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FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO   &   SESC                                                 Quest M1, M2, M3  
 

Proj. 20/ 2010  – MULHERES BRASILEIRAS NO PÚBLICO E NO PRIVADO 
 

Data:  ______ /______ / 2010 N.º processamento |___|___|___|___|

Hora início:             Fim:  

DIA DA ENTREVISTA 
 

1.  Dom.     2.  2ªf       3.  3ªf       4.  4ªf 
 

5.  5ªf           6.  6af        7.  Sáb.      Nº Qst (por entrevistadora)  |____|____| 

Duração entrevista.: _________min Entrevistadora:        N.º entrevistadora  |____|____|____| 

Checador: Codificador: Crítica: 

 
Coordenação responsável: 

 
   Estado local da pesquisa:  ________ |____|____| 

 
  Cidade: _____________________________  Distrito/ bairro/ vila: __________________________  
 
  Nº setor Censitário =>                                                      

 
       Nº cidade |____|____|____|

 

        Nº ponto |____|____|____| 

NATUREZA:      1. Capital           2. RM              3. Interior                           ÁREA:       1. Urbana           2. Rural   
 

Bom dia/ boa tarde. Meu nome é..., trabalho para..., estamos fazendo uma pesquisa para conhecer a 
opinião das mulheres brasileiras sobre vários assuntos importantes. 

Você poderia me dar uma entrevista? (se a entrevistada perguntar, seja sincera, diga que leva cerca de 40 min.) 
 

P.Filtro  -  Você mora aqui nesta casa?  – CASO NÃO, NÃO FAÇA A ENTREVISTA 
 

P.Cota – Qual é a sua idade? 1   15  a  17  anos 3    25 a 34 anos 5    45  a  59 anos 

                    (anote)  2   18  a  24 anos 4    35 a 44 anos 6    60 anos ou mais 
 

ENUNCIADO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO  (leitura integral obrigatória) 
 

Antes de começar, eu gostaria de lembrar três coisas: 
• as suas respostas vão ser trabalhadas junto com as respostas de mulheres de todo Brasil,           

você não vai ser identificada quando sair o resultado da pesquisa;  
• sempre que quiser você pode não responder alguma pergunta – é só falar que não quer responder;  
• e nenhuma pergunta que eu vou fazer tem resposta certa ou errada, o que vale é a sua opinião,         

o que você pensa sobre cada coisa.  O mais importante, então, é que você seja sincera.  
 

Você aceita participar desta pesquisa?       [peça para ficarem a sós, conforme INSTRUÇÃO] 
 

 

CONTEXTO NO INÍCIO DA ENTREVISTA –  Local:  1  portão/entrada    2  algum cômodo da casa   3 outro:_________ 

Você e a entrevistada estão (RM): 1 sozinhas?     ou tem por perto/ no mesmo ambiente/podendo ouvir: 
2. criança até 4 ou 5 anos  3. menina + velha/ adolescente mulher          4. menino + velho/ adolescente homem  

5. mulher adulta que não a mãe (se entrevistada jovem)                       6. homem adulto que não marido/parceiro ou o pai  
 

P1. Você passou a maior parte da sua infância na cidade ou no campo/ roça/ colônia/ sertão/ floresta? 
  

1.  Na cidade    2.  No campo/ áreas rurais                    3. meio a meio/ em ambos 
 
P2. Em comparação com a vida há uns 20 ou 30 anos atrás, você diria que a situação das mulheres  
       hoje está melhor, pior ou não teve mudanças? (se disser que NÃO SABE ou NÃO LEMBRA como era,   
       porque não tinha nascido ou era pequena, INSISTA) Mas pelo que você imagina ou ouviu falar, você diria  
       que a situação hoje das mulheres está melhor, pior ou não teve mudanças? 
 

    1.  está melhor    2.  está pior            3. não teve mudanças            4. Não sabe 
 

    5. Outras respostas (anote):_____________________________________________________________ 
 
P3. Como é ser mulher hoje? (depois de pausa para a primeira resposta, pergunte) 
      Como mulher, como você se sente? (explore) O que mais você acha de ser mulher?  
       
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
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P4. Você diria que tem mais coisas boas ou mais coisas ruins em ser mulher?  

1.  tem mais coisas boas      2.  tem mais coisas ruins       3.  ambas, na mesma proporção     4.  não sabe 

P5. Quais são as melhores coisas de ser mulher? (MÚLTIPLA, explore) Como assim? Por que isso é bom? 
 

|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

|____|____|____|_________________________________________________________________  99. não sabe 
 

P6. E quais são as piores coisas de ser mulher? (MÚLTIPLA, explore) Como assim? Por que isso é ruim?  
 

|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

|____|____|____|________________________________________________________________   99. não sabe 
 
 

P7. Na sua opinião, quais são as principais diferenças entre as mulheres e os homens, pensando no  
       mundo de hoje? (MÚLTIPLA, explore) O que mais é diferente?       
 

|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

|____|____|____|________________________________________________________________  99. não sabe 
 

P8. Se você pudesse mudar qualquer coisa para que a vida de todas as mulheres melhorasse, qual  
       seria a primeira coisa que você faria? (ÚNICA, se der duas respostas pergunte qual acha mais importante) 
       
|____|____|____|________________________________________________________________  99. não sabe 
 

P9. Na sua opinião, existe machismo no Brasil? (se SIM) Muito, mais ou menos, ou pouco?  
 

   1. sim, muito    2. mais ou menos    3. pouco    4. não existe     5. não sabe se existe    6. não sabe o que é       
 

P10. O que você entende por machismo? (explore - se disser  NÃO SEI, diga) Mesmo só de ouvir falar,  
        o que você acha que é machismo? (pausa) Em que você pensa quando ouve a palavra machismo? 
 

|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

|____|____|____|________________________________________________________________    99. não sabe 
 
P11. Tem mulheres que são feministas. Você se considera uma feminista?  
       (se SIM) Totalmente ou em parte? 
 

    1. sim, totalmente       2. Em parte            3. Não     4. Não sabe se classificar 5. Não sabe o que é       
 

P12. O que você entende por feminismo? (explore - se disser NÃO SEI, diga) Mesmo só de ouvir falar,  
        o que você acha que é feminismo? (pausa) Em que você pensa quando ouve a palavra feminismo? 
 

|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

|____|____|____|________________________________________________________________   99. não sabe 
 

P13.  Hoje em dia, você diria que está satisfeita ou insatisfeita: (LEIA cada item, espere a resposta)...  
         Totalmente ou em parte? (aplique RODÏZIO)  
 

SATISFEITA INSATISFEITA  
SIGA O RODÍZIO Total-

mente 
Em 

parte 

Mais ou 
menos 
(esp.) 

Total-
mente 

Em parte
não 
sabe 
(esp.) 

a) com sua saúde física ? 1 2 3 4 5 6 

b) com a sua capacidade de tomar decisões ? 1 2 3 4 5 6 

c) com a sua família ? 1 2 3 4 5 6 

d) com a maneira como você passa seu tempo livre ? 1 2 3 4 5 6 

R 
O 
D 
Í 
Z 
I 
O e) em relação ao amor ? 1 2 3 4 5 6 

 f) com sua aparência ? (se tem deficiência física 
aparente NÃO APLIQUE, assinale 7 e prossiga)  
ou p/ M2  (se tem deficiência física aparente NÃO APLIQUE, 
assinale 7 e PPP.15) 

7 1 2 3 4 5 6 
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P14. (Exceto se P13f =7) Com relação ao seu corpo, tem alguma coisa que te deixa insatisfeita?  
        (se disser TUDO, pergunte) Mas o que te deixa mais insatisfeita? (pausa) O que mais? 
        (ESPONTÂNEA e MÚLTIPLA – NÃO LEIA as alternativas). 
 
