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Iniciativa para a Pesquisa sobre Vitimização Criminal na 

América Latina e no Caribe 
 

MÓDULO 11:  

AMEAÇA  

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO E DO INFORMANTE SELECIONADO 

 

Identificação geográfica  Identificação amostral 

M11.1. Estado |___|___|___|  M11.5. Questionário N° |___|___|___| 

M11.2. Município |___|___|___|  M11.6. Domicílio N° |___|___|___| 

M11.3. Localidade |___|___|___|  M11.7. N° de segmento |___|___|___| 

M11.4. Código de recenseamento |___|___|___|  M11.8. Código entrevistador/a |___|___|___| 

 

M1.9. Endereço do domicílio selecionado: 

Rua / Avenida __________________________________________________________________________________________ 

Bairro / Localidade ______________________________________________________ N.º exterior ______ N.º interior _____ 

Dados do informante selecionado: 

Nome da pessoa selecionada:    ______________________________________________________________________ 

Número de linha da pessoa selecionada:    |___|___| 

 

<< EXPLIQUE >> 

 

Em seguida, eu vou perguntar-lhe sobre o crime      |__|      de      |__|      ameaça, sofridas nos últimos 12 meses. 

                                                                          [NO. DE CRIME]     [TOTAL DE CRIMES] 

É muito importante que você se lembre do que aconteceu em relação a este crime.  

 

 

  



M11.10. Em que mês aconteceu a ameaça? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

 

(01)  Janeiro (07)  Julho 

(02)  Fevereiro (08)  Agosto 

(03)  Março (09)  Setembro 

(04)  Abril (10)  Outubro 

(05)  Maio (11)  Novembro 

(06)  Junho (12)  Dezembro 

  (99)  Não sabe / não responde 

 

 

M11.11. Pode me dizer onde aconteceu? 

 

 [NOTA: * Cada país deve adaptar as respostas de acordo com sua divisão política] 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) No seu bairro 

(2) Na sua cidade, mas em outro bairro        

(3) No seu estado  

(4) Em outro Estado do país que não seja o seu 

(5) Em outro país →  << FINALIZE O MÓDULO 11 >> 

(99) Não sabe / Não responde   

 

 

M11.12. E para ser mais específico, poderia me dizer onde isso aconteceu? 

 

 

<< LEIA LENTAMENTE (OPÇÃO POR OPÇÃO).  INCLUA FATOS QUE OCORRERAM EM GARAGENS, 

ENTRADAS DE CARROS OU ÁREAS COMUNS, COM O CÓDIGO (1) >> 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

(1) Na sua casa 

(2) No seu trabalho 

(3) Na sua escola ou instituição educacional 

(4) Na rua, transporte público ou outro espaço aberto 

(5) No shopping, supermercado ou mercado 

(6) No banco 

(7) No parque 

(8) No estádio 

(9) No restaurante/bar 

(10) Na estrada 

(77) Outro (especifique) ___________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

 

M11.13. Você se lembra quantas pessoas te ameaçaram? 

  

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Uma 

(2) Duas 

(3) Três 



(4) Mais de três 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

 

M11.14. Poderia me dizer se foram homens, mulheres ou homens e mulheres?? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Só homens 

(2) Só mulheres 

(3) Homens e mulheres 

(77) Outro (especifique) ______________________________ 

(99) Não sabe / Não contesta 

 

 

M11.15. Você conhecia os autores? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Sim, apenas pelo seu pseudônimo/apelido  

(3) Sim, só de vista.  

