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Seção E1:  

POSSE DE ARMAS DE FOGO 
 

 

 

 

  

                                                           
1 Esta Seção será aplicada separadamente no final do questionário, antes do final da entrevista: seu nome será"SEÇÃO E. POSSE DE ARMAS DE FOGO" e será incluída 

após a Seção C2 do Questionário Nuclear e seção D (Assédio Sexual e Físico), se aplicável. 



 

Gostaria de encerrar a entrevista pedindo sua opinião sobre o uso de armas de fogo em nossa comunidade. 

 

E.01. Vou pedir que pense em até cinco (5) casas perto de sua casa (bairro, vila, povoado) que você conhece bem e tem uma 

relação próxima.  (Isso significa que geralmente vocês trocam opiniões sobre a vida cotidiana, mas não são parentes 

propriamente.)  Você pode fazer anotações se quiser para que possa se lembrar deles mais tarde. 

  

<< DÊ AO INFORMANTE UMA FOLHA DE PAPEL EM BRANCO E TEMPO PARA  

 PENSAR E FAZER ANOTAÇÕES.  TAMBÉM É ACEITÁVEL QUE O INFORMANTE  

MENCIONE MENOS DE CINCO (5) CASAS >> 

 

 

 Exatamente em quantas casas você escreveu ou em quantas casas você pensou? 

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

(66) …… Recusa-se a responder 

(99) …… Não sabe / Não responde 

 

|___|___| 

 

<< SE A RESPOSTA É = 00 OU 66 OU 99, IR A E.04 >> 

 

 

 

E.02. E com base no seu conhecimento, quantas dessas casas você acha que têm armas ou outras armas de fogo ? 

 

<< APENAS UMA RESPOSTA É VÁLIDA.  CERTIFIQUE-SE DE QUE O INFORMANTE RESPONDA COM REFERÊNCIA  ÀS 

CASAS IDENTIFICADAS NA PERGUNTA ANTERIOR >> 

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

(66) …… Recusa-se a responder 

(99) …… Não sabe / Não responde 

 

|___|___| 

 

<< SE A RESPOSTA É = 00 OU 66 OU 99, IR A E.04 >> 

 

 

 

E.03. E das casas vizinhas que você acha que têm armas ou outra arma de fogo, quantas delas você sabe diretamente que eles 

têm armas ou outras armas de fogo em sua casa, seja porque foi dito pessoalmente ou porque você as viu? 

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

(66) …… Recusa-se a responder 

(99) …… Não sabe / Não responde 

 

|___|___| 

 

<< SE A RESPOSTA É = 00 OU 66 OU 99, IR A E.04 >> 

 

 

 

 

E.04. E nos últimos doze (12) meses, ou seja, entre [mês/ano] e [mês/ano], quantas vezes você já viu pessoas no seu bairro 

com pistolas ou outras armas de fogo, excluindo a polícia e as forças armadas? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 



(1) Diariamente ou quase diariamente 

(2) Algumas vezes por semana 

(3) Algumas vezes por mês 

(4) Algumas vezes por ano 

(5) Raramente/quase nunca 

(6) Nunca 

(99) Não sabe / Não 

responde 

 

 

 

 

E.05.  E dos seguintes comportamentos, poderia me dizer quais você acha que são aceitáveis e quais são inaceitáveis? 

 

<< MOSTRE O CARTÃO #8 E MARQUE COM (X) NO CÓDIGO CORRESPONDENTE A CADA OPÇÃO >> 

 

  Aceitável Indeciso/a Inaceitável Não sabe / 

Não 

respondeu 

 

(1) Usar uma arma de fogo com motivo de celebração 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

(2) Possuir uma arma de fogo para proteger a sua família 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

(3) Um cidadão comum portando uma arma de fogo em público 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

(4) Vender armas de fogo no mercado ilegal 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

(5) Vender armas de fogo a menores de 18 anos 1   |___| 2   |___| 3   |___| 99   |___| 

 

 

 

<< EXPLIQUE >> Hoje, a segurança é uma grande preocupação no [país] e algumas pessoas têm armas ou outras armas de fogo 

em suas casas para proteger a si mesmos e suas famílias de perigos potenciais ou para outros usos. 

 

 

E.06. Na sua opinião, a disponibilidade de uma pistola ou arma de fogo em uma casa comum contribui para uma maior 

sensação de segurança contra o crime? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não        

(66) Recusa-se a responder  

(99) Não sabe / Não 

responde 

 

 

 

 

E.07.  Você, ou algum membro de sua casa, tem uma pistola, rifle de caça, ou qualquer outra arma de fogo? 

 

<< CIRCULE UM ÚNICO CÓDIGO >> 

 

(1) Sim  

(2) Não        →    << FINALIZE A SEÇÃO E >> 

(66) Recusa-se a responder →    << FINALIZE A SEÇÃO E >> 

(99) Não sabe / Não 

responde 

→    << FINALIZE A SEÇÃO E >> 

 

 

 

 



 

E.08.  Quantas pistolas ou outras armas de fogo há em sua casa? 

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

(66)…… recusa-se a responder 

(99)…… não sabe / Não responde 

 

|___|___| 

 

  

 

E.09. Pode me dizer que tipo de arma de fogo você ou qualquer membro da sua casa possui? 

 

<<RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Arma curta (arma, revólver) 

(2) Arma de caça (arma de caça, rifle de munição, escopeta) 

(3) Rifle não automático 

(4) Rifle semiautomático 

(5) Rifle automático 

(77) Outros (especificar) _______________________________________ 

(66) Recusa-se a responder →    << FINALIZE A SEÇÃO E >> 

(99) Não sabe / Não responde →    << FINALIZE A SEÇÃO E >> 

 

  

 

E.10. Por que você ou qualquer membro de sua família possui a arma (ou armas))? 

 

<< RESPOSTA MÚLTIPLA: CIRCULE OS CÓDIGOS CORRESPONDENTES >> 

 

(1) Para caçar 

(2) Para tiro ao alvo 

(3) Como parte de uma coleção 

(4) Como prevenção do crime / para proteção pessoal 

(5) Por pertencer às forças armadas, da polícia ou de uma empresa de segurança privada. 

(6) Por costume ou tradição 

(7) Porque sempre esteve com a família/na casa 

(66) Recusa-se a responder 

(99) Não sabe / Não 

responde 

  

 

 

<< FINALIZE A SEÇÃO E >> 

 

 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

[Nota: Formulação alternativa para a questão F01, caso os países queiram testá-lo em um piloto] 

 

E.01. Posso pedir que pense, quantas casas perto de sua casa você conhece bem e tem um relacionamento com eles? (Isso 

significa que você vive a uma distância a pé e geralmente troca opiniões sobre a vida cotidiana.)   

  

<< SE PERGUNTADO, ESPECIFIQUE QUE "CASA" É DEFINIDO COMO UM GRUPO DE PESSOAS COMPARTILHANDO O MESMO 

ENDEREÇO E COMPARTILHANDO ALIMENTOS >> 

 

<< REGISTRE COM NÚMERO >> 

66…… Recusa-se a responder 

99…… Não sabe / Não responde 

 

|___|___| 

 

<< SE A RESPOSTA É = 00 OU 99 OU 66, IR A E.04 >> 

 

 

 

<< FINALIZE A SEÇÃO E >> 

 

 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