 

   1. Rugas       2. Cor da pele      3. Acima do peso         4. Abaixo do peso        5. Nariz          6. Bunda 
         

   7. Barriga       8. Seios                     9. Flacidez                  10. Celulite                   11. Varizes    12. Pernas 
 

  13. Cabelos       14. Outras (anote):______________________________________  20. nada, está satisfeita 
 
P15. Alguma vez um homem já mexeu com você na rua? (Se sim) Nas últimas vezes em que isso  
    aconteceu, como você se sentiu: no fundo, como se recebesse um elogio, ou sendo desrespeitada? 
 

1. elogio     2. desrespeito         3. indiferente/ não sentiu nada      
4. às vezes elogio, outras desrespeito          5. nunca aconteceu de mexerem com ela 
 
P16. No Brasil é comum que as mulheres usem roupas que marcam o corpo, como calças justas,  
        saias curtas e blusas decotadas. Na sua opinião, de um modo geral as mulheres saem ganhando  
        ou saem perdendo com isso? 
 

   1. ganham        2. perdem      3. depende       4. ganham e perdem    
    

   5. não sabe       6. outras (anote):___________________________________________________ 
 
P17. Na televisão sempre tem shows e programas com mulheres dançando com roupas curtas,  
        mostrando bastante o corpo. Qual destas frases se aproxima mais do que você pensa sobre isso:          
       (CARTÃO 17 – LEIA as alternativas, enumerando-as, até a quarta) 
  1. um, é ruim para as mulheres que se exibem assim, mas isso é problema delas 
  2. dois, é ruim porque dá muita atenção só pro corpo da mulher e isso desvaloriza todas as mulheres 
  3. três, é bom para as mulheres que aparecem, sorte delas que tem idade e corpo para se mostrarem  
  4. ou quatro, é bom para todas as mulheres porque isso valoriza a mulher brasileira? 
  5. outras respostas (anote):_____________________________________________________   6. não sabe 
 
P18. Você é a favor ou contra um maior controle da programação e da publicidade na TV ? 
        (pausa) Totalmente ou em parte? 
 

      1. totalmente a favor       2. a favor em parte           3. totalmente contra         4. contra em parte    

      5. outras respostas (anote):___________________________________________________   6. não sabe 
 
P19. Se houvesse maior controle da programação e da publicidade na TV, na sua opinião como   
         ele deveria ser feito:  (LEIA as alternativas, enumerando-as, até a terceira) 
 

1. um, as próprias TVs e agências de publicidade deveriam controlar melhor o que mostram, 
2. dois, o controle deveria ser feito por um órgão ou conselho com pessoas da sociedade, ou 
3. três, deveria existir maior fiscalização ou censura por parte do governo? 

     4. outras respostas (anote):___________________________________________________   5. não sabe 
 
 

ENUNCIADO 2 - Agora vou fazer algumas perguntas de caráter mais pessoal e gostaria de lembrar que 
quando você não quiser responder é só falar que eu passo pra pergunta seguinte, está bem? 

Caso vocês não estejam sozinhas, tente agora novamente ficarem a sós, conforme INSTRUÇÃO.  
Se ainda não for possível ficar a sós (ou próximas apenas de crianças pequenas ) vá para a P.80, faça até o final e 

DEPOIS VOLTE p/ a P.20 

SITUAÇÃO AO CHEGAR NESTE PONTO DA ENTREVISTA:    1.  vocês estão sozinhas     ou continuam perto de: 
2. criança até 4 ou 5 anos       3. menina + velha/ adolescente mulher         4. menino + velho/ adolescente homem  
5. mulher adulta que não a mãe (se entrevistada jovem)               6. homem adulto que não marido/parceiro ou o pai 

 

P20. Falando de sexo, você já teve relações sexuais? Ou é virgem, nunca teve nenhuma relação  
         sexual?  
 

       1. sim, já teve relação sexual              2. Nunca teve, é virgem - PPP.23            99. recusa - PPP.22 
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P21. Com quantos anos de idade você teve sua 1a relação sexual? (se não lembra) Mais ou menos... 
 

Aos ________anos                           99. recusa  
 
P22. Qual é o seu estado conjugal atual? Você é...(situação DE FATO - leia até a interrogação, alternativa 5) 
  1. casada no civil (papel assinado) – PPP.24    2. amigada /casada sem registro (mora c/ parceiro/a) – PPP.24 
  3. separada (desquitada ou divorciada)               4. solteira   ou                 5. viúva?   
 
P23. (se separada, solteira ou viúva, P22 ≠ 1 ou 2) Atualmente você: (LEIA alternativas até a interrogação) 
   1 tem namorado ou namorada fixo     2. está ficando com alguém     ou    3. está sem parceiro? 
 

P24. (TODAS) Você diria que atualmente está satisfeita ou insatisfeita com a maneira de viver a sua  
         sexualidade? (pausa – se satisfeita ou insatisfeita) Totalmente ou em parte?  
 

  1. totalmente satisfeita      2. Em parte satisfeita     3. Totalmente insatisfeita            4. Em parte insatisfeita 
  5. Mais ou menos/ em termos (espontânea)             6. Não sabe se está satisfeita     7. não respondeu/ recusa 
 
ENUNCIADO 3 - Tem mulheres que sentem atração sexual por homens, outras que sentem atração por 
mulheres e outras que se sentem atraídas por pessoas dos dois sexos.  (se VIRGEM faça P25a e PPP.62a) 

 

P25a. (TODAS, inclusive virgens) Independentemente do que você já fez ou do que gostaria de fazer, você  
          diria que sente atração: (LEIA até a interrogação, enumerando as alternativas de 1 a 5 do quadro abaixo) 
 

P25b. (todas, EXCETO virgens) Atualmente, você costuma ter relações sexuais:                                                       
            (RELEIA as alternativas até a interrogação ou até que a entrevistada indique uma)            
 

P25c. (todas, EXCETO virgens) E pensando em todas as experiências que você teve desde sua  
    adolescência, você teve  relações sexuais: (repita alternativas de 1 a 5 ou até que a entrevistada indique uma) 
 

 25a.  
ATRAÇÃO  

25b. 
COSTUMA TER   

25c. JÁ 
TEVE 

Um, só por (só com) homens                                     1 1 1 

Dois, só por (só com) mulheres                               2 2 2 

Três, por (com) homens e por (com) mulheres, na mesma proporção   3 3 3 
Quatro, principalmente por (com) homens mas também por  
             (com) mulheres ou 4 4 4 

Cinco, principalmente por (com) mulheres mas também por    
           (com) homens?   5 5 5 

   Não costuma/ não gostaria de ter relações com ninguém (espontânea) 6 6 6 
 

P26. Tem pessoas que mesmo casadas ou namorando, têm relacionamento ou experiências sexuais  
         fora do casamento ou do namoro. Já aconteceu com você de estar com uma pessoa e ela ter  
         relações sexuais com outra pessoa? (se sim ou não) Com certeza ou provavelmente?   
     1. sim, com certeza                                                                2. com certeza não       
     3. talvez/ não tem certeza se já aconteceu ou não               4. nunca casou nem teve namoro fixo 
 

P27. E você, estando casada ou namorando, já teve relacionamento ou experiência  sexual com outra  
         pessoa, na mesma época em que estava com seu parceiro(a)?                   
       (se sim) Isso aconteceu com você: (LER até alternativa 3) 
 

    1. uma vez.                                        2. algumas vezes           ou                3. acontece sempre?                

    4. Nunca aconteceu =PPP.29               5. Nunca casou nem teve namoro fixo =PPP.29  
 

P28. O que te levou a ter essa experiência fora do casamento ou do namoro, na última vez que isso  
        aconteceu? (explore) Por quais outros motivos você teve essa relação? 
       