(4) Não →   << IR A MD11.17 >> 

(99) Não sabe / não responde →   << IR A MD11.17>> 

 

 

M11.16. Qual era a sua relação com essa(s) pessoa(s)? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Cônjuge, parceiro (na época) 

(2) Ex-cônjuge, ex-parceiro (na época) 

(3) Noivo/a (naquela época) 

(4) Amigo/a (naquela época) 

(5) Parente 

(6) Alguém com quem trabalhava (na época) 

(7) Vizinho 

(77) Outro (especifique) _____________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

M11.17. Poderia me dizer se a pessoa que a colocou nessa situação desconfortável parecia estar sob a influência de álcool ou 

qualquer outra droga/substância? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

M11.18. Às vezes, as vítimas podem estar em uma situação mais vulnerável sob a influência de álcool ou outras substâncias. 

Você estava nesta situação vulnerável quando passou por este último incidente? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim 

(2) Não 



(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe / Não responde 

 

 

M11.19. Pode me dizer o tipo de ameaça que foi usada? 

   

<< ESTA PERGUNTA PODE TER MÚLTIPLAS RESPOSTAS.  NÃO LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA.   AGUARDE QUE O INFORMANTE 

RESPONDA E APONTE A RESPOSTA CORRESPONDENTE>> 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Ameaçou te machucar, alguém da tua família ou outra pessoa. 

(2) Ameaçou te sequestrar, alguém da tua família ou outra pessoa. 

(3) Ameaçou causar algum dano à sua casa ou outra propriedade 

(4) Ameaçou te difamar 

(5) Ameaçou prejudicar seu negócio 

(6) Prometeu te proteger contra as ações criminosas de outros criminosos ou grupos 

criminosos 

(7) Não especificaram as consequências 

(77) Outra (especifique) ____________________________________________________ 

(99) Não sabe / Não responde    

 

 

M11.20. Que método foi usado para ameaçá-lo? 

 

<< LEIA LENTAMENTE (OPÇÃO POR OPÇÃO). MÚLTIPLA RESPOSTA >> 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Contato cara-a-cara 

(2) Telefonema 

(3) E-mail, rede social ou outra comunicação através de Internet 

(77) Outro meio (especifique) ________________________________________________ 

(99) Não sabe / Não responde  

 

 

M11.21. A(s) pessoa(s) que te ameaçaram tinham alguma arma ou objeto que ameaçaram utilizar como arma? 

  

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não →  << IR A M11.23 >> 

(99) Não sabe / Não responde  →  << IR A M11.23 >> 

 

 

 

M11.22. Pode me dizer qual arma ou objeto foi usado?  

  

<< SE MAIS DE UMA ARMA OU OBJETO FOI USADO, VERIFIQUE TUDO O QUE SE APLICA >> 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Arma de fogo 

(2) Faca ou objeto afiado 

(3) Objeto contundente ou outro objeto usado como arma (bastão, pau, tubo, corda, soqueira, arco e flecha, 

besta, armas de artes marciais, veículo ou objeto em movimento etc.)  



(4) Drogas, medicamentos ou produtos químicos nocivos (por exemplo, medicamentos ou substâncias 

biológicas, substâncias corrosivas, ácido, entre outros)) 

(5) Outros meios (por exemplo, explosivos, fumaça, fogo ou chamas, água fervente ou óleo, gases e/ou 

vapores, objetos quentes, entre outros) 

(99) Não sabe / Não responde  

 

 

M11.23. Você ou qualquer outra pessoa formalmente denunciou o assunto a qualquer autoridade competente, como 

[polícia, o Ministério Público etc.]?   

 

[NOTA: * Cada país deve incluir as autoridades antes das quais uma queixa formal pode ser apresentada] 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) 

 

Sim 

 

 

(2) Não      →  << IR A M11.28 >> 

(99) Não sabe / Não responde              →  << FINALIZE O MÓDULO 11 >> 

 

 

 

[NOTA: * Cada país deve incluir as autoridades antes que uma queixa formal possa ser apresentada] 

 

<< INCLUA APENAS AUTORIDADES COMPETENTES >> 

 M11.24. A que autoridade 

você denunciou? 

