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RESUMO 

 

A violência contra as mulheres ainda é um problema urgente no Brasil. Existe 

uma lei específica para atender a causa, mas passados quinze anos desde sua 

criação, ainda existem muitos entraves para garantir seu cumprimento. A carência 

de dados sobre o tema pode ser um fator decorrente de desinformação e/ou 

desalinhamento da sociedade civil e órgãos competentes com a questão. Neste 

cenário, a tecnologia pode ser uma importante aliada na coleta e repasse de 

informação que auxiliará as tomadas de decisões e formulação de políticas públicas. 

Este trabalho teve como objetivo principal propor uma solução tecnológica que visa 

esclarecer a mulher quanto às várias formas de violência; estimular e orientar como 

buscar ajuda em caso de agressão; e estimular, sempre que possível, o registro de 

denúncias nos órgãos competentes. O que foi atendido através de análise da lei, de 

dados de boletim de ocorrências e aplicação de formulário de pesquisa. A hipótese 

desse trabalho foi a de que as tecnologias podem facilitar o acesso a informações 

de combate à violência contra a mulher, esclarecendo sobre: as várias formas de 

violência; como buscar ajuda e orientação caso sofra agressão; e como registrar 

denúncias nos órgãos competentes, uma vez que, quanto mais dados oficiais são 

registrados, maiores as chances de fundamentar políticas públicas e leis de proteção 

a mulher. Foi possível concluir que hoje, não há tecnologia que compile todos os 

pontos fundamentais para atender a diversidade de casos e necessidades da mulher 

vítima de violência, mas é possível alcançar, conforme demonstrado na proposta de 

sistema chatbot que unificou as necessidades numa única ferramenta, a mais 

utilizada e acessível: WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Violência contra as mulheres, Tecnologia de apoio, Lei Maria da 

Penha, Estatísticas de ocorrências.   



 

 

 

ABSTRACT 

 

Violence against women is still an urgent problem in Brazil. There is a specific 

law to address the cause, but fifteen years after its creation, there are still many 

obstacles to ensure its compliance. The lack of data on the subject may be a factor 

resulting from misinformation and/or misalignment of civil society and competent 

bodies with the issue. In this scenario, technology can be an important ally in the 

collection and transfer of information that will help decision-making. The main 

objective of this work was to propose a technological solution that aims to clarify 

women regarding the various forms of violence; encourage and guide how to seek 

help in case of aggression; and encourage, whenever possible, the registration of 

complaints with the competent bodies. This was met through analysis of the law, data 

from police reports and application of a survey form. The hypothesis of this work was 

that technologies can facilitate access to information on combating violence against 

women, clarifying: the various forms of violence; how to seek help and guidance if 

you are assaulted; and how to file complaints with the competent bodies, since the 

more official data is registered, the greater the chances of supporting public policies 

and laws for the protection of women. It was possible to conclude that today, there is 

no technology that compiles all the fundamental points to meet the diversity of cases 

and needs of women victims of violence, but it is possible to achieve, as 

demonstrated in the proposal for a chatbot system that unified the needs in a single 

tool, most used and accessible: WhatsApp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Violence against women, Assistive technology, Maria da Penha Law, 

Occurrence statistics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil a violência contra a mulher é retratada através de dados dispersos, 

presentes em noticiários, relatos em redes sociais, plataformas e relatórios oficiais 

vinculados a segurança pública. 

O cronômetro da plataforma Violência contra as Mulheres em Dados 

contabiliza hoje no país que a cada hora 30 mulheres registram agressão sob a lei 

Maria da Penha, a cada 8 minutos uma mulher é vítima de estupro, a cada 1 dia uma 

mulher é morta, e a cada 2 dias uma pessoa trans ou gênero-diverso é assassinada 

(INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2020).  

Além dos dados gerados por pesquisas e contabilização de casos oficiais, há 

diversas iniciativas de aplicativos de apoio às questões das mulheres. Alguns 

aplicativos são focados em denúncias e/ou servem como rede de apoio às vítimas 

de violência, tais como: Sos Mulher, Juntas, PenhaS e Mete a Colher; outros são 

direcionados para temas mais indiretos, como por exemplo na prevenção de 

ocorrências, seja no transporte ou em viagens desacompanhadas, como são os 

casos dos: Lady Driver, BlaBlaCar – Só para Elas e Sister Wave.  

As plataformas de compilados governamentais como o Observatório da 

Mulher contra a Violência (SENADO FEDERAL, 2020) e o Atlas da Violência do IPEA 

– Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2020), utiliza base de dados 

semelhantes ao site Violência contra as Mulheres em Dados (INSTITUTO PATRÍCIA 

GALVÃO, 2020) e têm uma problemática relacionada a defasagem de atualização 

das informações. 

Analisar a base de dados e ferramentas de apoio ao combate de violências 

contra as mulheres, apontar inconsistências e propor categorizações e melhorias 

que facilitem o acesso e simplifiquem o uso; pode não somente aumentar a 

aderência da tecnologia no momento de registrar uma ocorrência, como também 

ampliar a informação auxiliando quem possa estar em situação vulnerável. 
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1.1 Problema 

 

Manter uma base de dados atualizada e disponível auxilia na elaboração de 

solução de todos os tipos. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (2011) 

criou uma lei que destina o poder executivo a manter uma base de dados organizada 

e destinada a dar publicidade aos índices de violência contra as mulheres, com 

finalidade de “instrumentalizar a formulação de políticas de segurança pública no 

Estado”.    

Neste âmbito, dados fornecidos por órgãos oficiais possuem metodologia 

mais estruturada e periodicidade de contabilização e categorização dos casos, o que 

possibilita uma melhor análise do histórico e até mesmo associação com fatores 

externos que possam estar relacionados com variações nos números, como criação 

de leis ou facilidade de cadastro de denúncias; e até mesmo maior circulação de 

informação sobre o tema em mídias sociais. 

A questão principal é se a categorização destes dados, coletados 

previamente e alimentados nos sistemas, atende as vítimas de violência em seus 

múltiplos aspectos. Se não houver um claro entendimento de quais agressões se 

enquadram como violência contra a mulher por parte dos tomadores de decisão e 

órgãos responsáveis pelo cumprimento da lei, a sociedade civil estará em 

desvantagem em recorrer aos seus direitos. 

A normalização da violência contra a mulher pode ser considerada a raiz de 

questões mais amplas, como a desigualdade de gêneros explícita no âmbito do 

trabalho doméstico; menor remuneração de funcionários do sexo feminino em cargo, 

responsabilidade e regime de horas igual (RODRIGUES, Léo, 2021); na sensação 

de insegurança que limita indiretamente o direito de ir e vir de mulheres por motivos 

de horário, vestimenta, opção de transporte ou simplesmente por ausência de 

companhia (REDE NOSSA SÃO PAULO, 2019); e até mesmo na minimização dos 

indivíduos do sexo feminino tão comum no ciclo de violência explicado pelo Instituto 

Maria Da Penha (2018) e objetificação dos corpos femininos (PETRINI MOYA, 

2019). 
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1.2 Hipóteses 

 

Como abordado anteriormente, existe uma normalização da violência contra 

a mulher que se apresenta em quase todos os aspectos cotidianos, o que pode levar 

ao não entendimento pleno da questão. Nesse ponto, a tecnologia pode ser uma 

forte aliada.  

A hipótese desse trabalho é que as tecnologias podem facilitar o acesso às 

informações de combate à violência contra a mulher, esclarecendo sobre: as várias 

formas de violência; como buscar ajuda e orientação caso sofra agressão; e como 

registrar denúncias nos órgãos competentes, uma vez que, quanto mais dados 

oficiais são registrados, maiores as chances de fundamentar políticas públicas e leis 

de proteção a mulher. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos Principais 

 

Este trabalho tem como objetivo principal propor uma solução tecnológica que 

visa esclarecer a mulher quanto às várias formas de violência; estimular e orientar 

como buscar ajuda em caso de agressão; e estimular, sempre que possível, o 

registro de denúncias nos órgãos competentes.   

Para isso é relevante conhecer e analisar o conjunto de soluções tecnológicas 

já existentes de apoio a violência contra as mulheres, em âmbito federal e do estado 

de São Paulo; conforme definição da lei federal nº 11.340.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo principal será necessário antes cumprir os seguintes 

objetivos específicos: 
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1) Levantamento de dados primários sobre base de dados e aplicativos 

direcionados as mulheres. 

2) Levantamento de ocorrências registradas de violência contra as mulheres. 

3) Análise da lei federal nº 11.340, conhecida popularmente como Maria da 

Penha. 

4) Análise dos principais dados e ferramentas de suporte existentes. 

5) Aplicação de formulário para sondar o entendimento sobre violência contra as 

mulheres, e análise de suas respostas. 

6) Elaboração de proposta de tecnologia que atenda casos de violência contra 

as mulheres. 

 

 

1.4 Justificativa 

 

O Observatório da Mulher contra a Violência destaca que a “ausência de 

dados específicos e adequados cria obstáculos ao desenvolvimento de boas 

estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher” (SENADO FEDERAL, 

2020). 