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

P29. Independente de relacionamentos, com quantas pessoas você já teve relações sexuais, desde  
        sua primeira vez até hoje? (se disser que não sabe/ não lembra, diga)  Mais ou menos... 
  

        (Anote): ________ pessoas                  99. Recusa 
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P30. Na maior parte das vezes, quando teve relação sexual você: (LER até interrogação, alternativas - RU) 
 

    1. sentiu muito prazer        2. achou gostoso/bom         3. não sentiu nada  
    4. fez por obrigação       ou  5. foi um sofrimento?           6. Recusa 

    7. outras respostas (anote):_____________________________________________________________ 
 
P31. Quanto tempo faz que você teve relação sexual pela última vez? (se não lembra) Mais ou menos... 
     

     Faz ____ dia(s)             OU  _____ meses                OU  ____ anos                      99. recusa 
 
P32a. Como você considera o relacionamento com a pessoa com quem você teve essa última relação  
        sexual: você diria que é ou era um relacionamento estável ou eventual? 
P32b. Qual o vínculo que você tem ou tinha com essa pessoa, ou seja, o que ela é, ou foi, sua? 
P32c. (ANOTE o sexo do cônjuge - Se não ficar claro, pergunte) Essa pessoa é um homem ou uma mulher? 

 

P32a. Relação P32b. Vínculo P32c. Sexo 

estável eventual Marido/ 
esposa 

Namo-
rado/a Amante amigo/a ou 

conhecido/a 
Desço-

nhecido/a

garoto/a 
de 

programa 
homem mulher 

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2  - PPP.35a 
 
P33. (se HOMEM, P32c = 1) Ele usou camisinha nessa última vez em que você teve relação?  
        (caso não) E você, usou camisinha feminina nessa relação sexual?  
 

     1. ele usou           2. ela usou            3. não usaram           4 não lembra – PPP.35a          5 recusa – PPP.35a   
 
P34. Por quê? (explore) Por quais outros motivos...(cite resposta da P.33) ...camisinha?  
 

  
 
P35a. Você já fez alguma vez teste de HIV para detectar Aids? (se sim) Quanto tempo faz que você      
           fez esse teste pela última vez? 
 

    1.  Nunca fez                           2.  Não sabe se fez/ não conhece este exame/ não sabe o que é 
 

3.  Fez.  – P35b. O último foi feito há  _________ anos OU (só para menos de 1 ano)  _________meses 
 

P36. Falando agora de gravidez, você já engravidou alguma vez? (se sim) Quantas vezes?  
       1. ______ vezes       2. nunca engravidou 
 

P37. Você tem ou teve filhos, sejam naturais, adotados ou enteados que você cria ou criou? 
       (se sim) Ao todo quantos filhos você tem ou teve?  
       (anote o total e por tipo – em números, inclusive “0” –  e confira a soma)  
 

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

sim:_______ (anote)        98. não,  nenhum ⇒  PPP.43        
 
 

P38. (se teve filho/a natural) Com que idade você teve seu primeiro filho natural?  
 
(Anote) ⇒ 

 
anos 

 

P39. (se TEVE FILHOS naturais) Você fez o(s) parto(s) na rede pública ou na rede privada? 
 

   1. só na pública                          2. só na privada                              3. em ambas          
   4. em nenhuma/ em casa ou outro lugar (descreva): ________________________________ - FAÇA a P40 e PPP43 
 

P40. Você já sofreu algum desrespeito ou mau-trato ao procurar assistência em maternidades ou no  
        atendimento do pré-natal?  
 

    1. não, nunca        2. só em maternidade(s)       3. só em serviço(s) de pré-natal         4. em ambas  
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P41. Vou falar algumas coisas que podem acontecer no atendimento ao parto e gostaria que você  
        dissesse se aconteceram ou não com você. Na hora do parto, algum profissional no serviço  
        de assistência: 
 

 SIM NÃO   SIM NÃO
a. gritou com 

você? 1 2  f. te xingou ou te humilhou? 1 2 

b. te empurrou?  1 2  g. assediou você sexualmente? 1 2 

c. te amarrou?  1 2  h. fez o exame de toque de forma dolorosa? 1 2 

d. bateu em você? 1 2  i. negou ou deixou de oferecer algum tipo de 
alívio para a sua dor? 1 2 

e. se negou a te 
atender? 1 2  j. não te informou sobre algum procedimento que 

estava fazendo? 1 2 
 
P42. Na hora do parto, algum profissional no serviço de assistência disse pra você algo parecido com:  
 

 SIM NÃO 
a. “na hora de fazer não chorou/ não chamou a mamãe, por que está chorando agora?” 1 2 

b. “não chora não que ano que vem você está aqui de novo” 1 2 
c. “se gritar eu paro agora o que eu estou fazendo, não vou te atender” 1 2 

d. “se ficar gritando vai fazer mal pro seu neném, seu neném vai nascer surdo” 1 2 
 

P43. Atualmente você faz alguma coisa para evitar a gravidez? (se sim) O que você faz?  
        (RM, ESPONTÂNEA - anote no QUADRO abaixo) O que mais você faz ou usa?  
        (se NÃO FAZ NADA, assinale alternativa 11 na COLUNA da P43 e PPP46) 
 

(ATENÇÃO: se disser que NÃO USA NADA porque fez LAQUEADURA / AMARROU as trompas ou porque o parceiro 
fez VASECTOMIA, considere como “sim, usa”, assinale método usado na P43 do quadro abaixo e faça P44 e P45) 
 

P44. (se sim na P43) De todos os métodos para impedir a gravidez que você conhece ou já usou,   
         qual você acha que é o melhor para você? (espontânea e RU) 
 

P45.(P43 ≠ P44 - Se não usa o que acha melhor) Qual o principal motivo para você não usar atualmente o  
        método que você acha melhor? (explore) Como assim? Por quais outros motivos? 
 

 
 P43 

uso atual 
RM 

P44      
o melhor 

RU 

P45.Prefere ≠ usa - Qual o principal motivo para você não 
usar o que acha melhor?  (espontânea – NÃO LEIA) 

a. Pílula 1 1 1. fez laqueadura/ parceiro fez vasectomia 
b. Diu 2 2 2. passa mal/ efeitos colaterais 
c. Diafragma 3 3 3. o parceiro não gosta/ não quer 
d. Tabelinha 4 4 4. preço/ custo/ é caro 
e. Camisinha masculina 5 5 
f. laqueadura/ ligação de trompas 6 6 

5. outras (anote): 

g. parceiro fez vasectomia 7 7 
h. Coito interrompido 8 8  

i. Injetável 9 9  
 j. outros métodos ou respostas 

(anote) 
10 10 

 
k. não usa nada/ não sabe 11   

 

P46. Você já ouviu falar na ‘pílula do dia seguinte’?                   1. sim        2. não 
 
P47a. A pílula do dia seguinte evita a gravidez. Qual das seguintes situações se aproxima mais do seu  
          caso, em relação a essa pílula (leia alternativas de 1 a 3, depois pergunte P47b ou P47c, se for o caso) 
 

     1. você já tomou – P47b. Quantas vezes? __________      
     2. nunca tomou mas tomaria para evitar uma gravidez indesejada, ou        
     3. nunca tomou nem tomaria? – P47c. Por que? 
     4. Outra resposta (anote): 
       

|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
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P48a. Você já teve alguma gravidez que não foi até o final? 
 

1.   sim  - P48b – Quantas vezes?  ________                  2.  não, nunca – PPP.62a 
 

P49. (se teve gravidez interrompida) Essa/s gestação/ões não foi/ foram até o fim porque você perdeu ou  
        porque tirou? (se mais de uma) Quantas você perdeu e quantas você tirou?  
 