 

 

 

 

<< REGISTRE UM ÚNICO CÓDIGO 

COM CADA AUTORIDADE >> 

 

 

 

(1) Sim 

(2) Não 

(99) Não sabe / não          << PASSE 

responde                             PARA A 

   SEGUINTE  

                                       LINHA >> 

  

M11.25. No geral, quão 

satisfeito(a) você ficou 

com a forma como a 

autoridade competente 

lidou com a denúncia? 

 

 

<< REGISTRE UM ÚNICO CÓDIGO 

COM CADA AUTORIDADE >> 

 

(1) Muito satisfeito        << PASSE  

(2) Satisfeito                      PARA A 

SEGUINTE LINHA 

EM M11.24 >> 

(3) Insatisfeito           

(4) Muito insatisfeito   

  

(99) Não sabe /           << PASSE PARA 

não responde           SEGUINTE LINHA 

EM  M11.24 >> 

<< ESTA PERGUNTA PODE TER 

MÚLTIPLAS RESPOSTAS.  NÃO LEIA AS 

OPÇÕES EM VOZ ALTA, ESPERE O 

INFORMANTE INDICÁ-LO E APONTE 

A(S) RESPOSTA(S) 

CORRETA(S)>> 

 

M11.26. Por que FICOU 

insatisfeito? Você 

pode dar mais de 

uma resposta. 

 

<< REGISTRE NAS LACUNAS OS 

CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Não fizeram o suficiente. 

(2) Não se interessaram 

(3) Não encontraram ou não 

detiveram ao autor 

(4) No me mantiveram 

informado 

(5) No me trataram 

corretamente (ou foram mal-

educados) 

(6) Demoraram em chegar 

(7) Não falavam meu idioma 

(8) Me discriminaram 

(77) Outra razão (Favor de 

especificar em observações) 

(99) Não sabe / Não responde 

 

(1) Polícia |___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 



 

 

  M11.27. No momento da denúncia à autoridade competente, você assinou um documento descrevendo o que aconteceu, 

pessoalmente ou através de um advogado?   

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

(1) Sim  

(2) Não  

(99) Não sabe / Não responde     

 

<< FINALIZE MÓDULO 11 >> 
 

 

M11.28. Por que não denunciou às autoridades competentes?     

 

<< ESTA PERGUNTA PODE TER MÚLTIPLAS RESPOSTAS.  NÃO LEIA AS OPÇÕES EM VOZ ALTA, ESPERE O 

INFORMANTE INDICÁ-LO E APONTE PARA A RESPOSTA CORRETA>> 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Coisa de pouca importância   

(2) Resolvi do meu jeito. / conhecia o autor 

(3) Não é adequado para a polícia ou autoridade competente/ não era preciso a polícia ou autoridade 

competente 

(4) Falta de provas 

(5) A autoridade policial/competente não teria feito nada 

(6) Desagrado ou medo da polícia/autoridades / Não queria ter nada com a polícia /autoridades 

(7) Eu não tive coragem por medo de represálias. 

(8) O processo burocrático é muito complicado 

(9) Não conheço o procedimento para denunciar crimes. 

(10) O custo do procedimento é caro. 

(11) Não falavam meu idioma 

(12) Me discriminaram 

(77) Outra (especifique) ________________________________ 

(99) Não sabe / Não responde 

 

<< FINALIZE O MÓDULO M11 >> 

 

<< SE O INFORMANTE RELATOU SER VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇAS EM MAIS DE UMA OCASIÃO, APLIQUE O 

MÓDULO CORRESPONDENTE(S). CASO CONTRÁRIO, CONTINUE COM O PRÓXIMO CRIME DO QUAL FOI  

VÍTIMA >> 

 

<< SE NÃO FOI VÍTIMA DE OUTRO CRIME, FINALIZE A ENTREVISTA >> 

 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(2) Ministério 

Público 
|___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 

(3) Autoridad

e judicial 
|___| |___| 1 |___|   2 |___|   3|___| 