A causa teve apoio legislativo somente em 2006 com a lei conhecida como 

Maria da Penha. Desde então é possível denunciar atos de violências contra as 

mulheres, mas fica uma incógnita como ocorreram as discussões com a sociedade 

civil e se ela está informada e ciente suficientemente para saber usufruir desse 

direito. 

Discussões de questões feministas vêm e vão ao longo da história, e a 

construção conceitual sobre o tema se dá conforme a luz e destaque da 

peculiaridade de cada época. Algumas pautas se limitaram em certas localizações, 

já outras seguem uma tendência integrada, e com a globalização estes tornam-se 

cada vez mais comuns. As problemáticas enfrentadas pelas mulheres são tantas 

conforme lista Nossa Causa (2020), que é compreensível que cada período precisou 

priorizar suas demandas mais urgentes, ficando os benefícios das causas ganhas 

para as gerações futuras que trouxeram à tona outras questões para o debate. 

Esta constante construção conceitual sobre a relação da mulher na 

sociedade, especialmente no âmbito da violência, requer mais argumentação sobre 



 

19 
 

o tema conforme a evolução de cada tempo, e atualmente as mídias sociais podem 

ser um bom termômetro para indicar em qual ponto estamos. As leis surgem a partir 

de discussões e necessidades das comunidades e é importante que elas também 

sejam atualizadas. 

 

 

1.5 Metodologia da Pesquisa 

 

Como metodologia de pesquisa será usada revisão sistemática dos dados 

obtidos através dos objetivos específicos a, b, c e d; em sequência será feita uma 

análise que fundamentará uma proposta de solução tecnológica no combate à 

violência contra as mulheres. 

O trabalho será organizado em capítulos sobre aprofundamento teórico dos 

temas, métodos de pesquisa e conclusões: 

a. Conceituação de violência contra as mulheres, Lei Maria da Penha 

b. Dados de fonte oficial: Governo do Estado de São Paulo. 

c. Levantamento de tecnologias de combate a violência contra as mulheres. 

d. Aplicação de formulário para pensar na elaboração de proposta. 

e. Análise de textos e comparação entre dados das fontes. 

f. Proposta de solução tecnológica 

g. Considerações finais. 
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2 LEI MARIA DA PENHA E TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 

Esse capítulo apresenta a Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) com o objetivo 

de fundamentar a análise das tecnologias atualmente disponíveis no combate à 

violência contra a mulher. 

A lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, define cinco tipos de violência 

contra as mulheres no capítulo II, art. 7º, incisos I, II, III, IV e V: 

 Física; 

 Psicológica; 

 Sexual; 

 Patrimonial; e 

 Moral. 

 

No site do Instituto Maria da Penha (2018) é possível encontrar outras 

informações como locais e canais de atendimento para fazer denúncia; explicações 

de como costuma ser o ciclo de violência; e quais são mitos comuns na sociedade 

que não colaboram no combate às agressões. 

A lei na íntegra parece muito bem elaborada, mas fica o questionamento de 

como é feita a comunicação de seus significados para a sociedade. As pessoas têm 

ciência que sofrer humilhação e/ou acusação de traição são tipos de violência contra 

a mulher previstos em lei e passíveis de denúncia? Ou pensam que somente atos 

mais danosos como agressão física, tentativa de estupro ou assassinato podem ser 

registrados como ocorrência? 

Quando é abordado o ciclo de violência (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 

2018), fica claro que as agressões físicas e sexuais não costumam acontecer de 

forma isolada. É comum que o agressor teste a vítima com alguns ataques mais 

sutis que vão minando a autoestima, enfraquecendo e afastando a mulher de 

pessoas que poderiam servir de ponto de apoio no momento de pedir ajuda. Primeiro 

é criada uma tensão na relação e qualquer atitude pode ser motivo de repressão e 

irritação do agressor, e então nesse momento é comum que tenha uma negação por 

parte da vítima; em seguida começam os atos mais violentos que fazem a mulher se 

sentir culpada, com vergonha, confusa, algumas vezes elas procuram ajuda e 

decidem se separar; e em seguida vem a última fase que o agressor se arrepende 
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e faz de tudo para reconquistar a mulher que quando acaba voltando permite que 

todo o ciclo se repita, e quando não volta pode estar mais em perigo, pois é nessa 

hora que costuma ocorrer crime contra à vida. 

Nem todos conhecem as características do ciclo de violência e nem que 

manifestações mais amenas podem ocorrer durante anos antes de explosões por 

parte do agressor, por este motivo é importante esmiuçar mais os termos de 

agressão, já conhecidos na literatura e bem explicado na lei; pois eles podem ser 

entendidos como termômetro da gravidade do perigo que a vítima está exposta.  

Para que a mulher tenha consciência de sua situação é muito mais efetivo 

que ela tenha acesso às perguntas certas, sendo as mais simples de melhor 

entendimento e as que costumam ter um maior alcance, já que não há um perfil 

característico de mulheres que sofrem violência e questões como raça, grau de 

escolaridade, renda, localização geográfica, sexualidade, religião variam muito. Se 

formos levar em consideração uma mulher negra que mora em zona rural, que não 

concluiu o ensino fundamental e nem tem recursos financeiros ou fácil acesso para 

conseguir informação, qual termo seria de compreensão mais clara para saber se 

ela está sendo vítima de violência, perguntar se ela está sofrendo agressão 

psicológica ou questionar se em seu relacionamento ela tem liberdade para ir aonde 

quiser, ter amizade e contato com as pessoas que desejar, se ela é constantemente 

constrangida em público? 

O caminho para a conscientização não é fácil, há muitos tabus sobre o tema 

e os mitos abordados pelo Instituto Maria da Penha (2018) podem auxiliar a quebrar 

a cultura da violência e discriminação que as mulheres estão expostas desde o 

momento que nascem. Como por exemplo um dos mais antigos: “Em briga de marido 

e mulher não se mete a colher./Roupa suja se lava em casa.”, que isenta a cidadãos 

e órgãos competentes de encontrar soluções para este problema social; ou ainda 

mitos que só culpabilizam a mulher: “As mulheres apanham porque gostam ou 

porque provocam.”, “Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo 

os agressores.”; ou isentam o agressor de suas responsabilidades: “Os agressores 

não sabem controlar suas emoções.”, “A violência doméstica vem de problemas com 

o álcool, drogas ou doenças mentais.”; e aqueles que colaboram na manutenção da 

situação de violência: “É melhor continuar na relação, mesmo sofrendo agressões, 

do que se separar e criar o filho sem o pai.”, “A Lei Maria da Penha só foi feita para 

as mulheres se vingarem dos homens.”; dentre outros. 
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Neste sentido, ainda que a mulher tenha consciência de sua condição de 

vítima de violência doméstica, é muito comum que ela não fale sobre o problema por 

um misto de sentimentos: vergonha, medo, constrangimento. Os agressores, por 

sua vez, não raro, constroem uma autoimagem de parceiros perfeitos e bons pais, 

dificultando a revelação da violência pela mulher e a busca por ajuda. Entretanto, é 

de fundamental importância que a vítima não silencie e saia desse ciclo. 

Para tal, é importante abordar o tema com mais frequência, aprofundamento 

e detalhamento de quais formas a violência pode ocorrer; para que assim a mulher 

possa não somente identificar que está sendo vítima de agressão como também 

recorrer a ajuda. A lei fornece estes, explicando de que formas cada tipo de violência 

pode acontecer na prática conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1: Tipos e exemplificações de violências contra as mulheres 

Tipo de 
violência 

Exemplificações 

Física 

Espancamento 

Atirar objetos, sacudir e apertar os braços 

Estrangulamento ou sufocamento 

Lesões com objetos cortantes ou perfurantes 

Ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo 

Tortura 

Psicológica 

Ameaças 

Constrangimento 

Humilhação 

Manipulação 

Isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes) 

Vigilância constante 

Perseguição contumaz 

Insultos 

Chantagem 

Exploração 

Limitação do direito de ir e vir 

Ridicularização 

Tirar a liberdade de crença 

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e 
sanidade (Gaslighting) 

Sexual 

Estupro 

Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa 

Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar 

Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno 
ou manipulação 
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Tipo de 
violência 

Exemplificações 

Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher 

Patrimonial 

Controlar o dinheiro 

Deixar de pagar pensão alimentícia 

Destruição de documentos pessoais 

Furto, extorsão ou dano 

Estelionato 

Privar de bens, valores ou recursos econômicos 

Causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste 

Moral 

Acusar a mulher de traição 

Emitir juízos morais sobre a conduta 

Fazer críticas mentirosas 

Expor a vida íntima 

Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole 

Desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir 

Fonte: BRASIL, 2006 

 

Expostos os termos e explicações da lei, fica uma incógnita de como estes 

detalhamentos de atos de violência contra as mulheres são explorados pelos órgãos 

de segurança pública no momento de registrar um boletim de ocorrência, assim 

como pelas tecnologias de apoio a denúncias.  

Para trazer melhor essa problemática é importante resgatar a história da lei. 

 

 

2.1 História da lei Maria da Penha 

 

Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de violência doméstica por seis 

anos e seu marido tentou assassiná-la duas vezes nesse período: com um tiro que 

a deixou paraplégica, e por eletrocussão e afogamento. Ela lutou por seus direitos 

por 19 anos e meio, até a criação da lei nº 11.340, popularmente conhecida com seu 

nome em sua homenagem. 