 

Perdeu ______ vezes ( Se só teve ABORTO NATURAL- PPP.62a) 

            Tirou    ______ vezes  (se teve aborto/s provocado/s, PROSSIGA)      99. não quis responder – PPP.62a 

P50. (se já teve aborto provocado) Na última vez que você tirou uma gravidez, de que forma você fez isso?           
        (espontânea e múltipla) 
 

1. tomou remédios caseiros (ex.chás, garrafadas)         2. tomou remédio industrializado (ex. cytotec) 
3. fez  aborto com uma parteira                                      4. fez aborto em uma clínica 

      5. outras respostas (anote): ___________________________________________________________ 
 
P51. Quais foram os principais motivos para você tirar essa (última) gravidez?  
         (explore) Que outras razões te levaram a isso? 
       
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

P52. Se você engravidasse atualmente, você tiraria de novo?  
        (se SIM ou  NÃO) Provavelmente ou com certeza? 
 

    1. com certeza sim          2. provavelmente sim             3. com certeza não            4. provavelmente não          
 

    5. outras (anote):________________________________________________________________    6. não sabe 
 
P53. Por quê? (ESPONTÂNEA – NÃO LEIA as alternativas) 
 

1. sim, porque continua sem condições                        2.  sim, porque não quer ter (mais) filhos                            
3. não, porque agora quer ter um filho                          4. não, porque se arrependeu         
 

5. outras (anote):______________________________________________________  6. não sabe 
P54. O homem de quem você engravidou, ficou sabendo que você estava grávida?                          
         1. Sim  =PPP.56            2. Não soube       
 
 

P55. (se não) Por quê?  (anote abaixo, depois PPP.57)             
 
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 
|____|____|____|_____________________________________________________________________   - PPP.57 
 

P56. (se o homem SOUBE do aborto) Qual foi a atitude desse homem, em relação a você tirar a gravidez:  
         (LER as alternativas até o item 3) 

1. ele foi contra      2. ele foi a favor    ou    3. ele não deixou claro se era a favor ou contra?                        
       4. outras (anote):____________________________________________________________________ 
 

P57. (Mais) Alguém te apoiou nessa decisão? (se sim) Quem?  
 

      1. não, mais ninguém                          2. sim (anote relação de parentesco ou vínculo):__________________ 
 

P58a. Você diria que a decisão de tirar essa (última) gravidez foi: (LER as alternativas até o item 4) 
          1. principalmente sua                        2. sua e do homem que engravidou você      
          3. principalmente dele    ou               4. de outras pessoas?  
         58b. (se P.58a = 4) De quem? (anote relação de parentesco ou vínculo):________________________ 
 

P59. Você teve acompanhamento ou orientação de algum médico ou farmacêutico ou de outro  
         profissional de saúde para tirar essa gravidez? 
     

        1. sim, de um médico          2. sim, de outro profissional da saúde              3. não teve  
 

        4. outras (anote):____________________________________________________________________ 
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P60. Logo depois (da última vez) que você tirou, você passou por consulta para fazer avaliação  
         médica?    
        1. sim          2. não – PPP.62a 
 

P61. (se P.60 = 1) Quando você procurou assistência médica, aconteceu com você de: 
 

 SIM NÃO 
a. perguntaram insistentemente se tinha tirado o bebê e ficaram te tratando como 

“suspeita”? 1 2 

b. disseram que você havia cometido um crime e ameaçaram denunciar você à polícia? 1 2 

c. mostraram os restos do feto e lhe disseram algo como “olha o que você fez!”? 1 2 
d. não lhe informaram sobre o procedimento que iam fazer? 1 2 

e. demoraram horas para lhe dizer se você seria internada ou não? 1 2 
f. deixaram você internada no hospital sem lhe dar explicações? 1 2 

 

P62a. [TODAS] Você conhece pessoalmente alguma (outra) mulher que já fez um aborto?  
P62b. Na sua família tem alguma (outra) mulher que já fez aborto provocado? 
         (se sim) O que ela é sua? (se mais de uma, anotar a de parentesco mais próximo) 
 

 Sim Não 
a. Conhece pessoalmente 1 2 

b. Tem na família – (anote parentesco):                               1 2 
 
P63. Na sua opinião a mulher que faz um aborto deve receber punição?  
       (se sim) Como? (ESPONTÂNEA e múltipla – NÃO LEIA alternativas) 
       (se depende) De quê? Como assim? (anote) 
       

     1. sim, com prisão                     2. sim, de outro modo (descreva):__________________________________     
     3. não deveria ser punida          4. não sabe                 5. depende (descreva):___________________________ 
 
P64. Gostaria de saber se você concorda ou discorda com as seguintes frases: Você concorda ou  
        discorda que ... (LEIA pausadamente cada frase, certifique-se que  a      
          entrevistada entendeu e espere a resposta)... Totalmente ou em parte? 
 

              FRASES  (siga o RODÍZIO) CONCORDA DISCORDA 
RODÍZIO: Total-

mente
Em 

parte 

NÃO  
CONC. 
NEM 
DISC. 

Total-
mente 

Em 
parte 

NÃO 
SABE 
(esp.) 

a) a mulher deveria ter o direito de decidir se continua uma  
    gravidez ou se faz um aborto, em todas as situações 

1 2 3 4 5 6 

b) continuar uma gravidez ou fazer um aborto deve ser uma  
   decisão só da mulher, independente da vontade do parceiro 1 2 3 4 5 6 
c) continuar uma gravidez ou fazer um aborto deveria ser  
    uma decisão da mulher ou do casal, mas não da lei 1 2 3 4 5 6 
 

 

P65. Na sua  opinião, as Igrejas estão certas ou estão erradas ao tentarem controlar as leis sobre o  
         aborto? 
 

     1. estão certas             2. estão erradas             3. em parte/ depende da situação             4. não sabe 
 

P66. Pelo que você sabe ou ouviu falar, a lei no Brasil: (LER até a interrogação) 
 

     1. permite o aborto em qualquer caso =PPP.68     2. não permite o aborto em nenhum caso =PPP.68             
 

     3. ou depende do caso? - PROSSIGA                      4. não sabe =PPP.68 
 
 

P67. (se P66 = 3) Em que situações a lei permite o aborto no Brasil?  
        (ESPONTÂNEA e múltipla – NÃO LEIA as alternativas)   

 

1. gravidez com risco de vida da mãe             2. gravidez por estupro            3. deformação do feto                          
 

4. gravidez com risco de vida para o feto/ anencefalia                                    5. Não sabe/ não lembra 
 

   6. outras respostas (anote):______________________________________________________________  
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P68. Hoje, no Brasil, o aborto só é permitido por lei nos casos em que a gravidez traga risco de vida  
          para a mãe e nos casos de gravidez causada por estupro. Na sua opinião:  
          (LER até a frase 4, enumerando-as) 
 

   1. Um, a lei deve ficar como está – PPP.70 
2. Dois, o aborto deveria ser permitido em mais casos além desses – Faça P.69 

           3. Três, o aborto deveria ser permitido em todos os casos, ou – PPP.70 
4. Quatro, o aborto deveria ser proibido por lei em todos os casos? – PPP.70 
 

   5. Outras respostas (anote): ________________________________________________   6. Não sabe  
 
 

P69. Na sua opinião, em quais outros casos o aborto deveria ser permitido? (espontânea, NÃO LEIA) 
 

1. anencefalia (fetos sem cérebro)        2. miséria/ pobreza/ falta de condições materiais      3. mãe muito jovem 
 

4. Outras respostas (anote):_________________________________________________________________ 
 
P70. Mudando de assunto, em algum momento da sua vida você já sofreu algum tipo de violência por  
         parte de algum homem, conhecido ou desconhecido? (se sim) Você poderia contar como foi o  
         pior caso de violência que você já sofreu? 
 

|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

|____|____|____|_________________________________________________________ 98. Não, nunca sofreu 
 

INSTRUÇÃO: garanta que o relato acima tenha no mínimo as seguintes informações: 
ONDE, QUEM (vínculo com a entrevistada) e TIPO de violência (se mais de uma, considerar a que ela avalie como pior) 
 

A SEGUIR FAÇA O QUADRO COMPLETO DA PRÓXIMA PÁGINA PARA TODAS  - v. arquivo VAW 
 
P78. (ATENÇÃO: veja na coluna da P.73 do quadro na página anterior a última violência que aconteceu, ou seja, a mais  
         recente. ANOTE aqui: _____________________ e diga:) Falando da última violência que você sofreu, ou  
        seja, o caso do ... (repita o agente, P.74) ... que ... (repita violência, P.71) ... você saberia dizer por  
        que isso aconteceu? (explore) Por quais outras razões você acha que isso aconteceu? 
       
