 5 5 
f. foi tratado com grosseria ou ofensas 1        2 1            2 6 6 
g. foi ameaçado ou aterrorizado 1        2 1            2 7 7 
h. foi exposto a situação vexatória ou constrangedora 1        2 1            2 8 8 
i. foi forçado a fazer coisas que não gostaria 1        2 1            2 9 9 
j. teve atendimento de saúde dificultado, recusado ou retardado  
   quando precisava de assistência 1        2 1            2 10 10 
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P57.  Alguma vez o/a sr/a. foi sobretaxado, ou seja, lhe cobraram a mais caro para entrar em algum lugar de lazer 
por causa da sua orientação, conduta ou preferências sexuais?  

 

1 Sim         2  Nunca   3  Nunca foi a locais de lazer  
 

P58.  Alguma vez, em local de lazer, o/a sr/a já foi vítima do golpe chamado “Boa noite, Cinderela”, ou seja, de  
         colocarem alguma coisa na sua bebida e o/a sr/a. só acordar no dia seguinte, sem lembrar de nada? 

 

1 Sim         2  Não, nunca   3  Nunca foi a locais de lazer  
 

 

P65. Falando agora um pouco da mídia, nos últimos tempos o/a sr/a. tem notado alguma diferença na freqüência  
  com que gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais aparecem em programas de TV, novelas, filme etc.?           
  (se sim) O/a sr/a. diria que eles têm aparecido menos ou mais do que apareciam antes? 
 

       1 Sim, têm aparecido mais         2  Sim, têm aparecido menos                  3  Não notou diferença  
 

       4. Outras respostas (anote):________________________________________________________________ 
 

P66. Na sua opinião, é bom ou é ruim que lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais apareçam mais em  
         programas de TV, novelas, filmes etc.?   

 

  1 bom       2 ruim     3 nem bom, nem ruim       4 Depende. P73a. De que?___________________   Não sabe – PPP.68  
 

P67. Por que?  
 

  

  

  
 

P68. A Constituição Brasileira diz: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,  
        garantindo-se o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.                                                  
        O/a sr/a. diria que hoje no Brasil os direitos de homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais são: 
 

    1  totalmente respeitados        2  parcialmente respeitados  ou     3  não são respeitados?          4  não sabe 
 

P69a. (se P68 = 1) Na sua opinião quais são os principais direitos de homossexuais, bissexuais, travestis e  
                             transexuais que são respeitados? E em 2º lugar? 
 

1º lugar   

2º lugar   
 

P69b. (se P68 ≠ 1) Na sua opinião quais são os principais direitos de homossexuais, bissexuais, travestis e  
                            transexuais que deveriam ser respeitados mas não são? E em 2º lugar? 
 

1º lugar   

2º lugar   
 

P71.  Na sua opinião, os governos deveriam ter a obrigação de combater a discriminação contra homossexuais,  
         bissexuais, travestis e transexuais ou isso é um problema que as pessoas têm de resolver entre elas, sem  
         a interferência do governo? 
 

       (se acha que NÃO existe discriminação no Brasil, P70 = 7) Na sua opinião, se existisse discriminação no Brasil  
       contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais, os governos deveriam ter a obrigação de   
       combater essa discriminação, ou isso seria um problema que as pessoas teriam de resolver entre elas,           
       sem a interferência do governo? 
 

   1 é/ seria obrigação dos governos combater a discriminação         2  é/ seria um problema das pessoas – PPP.73     

   3 Outras respostas (anote):_______________________________________________________________   4 não sabe 
 

P72. (se P71 ≠ 2)  E o que o/a sr/a. acha que o governo deveria fazer para combater a discriminação contra  
        homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil? 
 

  
  

 

P70. Pelo que o/a sr/a. sabe, no Brasil existe ou não alguma lei que considera crime os atos de discriminação ou  
        preconceito contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais? 
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 1  existe         2  não existe            3  não sabe  
 

 
P52b. O/a sr/a. conhece pessoalmente alguma pessoa que tenha sido acusado de discriminar outras pessoas  
          por causa da orientação sexual, da conduta ou das preferências sexuais delas?  
 

          1  não conhece   2  conhece acusado/a 
 
P73. O/a sr/a. conhece ou já ouviu falar em um programa do governo federal chamado “Brasil sem Homofobia”?  
 

1  Conhece         2  ouviu falar            3  não conhece/ nunca ouviu falar 
 

 
P74. Na sua opinião, em qual destas áreas (mostre CARTÃO 74) os governos deveriam atuar primeiro para  
       combater a discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? (pausa) E em 2º lugar? 
 

 saúde educação justiça  cultura mercado de 
trabalho todas nenhuma Não sabe 

a. 1º lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 
b. 2º lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Faça P.75 

e P80 DH 
Faça P.76 
e P80 DH 

Faça P.77 
e P80 DH 

Faça P.78 
e P80 DH 

Faça P.79 
e P80 DH 

Faça P.77 
e P80 DH PPP.80 Faça P.77 e 

P80 - DH 
 

P75. Na área da saúde, na sua opinião, qual destas ações (CARTÃO 75) o governo deveria adotar primeiro para  
        combater a discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? (pausa) E em 2º lugar?  
 