Segundo o Instituto AzMinas (2021 B), antes da existência da lei Maria da 

Penha, a violência doméstica era tratada no Juizado Especial Cível, conhecido como 

pequenas causas onde a lógica do julgamento era voltada para conciliação, afim de 

evitar prisões. O resultado disso era muitas vezes condenação pequena como 

pagamento de cestas básicas, sendo que muitas vezes o agressor voltava a morar 
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com a vítima. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos por omissão no caso Maria da Penha. Esta condenação estipulou 

que o país criasse uma lei específica para violência doméstica. 

A lei está entre as três melhores do assunto segundo a ONU, por definir 

medidas protetivas às vítimas, varas especiais e canais públicos de atendimento. 

Porém desde sua criação em 2006 até hoje há vários impasses de aplicação da 

mesma, seja por questão orçamentária, ao observarmos que mais de 90% das 

cidades no país não contam com uma delegacia especializada, por exemplo, e os 

centros de reabilitação e educação para agressores ainda são poucos; seja pela 

desinformação da sociedade civil, que não conhece tudo o que a lei cobre; ou 

mesmo por preconceito judiciário, uma vez que a não existência de uma vara 

específica de violência doméstica faz com que a mulher tenha que recorrer a dois 

lugares para tratar de uma mesma questão: a vara cível, para questões de divórcio 

e guarda de filhos, por exemplo; e a vara criminal, para o julgamento do agressor. 

(INSTITUTO AZMINAS, 2021 B). 

 Para compreender melhor sobre a aplicação da lei, foram levantados dados 

de segurança pública do estado de São Paulo que serão apresentados e analisados 

no capítulo 3.            
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3 ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES – ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

Os dados são indicativos pautáveis para compreensão da realidade do 

contexto, e esse capítulo tem a intenção de analisar os números de categorias de 

violência contra as mulheres nos registros oficiais de ocorrências. 

O Portal da Polícia Civil Do Estado De São Paulo (2017) concentra números 

de ocorrências de violência contra as mulheres registrados nas delegacias; 

atendendo a lei estadual n° 14.545 de 14 de setembro de 2011 que determina “a 

manutenção de banco de dados organizado sobre o tema a fim de fornecer números 

e facilitar a publicidade e tomada de decisões de segurança pública” (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011). 

O entendimento de violência contra as mulheres do portal segue definições 

da lei federal de nº 11.340, Maria da Penha: “configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” 

(POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017). 

Para facilitar a extração destes dados oficiais, foi desenvolvido um sistema de 

coleta que permitiu a organização e análise das ocorrências. 

 

 

3.1  Sistema de coleta 

 

O sistema usa a linguagem Python e seu código de programação segue uma 

técnica da ciência de dados conhecida como Web Scraping que permite a extração 

de informações de sites. No caso desse trabalho foram extraídos e armazenados os 

dados de cada mês conforme tipo de ocorrência (Figuras 1, 2 e 333). 

Ao final do código é definido um DataFrame que permite salvar os dados em 

formato “.csv” e facilita seu tratamento. 
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Figura 1: Sistema de coleta de dados de site – Bibliotecas para extração de dados. Fonte: a Autora. 

 

 
Figura 2: Sistema de coleta de dados de site – Tratativas de erro de extração. Fonte: a Autora. 

 

 
Figura 3: Sistema de coleta de dados de site – Código de mineração do texto e armazenamento em 

dicionário de dados. Fonte: a Autora. 
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3.2 Análise dos dados coletados 

 

As ocorrências registradas datam a partir de setembro de 2011 até abril de 

2021, e são classificadas em 17 tipos: 

a) Homicídio doloso (exclui feminicídio); 

b) Feminicídio; 

c) Homicídio doloso (total); 

d) Homicídio culposo; 

e) Tentativa de homicídio; 

f) Lesão corporal dolosa; 

g) Maus tratos; 

h) Calúnia, difamação, injúria; 

i) Constrangimento ilegal; 

j) Ameaça; 

k) Invasão de domicílio; 

l) Dano; 

m) Estupro consumado; 

n) Estupro tentado; 

o) Estupro de vulnerável consumado; 

p) Estupro de vulnerável tentado; 

q) Outro c/c/ dignidade sexual. 

 

Para análise dos dados, os registros foram categorizados seguindo os tipos 

de violências previstos na lei. 

Para apresentação dos números de “Violência física”, optou-se em não utilizar 

“Homicídio doloso” nem “Homicídio culposo”, isso para dar ênfase nas causas 

direcionadas as questões da mulher, e como não existem registros de casos de 

“Feminicídio” antes de 2018, o Gráfico 1 não mostra dados de anos anteriores. 
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Gráfico 1: Estatísticas - Violência contra as mulheres, Física. Fonte: Polícia Civil Do Estado De São 

Paulo, 2017 

 

O eixo principal do Gráfico 1 se refere a números absolutos de “Feminicídio”, 

“Maus tratos” e “Tentativa de homicídio”, posicionados na casa das centenas. Já o 

eixo secundário mostra os casos de Lesão corporal dolosa (com dolo, intenção) que 

se mantem na média de 50 mil/ano. Nota-se que os casos seguem um 

comportamento parecido, aumentando ou reduzindo juntos em cada ano, o que nos 

faz lembrar do ciclo da violência abordado no capítulo 2, que explica como agressões 

frequentes de maus tratos e lesão corporal podem culminar na tentativa de homicídio 

e/ou na consumação do feminicídio. 

Os tipos de agressões psicológicas e morais serão apresentados juntos no 

Gráfico 2, devido a limitação de tipo de registro no portal que fornece somente as 

opções de “Ameaça”, “Calúnia - Difamação – Injúria” e “Constrangimento ilegal”. A 

série temporal do gráfico inicia em setembro de 2011 e termina em abril de 2021. 
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Gráfico 2: Estatísticas - Violência contra as mulheres, Psicológica-Moral. Fonte: Polícia Civil Do 

Estado De São Paulo, 2017 

 

O eixo principal do Gráfico 2 mostra os dados de “Ameaça” que se 

concentram na casa dos 60 mil e “Calúnia - Difamação – Injúria” 10-15 mil, ambos 

se mantendo nestas constantes. Já ocorrências de “Constrangimento ilegal” são 

bem inferiores, podendo ser vistas no eixo secundário, se mantendo na média de 

150-200, com exceção do ano de 2015 que teve aumento e 2018 que teve uma 

queda relevante. Uma reflexão que pode ser levantada é se as vítimas de violência 

doméstica realmente não passam por constrangimento ilegal, ou se as mesmas 

passam, mas não denunciam, seja por desconhecimento da lei ou por não achar que 

é um tipo de agressão, ou até mesmo por não ter como provar. 

Na categoria de “Violência patrimonial”, o histórico de tempo apresentado é a 

partir de setembro de 2011, conforme Gráfico 3.  
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Gráfico 3: Estatísticas - Violência contra as mulheres, Patrimonial. Fonte: Polícia Civil Do Estado De 

São Paulo, 2017 

 

As ocorrências de “Dano” são em média três vezes maiores que “Invasão de 

domicílio”, mas enquanto os registros de invasão tendem a aumentar, danos oscila 

mais - apresentando queda em 2016- 2017, retornando a aumentar em 2018-2019 

e caindo em 2020. Tal realidade pode estar relacionada com o fato de que muitas 

ocorrências ocorrem dentro de casa com parceiros ou familiares das vítimas como 

agressores, sendo o registro de “Invasão de domicílio” cabível somente para 

mulheres que não residem com seus agressores ou que estão sob medidas 

protetivas. 

Os dados de violência sexual também serão apresentados a partir de 2018, 

devido a discrepância relevante de números. Eles estão organizados em “Estupro 

consumado”, “Estupro tentado”, “Estupro de vulneráveis consumado”, “Estupro de 

vulneráveis tentado“ e “Outros de dignidade sexual” (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Estatísticas - Violência contra as mulheres, Sexual. Fonte: Polícia Civil Do Estado De São 

Paulo, 2017 

 

Os números referentes a estupro se mantêm aproximados em 2018 e 2019 e 

apresenta queda em 2020, o que pode levantar dois possíveis pontos relacionados 

a pandemia: menor circulação de pessoas o que pode ter reduzido a criminalidade 

como um todo, e maior dificuldade de vítimas que residem com o agressor pedir 

ajuda e/ou denunciar. Já o registro de denúncias de outras conotações de dignidade 

sexual apresenta uma tendência de aumento, ponto positivo por poder ter relação 

com ampliação do conhecimento e em consequência uma quebra na lógica do 

silêncio. 

No geral, analisando os números além das categorias por tipo de violência, é 

possível identificar que os registros mais elevados são de “Calúnia - Difamação – 

Injúria” e estupro (somados) apresentam médias anuais entre 60-75 mil registros. 

Em sequência “Ameaças” e “Lesão corporal dolosa”, ambos entre 50 e 60 mil.  