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 
P79. Você já ouviu falar da lei Maria da Penha? (se sim)  O que você sabe sobre essa lei?  
       (explore) O que mais você sabe sobre a lei Maria da Penha? (não se contente com respostas vagas.  
       Se disser  ‘protege a mulher’, ou coisas genéricas parecidas, pergunte): Como? Em que sentido? 
 

|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

|____|____|____|_______________________________________________  99. não conhece/ nunca ouviu 
 
P80. Agora gostaria de saber o que você pensa sobre política. Na sua opinião política é uma coisa:  
 
 

1.  Muito importante 2.  mais ou menos importante  ou 3.  nada importante?    4.  não sabe 
 

P81. Você diria que o que acontece na política tem influência ou não na sua vida?  
        (se sim) A política influencia sua vida muito, mais ou menos ou pouco? 
 

1  influi muito          2  influi mais ou menos           3  influi pouco               4  Não influi           5  Não sabe 

P82. E você, tem influência ou não na política? (se sim) Muito, mais ou menos ou pouco?  
 

1  influi muito          2  influi mais ou menos           3  influi pouco               4  Não influi           5  Não sabe 

P83. Qual das três frases seguintes se aproxima mais do que você pensa  
        (estimulada e única – mostre CARTÃO 83 e LEIA enumerando até a alternativa 3): 
 

   1. Um, a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo; 
   2. Dois, em certas situações, é melhor uma ditadura do que um regime democrático; 
   3. Três, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura.  
   4. Outras respostas (anote):_________________________________________________     5.  Não sabe 
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P84. Você tem título de eleitor?          1. Sim – prossiga             2. Não – PPP.89 
 
P85a. Em outubro deste ano tem eleições gerais. Em quem você votaria para presidente do Brasil   
         se as eleições fossem hoje? (espontânea – NÃO mostre nem leia os nomes - anote no QUADRO) 
 

P85b. Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes (agora mostre CARTÃO 85), em quem você  
          votaria para presidente do Brasil? (anote no QUADRO) 
 

P86. E em qual deles você não votaria de jeito nenhum? (RU – se disser que votaria em qualquer um, ou que  
        não votaria em nenhum, pergunte:) Mas qual você gosta menos? (continue mostrando o CARTÃO 85) 
 

 Dilma 
Rousseff 

José 
Serra 

Marina 
Silva 

Lula Outro 
(anote) 

branco 
/ nulo 

Não 
sabe 

P85a. espontânea 1 2 3 4 5 6 7 

P85b. estimulada 1 2 3   6     7 

P86. rejeicão 1 2 3   6 7 
 

 

P87. E se tivesse um 2º turno entre José Serra e Dilma Rousseff, em quem você votaria hoje? 
 

1. votaria no Serra         2. votaria na Dilma          3. votaria em nenhum/ em branco/ nulo         4. não sabe 
 
P88. Por que? (explore) Por quais outros motivos você... (repita resposta da P.87) ...?   
       
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

P89. (TODAS) Independentemente (de você votar e) dos candidatos atuais, vou falar algumas  
        características que as pessoas podem ter e gostaria que você dissesse se:         
    um, você não se importaria com isso e poderia votar nelas;    dois, dificilmente votaria,   ou 
    três, não votaria com certeza em um candidato ou candidata... (ler itens) 
 

P.89 
CARACTERÍSTICAS – OBSERVAR O RODÍZIO Poderia 

votar  
Dificilmente 

votaria 
Nunca 
votaria 

NS/NR 

a. que é homossexual – gay ou lésbica 1 2 3 4 

b. que não acredita em Deus, é ateu 1 2 3 4 
c. que é mulher 1 2 3 4 
d. que é a favor da pena de morte 1 2 3 4 
e. que é favor da legalização da maconha  1 2 3 4 
f. que é negro ou negra 1 2 3 4 
g. que é a favor da legalização do aborto 1 2 3 4 
h. que é a favor da união civil de pessoas do mesmo sexo 1 2 3 4 
i. que participou da luta armada contra a ditadura 1 2 3 4 
j. que pratica umbanda ou candomblé 1 2 3 4 

 

P90a. Na sua opinião, as mulheres estão preparadas para ser prefeitas e governar cidades?  
          Ou elas não têm condições? 
P90b. E para ser governadoras de estado, as mulheres estão preparadas? Ou não? 
P90c. E para ser presidente do Brasil, na sua opinião as mulheres estão preparadas? Ou não? 
 

ESTÃO PREPARADAS SIM NAO Em termos / depende 
(espontânea) NÃO SABE 

a. para governar cidades 1 2 3 4 

b. para governar estados 1 2 3 4 

c. para presidir o Brasil 1 2 3 4 
 

P91. Quais características as mulheres deveriam ter para estarem (mais) preparadas para governar?  
         (explore) O que mais as mulheres precisam fazer para serem boas governantes?  
       
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

P92. Por que você acha que tem menos mulheres que homens na política?  
        (explore) Por quais outras razões tem pouca mulher na política? 
       
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
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P93. Teria alguma diferença, para o bem ou para o mal, em ter uma mulher como presidente do Brasil?  
         (se sim) Quais seriam as diferenças? (explore) O que mais seria diferente?  
       
|____|____|____|_______________________________________________________________________________ 
 

P94. O presidente Lula completou 3 anos e 7 meses do seu segundo mandato. Na sua opinião,                
        o segundo mandato do governo Lula está sendo ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?  
       (Se regular pergunte): Regular mais para bom ou regular mais para ruim? 
 

1. Ótimo         3. Regular para bom 5. Regular para ruim 7. Péssimo 
2. Bom 4. Regular-regular/ não sabe se para bom ou ruim 6. Ruim            8. Não sabe 

 
P95. Na sua opinião, o que seria o melhor para o Brasil que o próximo presidente deveria fazer:   
         (leia alternativas de 1 a 4, enumerando-as): 
 

  1. um, continuar todas as políticas e projetos do governo Lula; 
  2. dois, continuar governando de forma parecida, mas com algumas políticas e projetos diferentes; 
  3. três, mudar bastante as políticas e projetos do governo Lula ou 
  4. quatro, mudar totalmente as políticas e projetos do governo Lula? 

  5. Outras respostas (anote):____________________________________________________   6. Não sabe 
 
P96. Você sabe qual dos candidatos à presidência o Lula está apoiando? (se sim) Qual? 
 

 1. Dilma           2. Outros nomes/ respostas (anote):____________________________           3. Não sabe  
 
P97. Quando o assunto é política, muita gente fala em atitudes ou idéias de esquerda e de direita.  
        Você se considera politicamente de esquerda ou de direita? 
 