 1º lugar 2º lugar 
Programa de Saúde pra redução de danos causados pelo uso de silicone e hormônio entre GLBTs  1 1 
Retirada dos termos “Travestismo” e “Transexualismo” do Código Internacional das Doenças e da relação 
de Doenças de Síndrome Mental IV  2 2 

Formação específica de urologistas, proctologistas e ginecologistas para atender a população GLBT 3 3 
Qualificação dos profissionais de saúde (enfermeiros, clínicos gerais, psicólogos etc.) para atenderem com 
respeito a população GLBT 4 4 

não sabe  5 5 
nenhuma dessas 6 6 

Outras respostas (anote) : 7 7 
 

P76. E na área de educação, qual destas ações (CARTÃO 76) o governo deveria adotar primeiro para combater a  
        discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? (pausa) E em 2º lugar?  
 

 1º lugar 2º lugar 
análise e fiscalização do material didático, quanto ao conteúdo homofóbico e transfóbico, para coibir a 
discriminação por orientação sexual  1 1 
qualificação dos professores para gerenciamento de conflitos entre alunos, relacionados à diversidade 
sexual, homofobia e transfobia 2 2 
implantação de uma Ouvidoria nas escolas públicas para  atender estudantes homossexuais, bissexuais, 
travestis e transexuais 3 3 

 promoção do Dia contra a Homofobia e a Transfobia nas escolas  4 4 
não sabe  5 5 

nenhuma dessas 6 6 

Outras respostas (anote) : 7 7 
 

P77. E na área da Justiça, qual destas ações (CARTÃO 77) o governo deveria adotar primeiro para combater a  
        discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? (pausa) E em 2º lugar?  

 

 1º lugar 2º lugar 
Qualificação dos policiais e demais profissionais da área de segurança para atenderem com respeito a 
população GLBT 1 1 

Organizar um banco de dados com registros de crimes homofóbicos e transfóbicos 2 2 
Implantar um Programa para coibir o tráfico de adolescentes GLBT 3 3 
Regularizar e autorizar visitas íntimas para a população GLBT no sistema penitenciário  4 4 
Garantir respeito e proteção à população GLBT no sistema penitenciário 5 5 

não sabe  6 6 

nenhuma dessas 7 7 

Outras respostas (anote) : 8 8 
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P78. E na área da cultura, qual destas ações (CARTÃO 78) o governo deveria adotar primeiro para combater a  
        discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? (pausa) E em 2º lugar?  

 

 1º lugar 2º lugar 

Direcionar verba dos orgãos públicos para financiar ações culturais GLBT, como a Parada Gay 1 1 
Criação de oficinas culturais GLBT 2 2 
Inclusão de obras com a temática GLBT nos acervos de bibliotecas e museus 3 3 
Financiar programas de pesquisas sobre a cultura GLBT nas universidades  4 4 

não sabe  5 5 
nenhuma dessas 6 6 

Outras respostas (anote) : 7 7 
 

P79. E no mercado de trabalho, qual destas ações (CARTÃO 79) o governo deveria adotar primeiro para  
       combater a discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? (pausa) E em 2º lugar?  
 

 1º lugar 2º lugar 

Cursos de qualificação profissional para travestis  1 1 
Parcerias entre sindicatos, ONGs, empresários e governos para formação de profissionais 
GLBT 2 2 

Criação de Cooperativas GLBT para geração de renda      3 3 
não sabe  4 4 

nenhuma dessas 5 5 
Outras respostas (anote) : 6 6 

 

P80. E na área de direitos humanos, qual destas ações (CARTÃO 80) o governo deveria adotar primeiro para  
        combater a discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? (pausa) E em 2º lugar?    
 

 1º lugar 2º lugar 
Proibir e multar a veiculação de programas e propagandas na TV, rádio e jornais impressos que promovem 
a homofobia e a transfobia 1 1 

Garantir a parceiros homossexuais o direito à herança no caso de morte de um dos cônjuges 2 2 
Facilitar a alteração do nome nos documentos de travestis e transexuais 3 3 
Facilitar o recebimento e divulgação de denúncias de discriminação homofóbica e transfóbica 4 4 

Realizar uma Campanha Nacional de Combate à Homofobia e à Transfobia 5 5 
não sabe  6 6 

nenhuma dessas 7 7 
Outras respostas (anote) : 8 8 

 

P81. (TODOS) Na sua opinião, qual destes locais (CARTAO 81) seria o mais adequado para que sejam feitas 
denúncias de  discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? (pausa) E em 2º lugar? 
(pausa) E em 3º?     
 