Partindo desta análise é possível levantar hipóteses; como a) o fato de alguns 

tipos de violência serem mais suscetíveis a denúncia que outros, como ocorre com 

agressões físicas e sexuais; e b) algumas ocorrências são menos registradas e/ou 

nem entram nos detalhamentos dos dados de segurança pública, como as de cunho 

psicológico sobre direito de ir e vir violado, ou patrimonial sobre controle de dinheiro 
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e provação de bens, deixar de pagar pensão alimentícia. Não é claro em qual tipo 

de violências estas ocorrências são contabilizadas, nem ao menos se elas são 

consideradas válidas pela polícia no momento da denúncia.   

Uma vez abordada a estatística de casos de violência contra as mulheres, é 

importante identificar os canais de apoio de registros e combates destas agressões, 

que serão apresentadas e avaliadas no capítulo 4. 
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4 APLICATIVOS DE APOIO  

 

Este capítulo apresenta e analisa o levantamento dos principais sites e 

aplicativos atuais de apoio a questão da violência contra as mulheres. Para auxiliar 

o entendimento, estes canais foram classificados em dois tipos: Não oficiais e 

Oficiais.  

 

4.1 Canais não oficiais 

 

Em sequência estão relacionados os principais aplicativos e sites de apoio a 

violência contra as mulheres, desenvolvidos por iniciativas privadas e/ou entidades 

não governamentais. 

 

4.1.1 Juntas 

 

O aplicativo tem como principal objetivo possibilitar uma rede de proteção a 

usuária (INSTITUTO DA MULHER NEGRA PORTAL GELEDÉS, 2014). Ele consiste 

no cadastramento de três pessoas que receberão alerta quando o botão de pânico 

for acionado. Possui como vantagem fornecimento de localização geográfica as 

pessoas cadastradas, conforme Figura 4. 
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Figura 4: Aplicativo Juntas. Fonte: Instituto Da Mulher Negra Portal Geledés, 2014 

 

Como desvantagem pode-se citar o não vínculo com canal oficial de 

emergência. 

 

 

4.1.2 Aplicativo Magazine Luiza 

 

O aplicativo possui um botão que quando clicado efetua a ligação para o 190, 

sendo seu principal objetivo servir como ponte para canal de emergência 

(MAGAZINE LUIZA, 2021), conforme representado pela seta verde na Figura 5. 
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Figura 5: Aplicativo Magazine Luiza. Fonte: Magazine Luiza, 2021 

 

Se por um lado a vantagem do aplicativo é levar a mulher diretamente ao 

contato oficial; a desvantagem está no fato do aplicativo só oferecer essa 

funcionalidade, uma vez que a pessoa precisará reportar através de ligação e em 

casos que a vítima se encontra em situação de vigilância constante não é possível 

falar em voz alta - para evitar que o agressor identifique sua intenção. 

 

 

4.1.3 PenhaS  

 

O PenhaS possui uma série de objetivos: “informar, criar redes de proteção e 

agir” (INSTITUTO AZMINAS, 2021 A). Sendo que o aplicativo conta com opção de 
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ligar para polícia, cadastrar guardiões que serão notificados quando acionar estado 

de urgência, espaço para escuta acolhedora, mapa com localização de delegacias, 

opção de gravar áudio e acesso com design de aplicativo de horóscopo. 

 

 
Figura 6: Aplicativo PenhaS. Fonte: Instituto AzMinas, 2021 

 

As vantagens do aplicativo estão no oferecimento de diversas 

funcionalidades, se destacando a opção que auxilia a usuária a identificar se está 

em situação de violência, através do preenchimento das seguintes questões: 

 

i. Atualmente, você está em um relacionamento amoroso? 

ii. Você acredita que tem uma relação saudável com o seu 

parceiro ou parceira? 

iii. Essa pessoa te deixa insegura ou coloca defeitos em tudo 

que você faz? 
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iv. Controla o tipo de roupa que você usa? 

v. Tenta te afastar de amigos, parentes e vizinhos? 

vi. Diz que você não precisa trabalhar ou estudar? 

vii. Você já teve ou tem medo de ficar sozinha com ele (a)? 

viii. As brigas e agressões estão ficando mais frequentes e 

mais graves? 

ix. Durante as brigas ele (a) parece ficar sem controle? 

x. Destrói seus objetos (roupas, documentos, móveis)? 

xi. Quando você tenta se separar ele (a) não aceita e fica 

insistindo por uma segunda chance? 

xii. Diz que se você não for dele (a) não será de mais ninguém? 

(INSTITUTO AZMINAS , 2021 A) 

 

Como desvantagem identificada está apenas a ausência de relação com 

denúncia oficial de violência não emergencial (180). 

 

 

4.1.4 Justiceiras 

 

Justiceiras é um projeto que tem como objetivo “orientação jurídica, 

psicológica, socioassistencial, médica , rede de apoio e acolhimento gratuita e on-

line” (BEPOL, 2020 A). Ele conta com uma plataforma que oferece informações e 

concentra oferta voluntária de atendimentos psicológicos, de assistência social e 

judiciários por meio virtual. Também tem espaço de escuta e troca de experiências. 

Como vantagem, o projeto oferece forma não judicial de apoio, além de 

instruir a vítima quando seu desejo for seguir com o registro oficial de ocorrência. 

Ele disponibiliza um formulário para conectar a mulher a voluntário de apoio (Figura 

7). 
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Figura 7: Plataforma Justiceiras. Fonte: Bepol, 2020 B 

 

 

4.2 Canais e aplicativos oficiais 

 

Serão apresentados os aplicativos de apoio a violência contra as mulheres, 

em âmbito federal e do estado de São Paulo, e também o site da delegacia eletrônica 

da polícia civil. 

 

 

4.2.1 SOS Mulher – Aplicativo oficial do governo do estado de São Paulo 

 

É um aplicativo do governo do estado de São Paulo exclusivo a mulheres em 

medida protetiva (FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE 
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SEGURANÇA PÚBLICA, 2014), com objetivo de alertar situação de risco a polícia 

através de um botão do celular acionado por cinco segundos.  

Como vantagem está o foco nas vítimas que estão em situação de maior risco, 

e a desvantagem e que só atende a um tipo de perfil.  

 

 

4.2.2 Direitos Humanos Brasil – Aplicativo do governo federal, Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

 

O objetivo do aplicativo é “receber denúncias, solicitações e pedidos de 

informação sobre temas relacionados aos direitos humanos e família” (PORTAL 

GOV.BR, 2020). Ao instala-lo, é necessário informar o CPF para iniciar, e em 

sequência aparecem telas informativas sobre sigilo e acompanhamento do número 

de protocolo da denúncia. 

O aplicativo oferece informação de contato telefônico e chat aberto sem 

delimitação de tema. Além disso, quando escolhido o caminho Denuncie da tela 

inicial, abrem duas opções de tipo de violência que quando selecionadas, ambas 

direcionam a tela com funcionalidades iguais: campo aberto para descrição do caso 

e opções de anexar documentação comprovatória. Conforme figuras 8 e 9. 
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Figura 8: Aplicativo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – Chat. Fonte: 

Portal gov.br , 2020 

 

 
Figura 9: Aplicativo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Denuncie. Fonte: 

Portal gov.br, 2020 

 

A vantagem dessa tecnologia está em possibilitar o registro da denúncia por 

meio que não seja telefônico (180), e como desvantagem está sua não aplicação 

para casos de emergência. 
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4.2.3 Delegacia Eletrônica – Polícia Civil do Estado de São Paulo 

 

O site da polícia civil do estado de São Paulo conta com uma página destinada 

à denúncia de diversos tipos, conforme Figura 10. 

 

 
Figura 10: Comunicar ocorrências online. Fonte: Polícia Civil do Estado de São Paulo, 2017 

 

Na data que foi feita a análise (29/05/2021, às 20:15), com objetivo de criar 

denúncia, o canal deu erro e ficou indisponível, por esse motivo, a investigação foi 

feita com base no guia de denúncia eletrônica. 

O registro de violência contra a mulher deve ser feito no campo destinado a 

Violência Doméstica, em seguida aparece uma triagem para a vítima que questiona: 

a. Grau de relacionamento, se tem convivência e filhos com o agressor. 

b. Dados e endereço da vítima. 

c. Local e hora de ocorrência. 

d. Dados e endereço do agressor. 

e. Características do agressor. 
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A Figura 11 exibe os questionamentos feitos sobre o agressor. 

 
Figura 11: Registro de violência doméstica, informações do agressor. Fonte: Polícia Civil do Estado 

de São Paulo, 2017 

 

f. Medidas de proteção à vítima. 

Nesta parte é informado que a lei Maria da Penha concede o direito de solicitar 

medida protetiva para proteger do agressor e se for da vontade da vítima 

aparecem as opções conforme Figura 12. 
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Figura 12:Registro de violência doméstica, medidas de proteção à vítima. Fonte: Polícia Civil do 

Estado de São Paulo, 2017 

 

g. Envio de imagens. 

h. Descrição da ocorrência. 

O usuário é instruído a detalhar o que aconteceu nas palavras dele e fica a 

critério da Polícia Civil adequar os fatos conforme a lei. 

 

 

As principais vantagens desse canal estão em ser meio oficial, não telefônico 

de criação de denúncia e no aspecto informativo que está bem completo e alinhado 

com a lei. Em contrapartida, ele possui um caminho muito longo para efetivar o 

registro e não é aplicável para casos de emergência, sendo necessário utilizar o 

canal telefônico. 