       1. de esquerda       2. de direita        3. de centro (espontânea)             4. não sabe 
 

       5. outras respostas (anote):________________________________________________________           
     
P98. Aqui tem um desenho com essas posições (mostre o CARTÃO 98). Onde você se colocaria levando  
     em conta as suas próprias atitudes e idéias políticas? Por favor, mostre para mim qual destes  
      quadradinhos corresponde melhor à sua posição (Se a entrevistada tiver DÚVIDA ou DIFICULDADE  
        para entender o cartão, indique com o dedo a direção da opção política. NÃO cite os números) 
 
 

                                   E S Q U E R D A                                              D I R E I T A 
1 2 3 4 5 6 7  8  não sabe 

 
       9  Outras respostas (anote):_____________________________________________________________ 
 
P99. Para você, qual é a diferença entre direta e esquerda na política? (pausa) 
        (explore) No que é que você pensa quando houve falar em direita na política? (pausa)  
        E o que é que você pensa quando ouve falar em esquerda na política? (se disser NÃO SEI, diga)       
        Mesmo só de ouvir falar, o que você acha que é ser de direita e ser de esquerda? 
         
       

|____|____|____| Direita é: ______________________________________________________________________ 
 
|____|____|____| Esquerda é: ___________________________________________________________________ 
 
P100. Qual é o partido político que você prefere? (ESPONTÂNEA E ÚNICA) 
P101. E qual é o partido em que você não votaria nos candidatos dele de jeito nenhum? (ESP. E ÚNICA) 
 

 

PM
D

B
 

PS
D

B
 

PT
 

PF
L/

 D
E
M

 

PP
S
 

PD
T
 

PT
B
 

PL
/ 

PR
 

PS
O

L 

PS
B
 

PV
 Outros 

(anote) 

Nomes/ 
referências 

(anote) 

gosta de 
todos/ 

votaria em 
qq um/ não 

rejeita 
nenhum 

Ne-
nhum/ 
rejeita 
todos N

ão
 s

ab
e 

P100. Prefere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  15 16 
P101. Não votaria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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P102. Você está estudando atualmente? (se não) Você nunca foi à escola ou parou de estudar? 
 

1. sim, está estudando       2.  não, nunca foi à escola =PPP.104     3. não, parou de estudar   

P103. (se estuda) Em que série você está?          (se estudou) Até que ano de escola você estudou?  
1.   1ª a 3ª série – primário incompleto 2.  4ª série – primário completo 3. 5ª a 7ª série – ginásio incompleto 

4. 8ª série – Fundamental completo 5.  Médio (2º grau) incompleto 6. Médio (2º grau) completo  

7.  Superior incompleto 8.  Superior completo 9. Pós-graduação (completa ou incompleta) 
 

P104. (se não passou do Fundamental completo) Você sabe ler e escrever?  
           (se sim) Escrever e ler qualquer palavra é uma atividade que você considera (leia até interrogação): 
 

  1.  fácil       2.  difícil        ou    3. você sabe ler e escrever apenas seu nome?   4. não sabe ler e escrever 

P105. (TODAS) Agora, falando de computador, você: (leia até a interrogação) 
 

  1. nunca viu um de perto      2. já viu, mas nunca usou     3. usou algumas vezes  ou     4. usa sempre? 
 
P106. E em relação à Internet, você: (leia até a interrogação) 
 

  1. não sabe o que é     2. sabe o que é, mas nunca usou   3. usou algumas vezes   ou   4. usa sempre? 
 
 

P107. Falando agora de educação de filhos, algumas pessoas acham que para educar bem os filhos às  
          vezes é preciso dar uns tapas neles. Outras acham que em nenhuma situação se deve bater nos  
          filhos. Qual das seguintes frases se aproxima mais do que você pensa sobre isso:  
          (ler até alternativa 3, enumerando-as) 
 

1.  um, bater em criança é errado em qualquer situação   
2.  dois, uns tapas de vez em quando é necessário     ou                 
3. três, tem criança que só toma jeito apanhando bastante?                              
4. não sabe         5. outras respostas (anote):_____________________________________________ 

P108. (aplique apenas se tem filhos – P.37≠ 98) E no seu caso, você: (ler até alternativa 4, enumerando-as) 
 

1.  um, nunca deu nenhum tapa em um filho                   2. dois, de vez em quando dá ou dava uns tapas          
3. três, de vez em quando dá ou dava uma surra    ou   4. quatro, dá ou dava surras com freqüência? 
5. outras respostas (anote):________________________________________________________________ 
 
P109. Quando você era criança, os seus pais ou os adultos que cuidaram de você:  (ler até alternativa 4) 
 

1.  um, nunca deram nenhum tapa em você          2. dois, de vez em quando davam uns tapas 
3. três, de vez em quando davam uma surra      ou     4. quatro, davam surras em você com freqüência? 
5. outras respostas (anote):________________________________________________________________ 
 

P110. Quando pensamos como as crianças deveriam ser, todas estas qualidades (mostre CARTÃO 110)  
          podem ser desejáveis. Mas na sua opinião, qual dessas qualidades é a mais importante que uma  
         criança tenha?  (garanta que a entrevistada leia todas antes de apontar a primeira. Depois pergunte:)  
          E em 2º lugar? (pausa) E em 3º lugar? 
 

qualidades desejáveis (uma resposta por coluna) 1º lugar 2º lugar 3º lugar 
Ser curiosa 1 1 1 

Ter auto-controle 2 2 2 
Ser boa estudante 3 3 3 

Andar limpa e arrumada 4 4 4 
Ser responsável 5 5 5 

Orientar-se para o sucesso 6 6 6 
Ser bom menino ou boa menina 7 7 7 

Ter bom senso ao julgar 8 8 8 
Ficar bem com outras crianças 9 9 9 

Ser obediente 10 10 10 
Ter consideração pelos outros 11 11 11 

Ser honesta 12 12 12 
Ter boas maneiras 13 13 13 

Nenhuma dessas. Quais outras? 14 14 14 
anote    

Não sabe 15 15 15 
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P111. Falando agora de trabalhos em que você ganha dinheiro pra fazer, hoje em dia você está  
           trabalhando? (SE NÃO TRABALHA) Qual é a sua ocupação principal, você:  
           só estuda, é aposentada, é dona de casa ou está desempregada?  
 

1.   Sim, está trabalhando - PROSSIGA 2.   Só estuda - PPP.115 3.   É aposentada - PPP.115 

4.   É dona de casa - PPP.115 5.   Está desempregada - PPP.115 6.   Outras (anote):_____________ 
 

 
P112. (SE TRABALHA)  No seu trabalho (principal) você é (mostre o CARTÃO trabalho principal e leia as alternativas):   

1. Funcionário/ a público/ a 2. Assalariado/ a com carteira assinada 3. Assalariado/ a sem carteira assinada 

4. Conta própria regular (paga ISS) 5. Conta própria temporário (bico/free lancer) 6. Autônomo universitário (profissional liberal)  

7. Empregador (mais de 2 empregados)   8. ou auxiliar de família s/ remuneração fixa? 9. Outras (anote): ____________________ 

 
P113. Qual é a sua profissão ou ocupação principal?  _____________________ 

P114. Ao todo, somando esse com outros trabalhos pagos, mais ou menos quantas horas você gastou  
           trabalhando na semana passada? (anote)   __________horas 

P115. Somando tudo que você ganhou, considerando (salários,) benefícios, aposentadorias ou  
          qualquer outra fonte, de quanto foi aproximadamente a sua renda pessoal no mês passado?  

          R$ ____________________                                                99. recusa 
 
P116a. (se não trabalha nem é aposentada) Você já fez trabalho remunerado antes? (marque SIM ou NÃO,  
              depois pergunte as razões. Não aceite respostas vagas ou genéricas).  
           