 1º lugar 2º lugar 3º lugar 

Delegacias de Crimes Raciais e de Intolerância 1 1 1 
Delegacias para GLBT 2 2 2 
Adequação ao atendimento à população GLBT nas Delegacias da Mulher 3 3 3 
Centros de Referência de Combate à Homofobia e à Transfobia  4 4 4 
Serviço on-line para ocorrências de homofobia e transfobia 5 5 5 
Delegacias comuns  6 6 6 
Disque Cidadania 7 7 7 

não sabe  8 8 8 
nenhuma dessas 9 9 9 

Outras respostas (anote) : 10 10 10 
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P82 Vou ler uma lista de religiões para que o/a sr/a. me indique qual é a sua.        (MÚLTIPLA)                                            
       (leia até a interrogação, item 7. Não pergunte diretamente “qual é a sua religião?”. Exceto se = 8 ou 9, pergunte): 
       O/a sr/a. freqüenta, mesmo que de vez em quando, atos religiosos de outras religiões? (se sim) De quais?  
 

  1  Evangélica  (SE SIM) Qual é a sua Igreja? (anote): 

  2  Umbanda    3  Candomblé   4  Espírita kardecista 
  5  Católica    6  Judaica ou  7  outra religião? (anote): 

  8  Acredita em Deus mas não tem religião........ 9  É ateu/ não acredita em Deus/ é agnóstico.......PPP.85 
P82a. (se mais de uma) Qual é a que o/a sr/a. freqüenta mais? (anote):____________________________ 
 

P83. Aproximadamente há quanto tempo o/a sr/a. tem essa religião?   
 

           Há______anos  OU   Há_______meses  98. Desde que nasceu 
P84. Por que o/a sr/a. segue essa religião? (espontânea. NÃO leia as alternativas) 
 

1  Foi formado nessa religião e nunca pensou em mudar 2  Fé, acreditou nesta religião   
3  Influência  de familiares 4  Influência de amigos 
5  Influência cultural 6  Influência da origem racial ou étnica 
7. Por que respeita sua orientação sexual 8. Outras respostas (anote): 
 

  

P85. No Brasil tem gente de várias cores ou raças. Qual é sua cor ou raça?  
       (Espontânea e única – NÃO leia as alternativas) 
 

1  branca  2  preta 3  parda 4  amarela 5  indígena       - PPP.87 
  

6  morena clara   8  oriental      9  mestiça 10  negra 11  clara  12  escura ----- 
13  morena escura  14  morena  15  mulata    16  outra (anote):        PROSSIGA 

 

P86. (se P85 = 6 a 16) O/a sr/a. diria que a sua cor ou raça é: (leia até a interrogação, itens 1 a 5): 
 

1 Branca 2   Preta 3   Parda 4   Amarela 5  ou Indígena?    6 Outra (espontânea - anote): 
 

P87. Agora me diga, por favor, qual das alternativas que eu vou citar se aproxima mais do seu caso.  
        Considerando as combinações de cor ou raça dos seus avós e dos seus pais, o/a sr/a. tem combinação       
        das cores ou raças: (leia até a interrogação, do item 1 ao 9): 
 

 1  negra e branca    2  negra e índia   3  branca e índia   4  oriental e branca  5  negra, branca e índia  

 6  só negra   7  só branca   8  só indígena  9  ou só oriental?  10  Outra (anote): 
 

P88. Aqui na casa em que o/a sr/a. mora, contando com o/a sr/a. e sem contar empregados domésticos, quantas  
       pessoas vivem atualmente, de forma permanente? 
                                                                                    (anote)  _______ pessoas 
 

P89. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com o/a sr/a., de quanto foi aproximadamente a 
renda familiar em sua casa no mês passado (CARTÃO RENDA)? 

  R$ _______________(anote valor exato e faixa)     1     2     3     4     5     6 não teve renda na casa     7 não sabe    8 recusa 
 

P90.O/a sr/a. pode, por favor, nos fornecer o telefone de um amigo gay,  de uma lésbica ou de uma pessoa 
travesti ou transexual para que possamos entrevistá-la?  
 

 

 Telefone (ANOTE, COM ATENÇÃO E CONFIRME) 
a.  Gay  
b. Lésbica  

c. Travesti  

d. Transexual  
 

FONE. O/a sra. poderia me dizer um número de telefone em que o/a sr/a. possa ser encontrado, caso seja 
necessário confirmar que o/a sr/a. fez a entrevista. (se não tem telefone na casa, peça o celular ou de recado) 
 

   ANOTE |____|____|__-__|____|____|____|____|____|____|____|____|            99. Não tem telefone, nem de recados 
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Agradeça e para efeito de checagem, pergunte e anote o 1o. nome do/a entrevistado/a: ________________ 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO/A ENTREVISTADOR/A : Declaro que as informações por mim coletadas atendem ao padrão de 
qualidade:    (1) O/a entrevistado/a enquadrou-se dentro do perfil exigido pelas cotas; (2) as informações são verdadeiras e foram 
corretamente anotadas no questionário; (3) o questionário foi revisado e todos os campos estão devidamente preenchidos;                 
(4) tenho conhecimento de que pelo menos 25% do material por mim coletado será verificado para controle de qualidade.  
 

  

ASSINATURA: _______________________________RG: __________________Data : _____/ _____/ 2008 
 
 
ANTES DE PASSAR PARA A PROXIMA ENTREVISTA, DESCREVA: 
 
 

1. quais foram os sentimentos predominantes do/a entrevistado/a:__________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. alguma ocorrência inesperada ou pouco comum durante a entrevista: 

:______________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
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