 

 

4.3 Análise das tecnologias existentes 

 

A funcionalidade mais comum das tecnologias não oficiais existentes é a 

ponte de acesso ao canal telefônico de emergência: Polícia (190), já os aplicativos 

oficiais possibilitam o registro de denúncia de casos não urgentes, o que substitui o 

telefonema ou comparecimento pessoal a Central de Atendimento à Mulher (180).  
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O aplicativo PenhaS é mais completo ao oferecer também registro de pessoas 

confiáveis para em caso de emergência ser necessário somente acionar o botão 

“Alertar Guardiões”, por ter funcionalidade de gravação de áudio que ajuda na 

criação de provas, e por exibir localização de delegacias próximas a usuária. Outro 

ponto forte desse dispositivo é a aplicação de questionário que auxilia a mulher a 

saber se ela está em situação de risco. Em contrapartida, essa tecnologia não é 

canal oficial. 

Já nos canais oficiais nota-se que na hora de relatar a violência / denúncia, 

fica sempre aberto para preencher, e o enquadramento da ocorrência fica a critério 

do órgão de segurança público. Neste aspecto, a tecnologia não contribui muito no 

quesito informativo, e quando possui este indicativo não está alinhada com a lei 

Maria da Penha. No caso da Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo, o site 

oferece mais informação, porém as etapas são muito longas para efetivar a 

denúncia; além de não servir para relatar violências mais sérias como tentativa de 

homicídio e estupro. 

Estes indicativos mostram que a tecnologia existente não inovou o meio de 

acesso a denúncia, uma vez que todas as iniciativas levam a mulher a usar o canal 

telefônico. Para esse fim não seria necessário criar um aplicativo, inclusive se for 

pensar que muitas vezes a mulher em risco precisaria acionar o canal de emergência 

sem que o agressor notasse. 

Outro ponto que se torna relevante de abordar é a desigualdade de acesso à 

internet, é necessário pensar nas pessoas que possuem um pacote de dados de 

telefonia pré-paga que oferece somente acesso limitado a WhatsApp e poucas redes 

sociais, como o Facebook, impossibilitando a instalação de um aplicativo ou 

consultas mais elaboradas em sites. 
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5 FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Foi desenvolvido um formulário de apoio para a pesquisa, com intuito de 

avaliar o entendimento da violência por parte da mulher, e também medir a intenção 

de denúncia.  

A metodologia para elaboração do formulário de pesquisa seguiu dois pontos 

fortes da lei Maria da Penha em dois aspectos: 

1) Público-alvo: coleta de resposta somente para quem se identifica com 

o gênero feminino, mulher (independente da sexualidade) e/ou mulher 

trans. 

Isso porque o entendimento jurídico diverge sobre a utilização da lei 

por homens. Este estudo partiu da compreensão que qualquer pessoa 

pode denunciar agressões e violências, mas a lei em questão foi criada 

para facilitar o acesso da mulher aos seus diretos, uma vez que é 

autora mais vulnerável nas relações e sociedade. 

2) Termos descritivos de violência: para pergunta “Você denunciaria este 

tipo de violência? (Indique se você registraria ou já registrou boletim de 

ocorrência como crime para este caso de violência)”, foram utilizadas 

todas exemplificações da lei, sendo algumas agrupadas por 

semelhança desde que dentro do mesmo tipo de violência: 

a. Física: 

i. Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. 

ii. Espancamento - Estrangulamento ou sufocamento - 

Lesões com objetos cortantes ou perfurantes - 

Ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo 

– Tortura. 

b. Psicológica: 

i. Constrangimento - Humilhação -  Insultos – 

Ridicularização. 

ii. Ameaças - Manipulação - Chantagem - Exploração - 

Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida 

sobre sua memória e sanidade (Gaslighting). 

iii. Isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar com 

amigos e parentes) - Limitação do direito de ir e vir. 
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iv. Tirar a liberdade de crença. 

c. Sexual: 

i. Estupro - Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que 

causam desconforto ou repulsa. 

ii. Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a 

mulher a abortar - Limitar ou anular o exercício dos 

direitos sexuais e reprodutivos da mulher. 

iii. Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meios de 

coação, chantagem, suborno ou manipulação. 

d. Patrimonial 

i. Controlar o dinheiro - Privar de bens, valores ou recursos 

econômicos. 

ii. Destruição de documentos pessoais - Causar danos 

propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. 

iii. Furto, extorsão ou dano – Estelionato. 

iv. Deixar de pagar pensão alimentícia. 

e. Moral: 

i. Acusar a mulher de traição - Emitir juízos morais sobre a 

conduta - Fazer críticas mentirosas - Expor a vida íntima 

- Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que 

incidem sobre sua índole - Desvalorizar a vítima por seu 

modo de se vestir. 

 

Outro aspecto levado em consideração para elaboração das perguntas foi 

medir o perfil socioeconômico para ampliar as possibilidades de comparações e 

cruzamento dos resultados com os seguintes fatores: 

a. Faixa etária. 

b. Estado civil. 

c. Renda per capita. 

d. Grau de escolaridade. 

e. Acesso à internet: Dispositivos, frequência e redes sociais. 

 

Para a segunda parte do formulário, sobre agressões que registraria como 

ocorrência, sempre que a resposta sobre intenção de denúncia fosse Não ou Talvez, 
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abria uma caixa de seleção múltipla escolha com opção também de inserir resposta 

aberta (Outros).  

As opções de justificativas apresentadas na Figura 13 foram baseadas num 

estudo da área da saúde que teve como objetivo “descrever a experiência de 

mulheres, vítimas da violência doméstica, que desistiram do processo contra seu 

agressor” (JONG, LIN CHAU, et al., 2008). 

 

 
Figura 13: Formulário de pesquisa - Motivos para não ter certeza da intenção de denúncia. Fonte: a 

Autora 

 

Para finalizar foi deixada questão aberta e não obrigatória “Gostaria de contar 

como foi sua experiência ao preencher este formulário? ”; e opção das 

entrevistadas de fornecerem seu e-mail caso desejassem receber a versão final do 

trabalho com os dados coletados. 
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5.1 Análise das respostas do formulário de pesquisa 

 

Foram coletadas ao todo 578 respostas de pessoas que se identificam como 

gênero feminino, mulher (independente da sexualidade) e/ou mulher trans e os 

resultados serão apresentados por meio de gráficos e suas respectivas análises. 

 

 

5.1.1 Perfil socioeconômico 

 

A maior parte das respondentes do formulário estão na faixa etária de 25 a 

50 anos (Gráfico 5). 

 

 
Gráfico 5: Perfil socioeconômico - Faixa etária. Fonte: a Autora 

  

O Gráfico 6 mostra que o estado civil está equilibrado entre mulheres que 

estão e que não estão em relação estável. 
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Gráfico 6: Perfil socioeconômico - Estado civil. Fonte: a Autora 

 

A raça das respondentes é apresentada no Gráfico 7. Mais de 74% das 

respondentes se identificam como são brancas ou orientais, ficando a porcentagem 

restante para pardas ou negras (25,3%) e indígenas (0,5%).  

 

 
Gráfico 7: Perfil socioeconômico - Raça. Fonte: a Autora 

 

A maior parte das respondentes possuem renda familiar de 3 a 10 salários 

mínimos e residem com uma ou duas pessoas, conforme Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Perfil socioeconômico - Renda per capita. Fonte: a Autora 

 

A formação escolar está concentrada no ensino superior, em curso ou acima 

(Gráfico 9). 

 

 
Gráfico 9: Perfil socioeconômico - Escolaridade. Fonte: a Autora 

 

O Gráfico 10 mostra que a principal forma de acesso à internet é através de 

smartphone e/ou computador próprio. 

 



 

51 
 

 
Gráfico 10: Internet - Formas de acesso. Fonte: a Autora 

 

 Quase a totalidade das respondentes indicaram que utilizam a internet 

todos os dias (Gráfico 11). 

 

 
Gráfico 11: Internet - Frequência de acesso. Fonte: a Autora 

 

O Gráfico 12 exibe as principais redes sociais utilizadas, se destacando o 

WhatsApp que tem aderência superior a 95%. 
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Gráfico 12: Redes sociais mais utilizadas. Fonte: a Autora 

 

 

5.1.2 Violências contra a mulher – intenção de denúncia 

 

Os gráficos desta segunda parte do formulário apresentam a intenção de 

denúncia das respondentes; e em sequência os motivos de não certeza de registro 

destas agressões. Os motivos mais recorrentes de não certeza de denúncia 

descritos em “Outros” estarão especificados abaixo de cada gráfico. 

Violência física: 

 

 
Gráfico 13: Intenção de denúncia - Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Fonte: a Autora 
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Analisando o Gráfico 13, podemos observar que apesar dessa pergunta 

representar um tipo de violência física prevista em lei, apenas metade das 

respondentes fariam a denúncia e o principal motivo seria “Pela ausência de provas 

ou testemunhas”, seguida de “Não considero que seja motivo de denúncia” (Gráfico 

14). Isso nos faz pensar em quantas denúncias oficiais não são registradas pela 

polícia, seja por falta de provas, ou até mesmo pela crença de que aquela atitude 

não é grave. Entretanto não quer dizer que essas agressões não ocorram. 