         1. SIM – P116b. Por que você parou de trabalhar? 
         2. NÃO – P116c. Por que você nunca trabalhou?  
 
       

|____|____|____| ______________________________________________________________________________ 
 

P117. Se você pudesse decidir livremente, o que você escolheria: (ler alternativas até interrogação) 
 

       1. ter uma profissão, trabalhar fora de casa e dedicar-se menos para as atividades com a casa e a  
          família  ou 
                              

                                      2. dedicar-se mais para as atividades com a casa e a família, deixando a profissão e o trabalho  
         fora de casa em segundo lugar? 
 

        

       3. Outras respostas (anote):__________________________________________________________ 
       4. Não sabe/não consegue escolher 
 
P118_M2.  Agora, pensando no trabalho doméstico, gostaria que você me dissesse se concorda ou se  
                discorda de cada uma das  frases que vou ler:    
         Você concorda  ou discorda que... (LEIA frase, espere a resposta e pergunte)  Totalmente ou em parte? 
 

                FRASES  CONCORDA DISCORDA 
  Siga o RODÍZIO: Total-

mente
Em 

parte 

Não conc, 
n/ disc./  é 
indiferente 

Total-
mente

Em 
parte 

NÃO 
SABE
(esp.) 

a. homens e mulheres deveriam dividir por igual o trabalho doméstico 1 2 3 4 5 6 
b. a mulher é quem deve decidir como será o trabalho doméstico, 

não importa quem faça 1 2 3 4 5 6 

c. o cuidado com as pessoas doentes ou muito idosas que ficam 
em casa deve ser da mulher 

1 2 3 4 5 6 

d. é principalmente o homem quem deve sustentar a família 1 2 3 4 5 6 
e. quando têm filhos pequenos, é melhor que o homem trabalhe 

fora e a mulher fique em casa 
1 2 3 4 5 6 

f. os homens, mesmo que eles queiram , não sabem fazer o trabalho de 
casa 

1 2 3 4 5 6 
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P118_M3.  Agora, pensando na relação homem-mulher, gostaria que você me dissesse se concorda ou  
                 se discorda de cada uma das  frases que vou ler:    
         Você concorda  ou discorda que... (LEIA frase, espere a resposta e pergunte)  Totalmente ou em parte? 
 

                FRASES  CONCORDA DISCORDA 
  Siga o RODÍZIO: Total-

mente
Em 

parte 

Não conc, 
n/ disc./  é 
indiferente 

Total-
mente

Em 
parte 

NÃO 
SABE
(esp.) 

           g. Nas decisões importantes, é justo que na casa o homem tenha a 
última palavra 

1 2 3 4 5 6 

h. A mulher casada deve satisfazer o marido sexualmente mesmo quando 
não tem vontade  

1 2 3 4 5 6 

i. A política seria melhor se tivessem mais mulheres em postos 
importantes 

1 2 3 4 5 6 

j. Se a mulher trair o homem, é justo que ele bata nela 1 2 3 4 5 6 

k. Em um casal é importante que o homem tenha mais experiência sexual 
que a mulher 

1 2 3 4 5 6 

 
P119. Quantas pessoas moram com você aqui nesta casa, contando com você?______________ 
  

SE MORA SOZINHA, NÃO PREENCHA O QUADRO ABAIXO e PPP.126a 
 

P120. Para cada uma delas, você pode me dizer qual o grau de parentesco que ela tem com você?  
P121. E qual o sexo?      
P122. Qual é a idade? (anote em número de anos redondos OU código 97 se menor ou igual a 11 meses de idade) 
 

P123a. Qual destas pessoas é a principal responsável pelo sustento da casa e da família? (resp. única) 
   123b. E quem mais ajuda nas despesas da casa? (múltipla) 
            (Se responsável ou auxiliar pelas despesas não reside na casa, assinalar cód.15 na coluna da 123b e anotar  
              grau de parentesco ou relação na linha correspondente da P.120) 
   123c. E quem é o principal responsável pela administração da renda familiar? 
 

P124a. Qual destas pessoas é a principal responsável pela orientação e/ou execução dos afazeres  
            domésticos? (única, exceto se uma das respostas for empregado/a, morador/a ou não). 
   124b. E quem  mais ajuda diariamente nos afazeres de casa? (múltipla) 
 

P125. Quem você diria que é chefe de família? (múltipla) 
 

 
Sustento familiar 

 
Trabalho Domést. P120 

Anote grau de parentesco com entrevistada 
P121 
Sexo 

M     F

P122 
Idade 

≤ 11 
meses = 
cod. 97 

P1123a 
(RU) 

P123b 
(RM) 

P123c 
(RU) 

P124a 
(RU) 

P124b 
(RM) 

P125 
Chefe 
família 
(RM) 

20 A própria ENTREVISTADA 1     2  1 1 1 1 1 1 
  1     2  2 2 2 2 2 2 
  1     2  3 3 3 3 3 3 
  1     2  4 4 4 4 4 4 
  1     2  5 5 5 5 5 5 
  1     2  6 6 6 6 6 6 
  1     2  7 7 7 7 7 7 
  1     2  8 8 8 8 8 8 
  1     2  9 9 9 9 9 9 

 Empregada/o doméstica/o (residente ou não)  1     2     14 14  
         Não residente (anote): 1     2  15 15     

 Mais ninguém    16   16  
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P126a. Na semana passada, quantas horas mais ou menos você gastou fazendo ou orientando as  
            seguintes atividades na sua casa: (leia cada item, marque sim se fez,  não se não fez e  não se aplica se  
             não tem crianças – item b –,  idosos ou doentes – item c – no domicílio) 
P126b. (se CASADA/ mora junto com parceiro) E quantas horas na semana passada você diria que o seu  
            cônjuge gastou fazendo ou orientando essas atividades na sua casa?  
 

 S
IM

 

N
Ã

O
 

N
Ã

O
 S

E
 

A
P

LI
C

A
 

H
or
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en
tre

vi
s-

ta
da

 

H
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as
 

cô
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e 

(c
ód

. 9
9 

se
 

ñ 
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m
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) 

a. Com serviços de limpeza da casa, cozinhar, lavar e passar roupa 
e outros cuidados de casa  1 2 3 

  

b. com o cuidado com filhos/ crianças, como dar banho, alimentar, 
levar à escola, levar ao médico ou ficou responsável por olhar 
a/s criança/s 

1 2 3 
  

c. com o cuidado ou acompanhando pessoas idosas ou doentes 1 2 3 
  

 

P127. (se tem filho/s menor/es de 18 anos – veja quadro acima) Você tem filhos menores de idade que  
          moram com você e não com pai deles?  
 

       1. sim    2. Não  =PPP.130 
 
P128. (sem sim) Você recebe pensão do pai deles?  
       1. sim, sempre =PPP.130   2. Sim, às vezes                 3.  Raramente/ nunca                           
       4. Teve filhos com mais de um homem, de um/ns recebe, de outro/s não 
 
P129. (se P128 ≠ 1) Por que você não recebe pensão alimentícia dele (sempre)? (espontânea e múltipla) 
   1. o pai morreu 2. o pai sumiu  3. o pai não paga  4. nunca pediu pensão pra ele 
   5. outras respostas (anote):________________________________________________________________ 
 
 
 

P130.  Você ou alguém que mora neste domicílio, participa ou recebe benefício do Bolsa Família  
            ou de algum outro programa social, seja do Lula, do governo estadual ou da prefeitura?  
              (se sim) De quais programas? (para cada programa citado) Quem recebe esse benefício?  
 

P130 – beneficiados/as 
PROJETOS     Entrevis      Outro no       Não/ 

    -tado/a       domicílio    ninguém 
1  Bolsa Família  1              2             3         
2  Outro  (anote):  1              2             3         
    Outro  (anote):   1              2             3         

 
P131. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, considerando salários,  
           benefícios, aposentadorias ou qualquer outra fonte, de quanto foi aproximadamente a renda  
           familiar em sua casa no mês passado?  
 