  

 
Gráfico 14: Não certeza da denúncia - Atirar objetos, sacudir e apertar os braços. Fonte: a Autora 

 

Nas opções “Outros” motivos do Gráfico 14 foram dadas as seguintes 

respostas: “Falta de crença no sistema”, “Alertaria o agressor na primeira vez que a 

agressão ocorresse e denunciaria na seguinte”. 
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Gráfico 15: Intenção de denúncia: Espancamento - Estrangulamento ou sufocamento - Lesões com 

objetos cortantes ou perfurantes - Ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo - 
Tortura. Fonte: a Autora 

 

O Gráfico 15 nos mostra que quando se trata de uma agressão física mais 

explícita, as mulheres tendem a denunciar mais (96,5%). Provavelmente pela 

“facilidade” de provar a agressão. As poucas mulheres que não denunciariam 

(Gráfico 16), o fazem em geral pelos sentimentos abordados no ciclo da violência 

(Capítulo 2): acreditam na mudança do outro, falta de apoio, vergonha, medo e assim 

por diante. 
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Gráfico 16: Não certeza da denúncia: Espancamento - Estrangulamento ou sufocamento - Lesões 
com objetos cortantes ou perfurantes - Ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo - 

Tortura. Fonte: a Autora 

 

Violência psicológica: 

 

 
Gráfico 17: Intenção de denúncia: Constrangimento - Humilhação - Insultos - Ridicularização. Fonte: 

a Autora 
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Há dois fatos bem curiosos desta questão representada pelo Gráfico 17: os 

tipo de agressão “Constrangimento - Humilhação - Insultos – Ridicularização” 

tiveram a menor intenção de denúncia com 38%; e obtiveram elevada porcentagem 

de 20,1% de “Outros” motivos no Gráfico 18. Motivos como “Por medo” e os descritos 

em “Outros” resgatam muito o ciclo ou mitos da violência (Capítulo 2), como por 

exemplo: “Por achar que estava errada ou ter provocado”, ou conseguem auxílio e 

decidem se separar. Outra razão diferente que aparece em “Outros” é a de haver 

troca de agressões, isso somado com o segundo maior motivo de “Não considero 

que seja motivo de denúncia” reforça a cultura da violência, uma vez que em alguns 

casos a vítima também assume papel de agressor. Já a razão mais escolhida para 

justificar a não denúncia: “Pela ausência de provas ou testemunhas”, segue a 

mesma lógica do motivo mais recorrente quando a agressão física não culmina em 

lesão corporal. 

 

 
Gráfico 18: Não certeza da denúncia: Constrangimento - Humilhação - Insultos - Ridicularização. 

Fonte: a Autora 

 

Em “Outros” motivos do Gráfico 18 aparecem as respostas: “Falta de crença 

no sistema”, “Se separaria ao invés de denunciar”, “Por esse tipo de agressão ser 

mútuo”, “Por achar que estava errada ou ter provocado”. 
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Gráfico 19: Intenção de denúncia: Ameaças - Manipulação - Chantagem - Exploração - Distorcer e 
omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade (Gaslighting) . Fonte: a 

Autora 

 

O Gráfico 19 mostra que somente 60,6% das respondentes denunciariam 

agressões psicológicas mais sérias: “Ameaças - Manipulação - Chantagem - 

Exploração - Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua 

memória e sanidade (Gaslighting)”. É importante lembrar que a maior parte das 

respondentes são mulheres brancas, com escolaridade elevada e renda média, e 

novamente motivos descritos em “Outros” (Gráfico 20) vêm com porcentagem 

considerável (20,5%) trazendo questões e sentimentos dos mitos e ciclos da 

violência tratados no capítulo 2, como por exemplo o motivo “Receio de julgamento 

da sociedade e sistema de segurança público/judiciário”. Os três primeiros motivos: 

“Pela ausência de provas ou testemunhas”, “Por vergonha” e “Por medo”; também 

fazem parte dos sentimentos que a mulher enfrenta quando está presa ao ciclo de 

violência, exatamente porque é comum que o agressor mine a auto estima da vítima 

e a afaste (de forma física ou psicológica) de pessoas que poderiam ajudar, afinal 

quem vai dar atenção a estas besteiras que ela pensa?  
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Gráfico 20: Não certeza da denúncia: Ameaças - Manipulação - Chantagem - Exploração - Distorcer 
e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade (Gaslighting) . Fonte: 

a Autora 

 

Dentre os motivos expostos em “Outros” do Gráfico 20, estão: “Falta de 

crença no sistema”, “Receio de julgamento da sociedade e sistema de segurança 

público/judiciário”, “Se separaria ao invés de denunciar”, “Dificuldade de identificar 

esse tipo de agressão”, “Depende do motivo e/ou intensidade”. 

 

 
Gráfico 21: Intenção de denúncia: Isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e 

parentes) - Limitação do direito de ir e vir. Fonte: a Autora 
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Já os tipos de agressão psicológicos do Gráfico 21: “Isolamento (proibir de 

estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes) - Limitação do direito de ir e vir” 

são menos tolerados e mais de 75% denunciaria. Circunstância essa que deva estar 

relacionada ao aumento da independência da mulher e maior discussão sobre a 

agressão, já que incide na liberdade da pessoa. Da minoria que não tem certeza se 

denunciaria, os motivos são bem próximos das agressões expostas no Gráfico 20, 

como é possível verificar no Gráfico 22. 

 

 
Gráfico 22: Não certeza da denúncia: Isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos 

e parentes) - Limitação do direito de ir e vir. Fonte: a Autora 

 

Aparecem nas respostas da opção “Outros” (Gráfico 22): “Falta de crença no 

sistema”, “Receio de julgamento da sociedade e sistema de segurança 

público/judiciário”, “Resolveria sozinha”, “Se separaria ao invés de denunciar”, 

“Dificuldade de identificar esse tipo de agressão”. 
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Gráfico 23:Intenção de denúncia: Tirar a liberdade de crença. Fonte: a Autora 

 

O Gráfico 23 mostra que somente pouco mais da metade (55,7%) tem 

intenção de denunciar a agressão “Tirar a liberdade de crença”. Dentre os principais 

motivos expostos no Gráfico 24 estão: “Pela ausência de provas ou testemunhas” e 

“Não considero que seja motivo de denúncia”; seguidos de “Por vergonha” e “Por 

medo” que são sentimentos relacionados ao ciclo da violência (Capítulo 2).  

 

 
Gráfico 24: Não certeza da denúncia: Tirar a liberdade de crença. Fonte: a Autora 
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Em “Outros” motivos do Gráfico 24 aparece as respostas: “Falta de crença no 

sistema”, “Se separaria ao invés de denunciar”, “Não sei responder”, “Dificuldade de 

identificar esse tipo de agressão”. 

Violência sexual: 

 

 
Gráfico 25: Intenção de denúncia: Estupro - Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam 

desconforto ou repulsa. Fonte: a Autora 

 

A grande maioria denunciaria violência sexual relacionada a estupro (Gráfico 

25), o que faz sentido por ser uma grave violação do corpo da mulher. Dentro os 

motivos constantes no Gráfico 26 sobre a não certeza de denúncia aparece pela 

única vez em primeiro lugar “Por vergonha”, seguido de “Pela ausência de provas 

ou testemunhas” e “Por medo”; em “Outros” aparece o motivo de “Despreparo das 

autoridades”, e também a questão que “Se começa consensual ou se já foi permitido 

uma vez ou se está em uma relação estável com a pessoa dificilmente é 

compreendido como estupro”, o que demonstra a necessidade de ampliar a 

conversa sobre o tema. 

A disseminação de metáforas educativas como a da xícara de chá elaborada 

pela blogueira britânica Rockstar Dinosaur Pirate Princess e explicada por Verne 

(2015) pode auxiliar de forma simples o entendimento. 
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A premissa é simples: você prepara uma xícara, se o seu acompanhante 

diz que sim, ofereça-a a ele. Se disser que não, não o obrigue. Se 

inicialmente aceitou, mas depois hesitou, não o force. Se à noite queria e 

de manhã não, não insista. Se estiver inconsciente, nem tente. Se em um 

momento de consciência assentiu e em seguida desmaiou, não continue. 

Por pueril que a metáfora possa parecer, isto é, se não ocorre a ninguém 

forçar outra pessoa a beber quando não quer ou não pode, por que é tão 

complicado transferir isso para o sexo? (VERNE, 2015) 

 

 

 
Gráfico 26: Não certeza da denúncia: Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam 

desconforto ou repulsa. Fonte: a Autora 

 

Nos “Outros” motivos do Gráfico 26 são respondidas: “Quando a relação é 

estável ou o início é consensual há dificuldade em convencer que em certo momento 

deixou de ser consensual”, “Falta de preparo das autoridades com o caso”, 

“Dificuldade de identificar esse tipo de agressão”. 
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Gráfico 27: Intenção de denúncia: Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a 

abortar - Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Fonte: a Autora 

 

O Gráfico 27 também possui alta porcentagem de intenção de denúncia para 

a agressão sexual “Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a 

abortar - Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher” 

(85,1%), o que novamente deve estar relacionado a seriedade da violência que viola 

diretos de decisão sobre o próprio corpo. O motivo mais utilizado por quem não tem 

certeza da denúncia no Gráfico 28 é “Pela ausência de provas ou testemunhas”, 

seguido de “Por medo” e “Por Vergonha”; nos motivos expostos em “Outros” se 

repete “Falta de crença no sistema”, “Receio de julgamento” e “Se separaria”. 

Embora estas exemplificações de violência sexual sob o controle dos corpos 

femininos se destaquem e são melhor vistas como agressão; é importante também 

pensar em manifestações mais discretas como as que regulam comportamentos 

mais simples do cotidiano como a forma de se vestir, horário e companhia ao sair 

de casa, fatores que muitas vezes são utilizados como justificativas de atos de 

agressões.    
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Gráfico 28: Não certeza da denúncia: Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Fonte: a Autora 

 

As respostas descritas em “Outros” do Gráfico 28 são: “Falta de crença no 

sistema”, “Receio de julgamento da sociedade e sistema de segurança 

público/judiciário”, “Se separaria ao invés de denunciar”. 

 

 
Gráfico 29: Intenção de denúncia: Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meios de coação, 

chantagem, suborno ou manipulação. Fonte: a Autora 

 

Conforme é possível visualizar no Gráfico 29, há intenção de denúncia de 

95,5%  para agressão “Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meios de 
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coação, chantagem, suborno ou manipulação”. Dentre a minoria que não tem 

certeza da denúncia, o principal motivo é “Pela ausência de provas ou testemunhas”, 

seguido de “Por vergonha” e “Por medo” (Gráfico 30).  

Sendo este tipo de agressão o de maior intenção de denúncia dentre as 

violências sexuais e o segundo de todas agressões questionadas no formulário. 

Talvez por juntar a questão de violação do corpo com outros crimes previstos em lei 

diferente a Maria da Penha. 

 

 
Gráfico 30: Não certeza da denúncia: Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meios de 

coação, chantagem, suborno ou manipulação. Fonte: a Autora 

 

Resposta em “Outros” do Gráfico 30: “Falta de crença no sistema”. 

Violência patrimonial: 
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Gráfico 31: Intenção de denúncia: Controlar o dinheiro - Privar de bens, valores ou recursos 

econômicos. Fonte: a Autora 

 

 Quando a agressão é patrimonial do tipo “Controlar o dinheiro - Privar de 

bens, valores ou recursos econômicos”, a intenção de denúncia não é muito alta 

ficando em 67,8% (Gráfico 31). Conforme exposto no Gráfico 32, os principais 

motivos de não intenção de denúncia são: “Pela ausência de provas ou 

testemunhas”, seguido de “Não considero motivo de denúncia". Estas justificativas 

de uma parcela relevante que não tem intenção de denunciar, pode demonstrar que 

mesmo com a independência que a mulher brasileira adquiriu ao longo dos anos, 

ela ainda não consegue se reconhecer como responsável por questões antes só 

tratadas por homens como dinheiro, o que pode revelar uma herança histórica 

machista que não possibilita que as mulheres se vejam como autoras de sua própria 

vida, segundo Cunha e Menezes (2019) afinal até 1962, um passado recente em 

termos históricos, era necessária autorização do marido para trabalhar fora.  
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Gráfico 32: Não certeza da denúncia: Controlar o dinheiro - Privar de bens, valores ou recursos 

econômicos. Fonte: a Autora 

 

Em “Outros” motivos no Gráfico 32 aparecem as respostas: “Falta de crença 

no sistema”, “Receio de julgamento da sociedade e sistema de segurança 

público/judiciário”, “Se separaria ao invés de denunciar”, “Depende do nível de 

controle e de onde vem as fontes dos recursos”, “Dificuldade de identificar esse tipo 

de agressão”. 

 

 
Gráfico 33: Intenção de denúncia: Destruição de documentos pessoais - Causar danos propositais a 

objetos da mulher ou dos quais ela goste. Fonte: a Autora 
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O Gráfico 33 mostra que 75,4% denunciaria as agressões “Destruição de 

documentos pessoais - Causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais 

ela goste”. Dentre as que não tem certeza de denúncia, os motivos são bem 

similares aos do Gráfico 32 (Gráfico 34). É interessante imaginar se, especificamente 

este tipo de agressão, seria tão tolerado pelo gênero masculino. 

 

 
Gráfico 34: Não certeza da denúncia: Destruição de documentos pessoais - Causar danos 

propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Fonte: a Autora 

 

Os motivos expostos em “Outros” do Gráfico 34 são: “Falta de crença no 

sistema”, “Depende da circunstância e do objeto destruído”, “Se separaria ao invés 

de denunciar”. 

Violência moral: 
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Gráfico 35: Intenção de denúncia: Acusar a mulher de traição - Emitir juízos morais sobre a conduta 
- Fazer críticas mentirosas - Expor a vida íntima - Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que 

incidem sobre sua índole - Desvalorizar a vítima por seu modo de se vestir. Fonte: a Autora 

 

 As agressões morais não apresentam alta intenção de denúncia, conforme 

Gráfico 35, 30% não tem certeza da denúncia e dessa parcela o principal motivo é 

“Pela ausência de provas ou testemunhas”, seguido de “Por vergonha”, “Não 

considero que seja motivo de denúncia” e “Por medo” (Gráfico 36). Em “Outros” se 

repete um motivo que não apareceu antes: “Acreditar que existe níveis que não 

precisam ser denunciados”, o que pode trazer novamente a questão da necessidade 

de melhorar o repasse de informação sobre o tema.   
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Gráfico 36: Não certeza da denúncia: Acusar a mulher de traição - Emitir juízos morais sobre a 

conduta - Fazer críticas mentirosas - Expor a vida íntima - Rebaixar a mulher por meio de 
xingamentos que incidem sobre sua índole - Desvalorizar a vítima por seu modo de se vestir. Fonte: 

a Autora 

 

Nos motivos apresentados em “Outros” do Gráfico 36 estão: “Falta de crença 

no sistema”, “Receio de julgamento da sociedade e sistema de segurança 

público/judiciário”, “Se separaria ao invés de denunciar, acreditar que existe níveis 

que não precisam ser denunciados”, “Dificuldade de identificar esse tipo de 

agressão”. 

De forma geral as porcentagens de intenção de denúncias sobre as violências 

questionadas no formulário não são inferiores a 50%. Ao olhar esse dado, é 

necessário levarmos em consideração o perfil das respondentes que está 

concentrado em mulheres brancas, com alto grau de escolaridade e faixa mediana 

de renda. 

A principal justificativa de não certeza da denúncia está o motivo “Pela 

ausência de provas ou testemunhas” (com valores aproximados a 50%), ficando 

atrás somente do motivo “Por vergonha” quando a violência é “Obrigar a mulher a 

fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa”. Este motivo apresenta 

índices inferiores somente quando a agressão é “Física” (com lesão). 

“Por vergonha” é motivo que também se repete com frequência em todos tipos 

de agressão, e aparece junto com “Por medo” quando a violência é sexual (de todos 

os tipos) e psicológica (“Isolamento - Limitação do direito de ir e vir”). 
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“Não considero motivo de denúncia”, aparece em segundo lugar como razão 

de não denunciar quando a violência é patrimonial (todos os tipos), psicológica 

(“Constrangimento - Humilhação - Insultos – Ridicularização” e “Tirar a liberdade de 

crença”) e física (“Atirar objetos, sacudir e apertar os braços”). Este dado merece 

atenção especial, pois pode nos dar uma pista sobre um problema relevante: a falta 

de conhecimento das mulheres sobre o tema. 

Ainda sobre “Não considero motivo de denúncia”, é possível fazer uma 

relação com uma resposta que se repetiu muito em “Outros”: “Se separaria”. As 

vítimas optam por esta maneira de se desvencilhar do agressor, evitando assim a 

judicialização do caso. Isso pode demonstrar que a sociedade não está acostumada 

a entender estas formas de agressão como violência. 

Esta normalização da violência torna-se tão comum que a maior dificuldade 

relatada no formulário para levar o caso as autoridades é a ausência de provas. O 

que denota uma certa insegurança e dúvidas sobre quais evidências e/ou quantas 

testemunhas são necessários para formalizar uma denúncia. 

Organizando os dados do formulário de pesquisa por tipos de violência que 

seriam denunciadas (Gráfico 37), é possível notar que alguns tipos de agressão são 

mais passíveis de denúncia que outros. 

 

 
Gráfico 37: Tipos de violência que denunciaria. Fonte: a Autora 

 

 Violência física que resulta em lesão corporal é o tipo de agressão com maior 

intenção de denúncia (96,5%); seguida de violência sexual que leve ao matrimônio, 
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prostituição por meio de coação; e violência patrimonial como furto, extorsão ou 

dano, estelionato (ambas com 95,5%). 

Resgatando as estatísticas de segurança pública, um dos índices mais altos 

de denúncia são de “Lesão corporal” (violência física) que fica na média de 

50.000/ano e faz sentido quando comparado com as respostas do formulário 

aplicado. 

A agressão com mais registro de boletim de ocorrência é “Ameaça” com 

média de 60.000/ano, seguida de “Calúnia-difamação-injúria” (média 13.000/ano). 