     R$____________ (anote valor citado e na faixa correspondente abaixo – Se necessário mostre CARTÃO RENDA) 
 

1. até R$ 510,00 4. de R$ 2.551,00 até R$ 5.100,00 7. não teve renda 

2. de R$ 511,00 até R$ 1.020,00 5. de R$ 5.101,00  até R$ 10.200,00 8. não sabe (nem ±) 

3. de R$ 1.021,00 até R$ 2.550,00 6. mais de R$ 10.201,00 9. recusa 
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P132. Apenas para classificação, eu vou ler uma lista de religiões para que você me indique quais são  
          as suas. (LEIA até a interrogação, NÃO PERGUNTE DIRETAMENTE “qual é a sua religião?”) Quais outros  
          cultos ou sessões espirituais você freqüenta, mesmo que  de vez em quando? (múltipla) 
  1  Evangélica pentecostal     2  Evangélica não pentecostal  
  3  Umbanda    4  Candomblé  
  5  Espírita kardecista    6  Católica praticante  
  7   Católica não praticante    8   Judaica ou  
  9  Outra religião? (anote):   10  Acredita em Deus mas não tem religião 
11 É atéia/ não acredita em Deus/ é agnóstico 
 

 

P133. 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.135  

 6  morena   7  negra  8  mulata   9  oriental 10  mestiça 
11  morena clara  12  morena escura 13  outra (anote): 

 }  Prossiga 

 
P134. Pensando nas categorias do IBGE, você diria que a sua cor ou raça é (leia até interrogação, de 1 a 5): 
 

1  branca 2  preta 3  parda 4  amarela ou 5  indígena?    6 Outra (anote):_____________ 
 
P135. E considerando as combinações de cor ou raça dos seus pais, avós ou até onde você tem  
     conhecimento da sua família, qual das alternativas que eu vou citar se aproxima mais do seu caso?  
     Você tem combinação das cores ou raças: (leia até a interrogação, do item 1 ao 9): 
 

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

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

ATENÇÃO: EXPLIQUE À ENTREVISTADA QUE AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ PEDIRÁ ABAIXO SÃO APENAS 
PARA QUE SEJA VERIFICADA A QUALIDADE E A VERACIDADE DO SEU TRABALHO 

 
 
         ANOTE: Telefone fixo na casa ========>  |____|____|____|____|____|____|____|____|___________1 

 
       ou (se não tem fixo) telefone de recados ==> |____|____|____|____|____|____|____|____|___________1 
 
       (TODAS) Celular (anote) =============>  |____|____|____|____|____|____|____|____|___________1 
 
 
Anote o 1º nome da entrevistada:____________________________________________________ 
 
 
Anote o endereço completo:_________________________________________________________ 

 
 

AGRADEÇA E ENCERRE: Muito obrigada por sua entrevista 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DA ENTREVISTADORA 
 

Declaro que as informações por mim coletadas atendem ao padrão de qualidade: (1) A entrevistada enquadrou-se dentro do perfil 
exigido pelas cotas; (2) as informações são verdadeiras e foram corretamente anotadas no questionário; (3) o questionário foi revisado 
cuidadosamente e todos os campos estão devidamente preenchidos;(4) tenho conhecimento que pelo menos 25% do material por 
mim coletado será verificado em campo para controle de qualidade; (5) não reproduzi nem deixei questionários ou qualquer material 
de campo com entrevistadas ou terceiros.    
 

                     ASSINATURA: _________________________________RG: ________________Data : ____/ ____/ 2010 


	FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO   &   SESC                                                 Quest M1, M2, M3 
	P.Filtro  -  Você mora aqui nesta casa?  – CASO NÃO, NÃO FAÇA A ENTREVISTA
	P.Cota – Qual é a sua idade?
	                    (anote)
	P1. Você passou a maior parte da sua infância na cidade ou no campo/ roça/ colônia/ sertão/ floresta?
	 

	      Como mulher, como você se sente? (explore) O que mais você acha de ser mulher? 
	P22. Qual é o seu estado conjugal atual? Você é...(situação DE FATO - leia até a interrogação, alternativa 5)
	P31. Quanto tempo faz que você teve relação sexual pela última vez? (se não lembra) Mais ou menos...
	P32a. Como você considera o relacionamento com a pessoa com quem você teve essa última relação 
	        sexual: você diria que é ou era um relacionamento estável ou eventual?
	P32b. Qual o vínculo que você tem ou tinha com essa pessoa, ou seja, o que ela é, ou foi, sua?
	P32c. (ANOTE o sexo do cônjuge - Se não ficar claro, pergunte) Essa pessoa é um homem ou uma mulher?
	P32a. Relação
	estável
	eventual
	Marido/ esposa
	Namo-rado/a
	Amante
	amigo/a ou conhecido/a
	Desço-nhecido/a
	garoto/a de programa
	homem
	mulher
	1
	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	2  - PPP.35a

	(Anote) 
	P54. O homem de quem você engravidou, ficou sabendo que você estava grávida?                         
	         1. Sim  =PPP.56            2. Não soube      
	 
	P55. (se não) Por quê?  (anote abaixo, depois PPP.57)            
	P56. (se o homem SOUBE do aborto) Qual foi a atitude desse homem, em relação a você tirar a gravidez: 
	         (LER as alternativas até o item 3)
	P85a. Em outubro deste ano tem eleições gerais. Em quem você votaria para presidente do Brasil  
	         se as eleições fossem hoje? (espontânea – NÃO mostre nem leia os nomes - anote no QUADRO)
	P85b. Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes (agora mostre CARTÃO 85), em quem você 
	          votaria para presidente do Brasil? (anote no QUADRO)
	P86. E em qual deles você não votaria de jeito nenhum? (RU – se disser que votaria em qualquer um, ou que 
	        não votaria em nenhum, pergunte:) Mas qual você gosta menos? (continue mostrando o CARTÃO 85)
	P85a. espontânea
	P86. rejeicão

	P120. Para cada uma delas, você pode me dizer qual o grau de parentesco que ela tem com você? 
	P121. E qual o sexo?     
	P122. Qual é a idade? (anote em número de anos redondos OU código 97 se menor ou igual a 11 meses de idade)
	P123a. Qual destas pessoas é a principal responsável pelo sustento da casa e da família? (resp. única)
	   123b. E quem mais ajuda nas despesas da casa? (múltipla)
	            (Se responsável ou auxiliar pelas despesas não reside na casa, assinalar cód.15 na coluna da 123b e anotar 
	              grau de parentesco ou relação na linha correspondente da P.120)
	P124a. Qual destas pessoas é a principal responsável pela orientação e/ou execução dos afazeres 
	            domésticos? (única, exceto se uma das respostas for empregado/a, morador/a ou não).
	   124b. E quem  mais ajuda diariamente nos afazeres de casa? (múltipla)
	P125. Quem você diria que é chefe de família? (múltipla)
	20
	A própria ENTREVISTADA

	P130 – beneficiados/as
	P133. No Brasil tem gente de várias cores ou raças. Qual é sua cor ou raça? 
	          (ESPONTÂNEA e única – NÃO leia as alternativas)
	P134. Pensando nas categorias do IBGE, você diria que a sua cor ou raça é (leia até interrogação, de 1 a 5):
	P135. E considerando as combinações de cor ou raça dos seus pais, avós ou até onde você tem 
	     conhecimento da sua família, qual das alternativas que eu vou citar se aproxima mais do seu caso? 
	     Você tem combinação das cores ou raças: (leia até a interrogação, do item 1 ao 9):