Fato curioso se pensarmos que são os tipos de agressão com menos intenção de 

denúncia (segundo dados do formulário aplicado). Isso pode sugerir que os números 

reais desses tipos de violências podem ser bem maiores que os documentados. 

Já no tipo patrimonial de violência a intenção de denúncia do formulário é alta, 

ficando em terceiro lugar, assim como nas estatísticas de registros de ocorrências 

com números de médias 12.000/ano somando os casos de “Dano” e “Invasão de 

domicílio”. Com a diferença que os registros oficiais não detalham os casos conforme 

a lei. 

 

 

5.1.3 Relatos sobre a experiência ao preencher o formulário 

 

Muitos dos relatos deixados pelas entrevistadas demonstram que o ato de 

responder foi instrutivo e provocou reflexão sobre o tema, conforme algumas 

citações exibidas de forma anônima. 

 

“Foi bom saber que muitas coisas consideradas normais podem ser 

ou são crimes” 

 

“É bem abrangente sobre os tipos de violência. Alguns tipos eu nem 

tinha parado pra pensar que são abusos também.” 

 

“Muito aprendizado. Reflexão.” 

 

“Me vi em inúmeras violências no meu antigo relacionamento e na 

época nem passava pela cabeça que era uma violência passível de 

denúncia.” 
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“Achei dúbio porque em alguns momentos entendi denúncia como ir 

na delegacia e em outros não.” 

 

“Acho que o questionário mostrou uma grande variedade de crimes 

contra a mulher que não são comumente denunciados (...)” 

 

“Me fez pensar no quanto desconheço os tipos de violência, muitas 

coisas passa por levar em consideração filhos, vergonha e até 

acreditar que é normal.” 

 

Estas percepções reforçam o ponto da hipótese de que a tecnologia pode ser 

utilizada também de forma educativa e auxiliar no repasse de informação sobre o 

problema. 

Através da compreensão dos dados apresentados é possível entender melhor 

o problema e a importância de fortalecer a comunicação e ampliar meios que 

garantam o acesso da vítima de violência à denúncia, mas torna-se importante 

esclarecer que o registro de ocorrência não é a única forma existente de auxílio a 

mulher em situação de risco. Isso porque muitas vezes a pessoa nem consegue 

identificar que está sendo agredida, cenário que pode prolongar a violência por muito 

tempo e até mesmo propiciar oportunidade de manifestação mais severa de 

agressão como lesão corporal. Muitas vezes a ajuda precisa vir de assistência social 

e/ou psicológica, para ampliar o entendimento da mulher sobre as agressões, 

empodera-la e permitir que ela tenha ferramentas próprias de combate aos atos 

violentos que venha a sofrer ou que saiba como e onde pedir ajuda. Mulheres em 

situação de vulnerabilidade poderão procurar CREAS ou CRAS.  

O Sistema Único de Assistência Social oferta serviços de proteção básica 

para pessoas em risco social ou vulnerabilidade, através do órgão estatal de 

abrangência municipal: Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS). 

A cidade de São Paulo conta com trinta CREAS, mas não são todas as 

cidades do país que ofertam este serviço. Na sua ausência poderão ser localizados 

CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) ou Secretaria de Assistência 

Social do município.  
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6 Proposta de tecnologia 

 

Esta última parte do trabalho pretende propor uma tecnologia mais 

abrangente e inclusiva para residentes do estado de São Paulo, levando em 

consideração a análise das ferramentas existentes e respostas do formulário de 

pesquisa aplicado, assim como levantamento de dados de ocorrências e lei Maria 

da Penha. 

Os dados de frequência de acesso à internet e redes sociais mais utilizadas 

do formulário de pesquisa aplicado mostram que quase todas entrevistadas 

acessam a internet todos os dias e mais de 95% usam WhatsApp como principal 

rede social. 

Segundo pesquisa de BUCHER, BIRGIT (2021) dos brasileiros que possuem 

smartphone, 98% utilizam diariamente o WhatsApp. Além disso, esta rede é utilizada 

como principal fonte de informação segundo enquete realizada pela Câmara do 

Deputados e Senado (CORREIO BRASILIENSE, 2019). 

Pelos motivos expostos, a tecnologia proposta é de ferramenta de chatbot 

pelo WhatsApp, que possibilitará que vítimas com pacote limitado de dados possam 

contatar órgão responsável e se informarem, de forma silenciosa.  

O formulário aplicado apresentou que o motivo mais frequente de não 

intenção de denúncia é a Ausência de provas. O que poderá ser coletado de forma 

fácil através de gravação de áudio ou envio de fotos e vídeos. 

Outra razão que tem bastante repetição na não intenção de denúncia é o fato 

de não considerar motivo. O que mostra falta de informação da sociedade civil e 

necessidade de melhorar a comunicação e oferecer meios informativos sobre o tema 

de violência contra as mulheres.   

O ideal é que o chatbot seja adotado pelos órgãos oficiais de segurança 

pública e tenha quatro objetivos: contato emergencial, cadastrar denúncia, 

informação, outras formas de auxílio. Seguindo o fluxo do protótipo apresentado nas 

figuras seguintes e com todas transcrições no Apêndice II. 
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6.1 Mensagem inicial: 

 

Ao enviar qualquer tipo de mensagem ao número do chatbot, será recebida 

mensagem introdutória conforme Figura 14, que oferecerá quatro opções: 

Emergência, Denúncia, Informação e Outras formas de auxílio. 

 

 
Figura 14: Proposta chatbot - Mensagem inicial. Fonte: a Autora 

 

 

6.2 Emergência 

 

Pensando na necessidade de inovar o canal emergencial, conforme tratado 

no capítulo 4.3, a proposta desta opção procurou oferecer um caminho curto e direto 

para possibilitar que a pessoa em risco consiga solicitar auxílio a polícia de forma 

alternativa ao telefonema (190) e sem a necessidade de falar, conforme Figura 15. 
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Figura 15: Proposta chatbot - Emergência. Fonte: a Autora 

 

 

6.3 Denúncia 

 

As opções de denúncia seguiram lógica do fluxo da delegacia eletrônica. Com 

a diferença que primeiro a mulher terá acesso as opções de agressões conforme 

definição da lei Maria da Penha (Figura 16), e em seguida poderão descrever a 

ocorrência em suas palavras e envio de provas (Figura 17). 

Fornecer a explicação dos tipos de agressão é uma forma de ampliar o 

repasse de informação, além de padronizar e alinhar o entendimento da lei com a 

sociedade civil e órgãos competentes de segurança pública. 
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Figura 16: Proposta chatbot - Denúncia, tipo de violência. Fonte: a Autora 

 

 

 
Figura 17: Proposta chatbot - Denúncia, tipo de agressão e provas. Fonte: a Autora 

 

A partir da Figura 18 o fluxo segue a ordem da delegacia eletrônica. Sempre 

fornecendo opção de retornar a mensagem inicial, caso a pessoa desista da 

denúncia ou deseje ver outras opções ou então mensagem anterior caso precise 

editar dados.  
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Figura 18: Proposta chatbot - Denúncia, dados iniciais. Fonte: a Autora 

 

 
Figura 19: Proposta chatbot - Denúncia, dados da vítima. Fonte: a Autora 
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Figura 20: Proposta chatbot - Denúncia, dados da ocorrência. Fonte: a Autora 

 

 
Figura 21: Proposta chatbot - Denúncia, dados do agressor. Fonte: a Autora 
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Figura 22: Proposta chatbot - Denúncia, medida protetiva e finalizar. Fonte: a Autora 

 

 

6.4 Informações 

 

A mensagem inicial da opção de Informações fornece opção de consulta de 

endereços de delegacias para registro pessoal de ocorrência (Figura 23), e opção 

para checar se está em situação de risco. 

 

 
Figura 23: Proposta chatbot - Informação, checar endereços de delegacias para registro pessoal de 

ocorrência. Fonte: a Autora 
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Para a definição das perguntas do bloco de Informações: Checar se estou em 

situação de risco, foi utilizado critério de selecionar as questões do formulário 

aplicado como apoio da pesquisa (Capítulo 5.1) que possuíam menor intenção de 

denúncia, com o intuito de fortalecer o conhecimento que estes tipos de agressão 

também são passíveis de registro de ocorrência (Figura 24).  

 

 
Figura 24: Proposta chatbot - Informação, checar se estou em situação de risco. Fonte: a Autora 

  

 

Se houver qualquer resposta positiva (1 - Sim) a pessoa receberá mensagem 

que pode estar em situação de risco, mas se todas as respostas forem negativas ela 

receberá mensagem que não foi identificada situação de risco. 

 

 
Figura 25: Proposta chatbot - Informação, verificar se estou em situação de risco. Fonte: a Autora 
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6.5 Outras formas de auxílio 

 

Na opção Outras formas de auxílio, quando digitado 1 será exibido os CREAS 

mais próximos, conforme Figura 26. 

 

 
Figura 26: Proposta chatbot - Outras formas de auxílio, checar endereços CREAS. Fonte: a Autora 

 

Quando digitado 2 – Checar aplicativos e instituições de apoio a pessoa 

receberá lista de iniciativas que possuem parceria com o órgão competente, pode 

ser aplicativos ou projetos como os já apresentados no capítulo 4. 
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7 Considerações finais 

 

A violência contra as mulheres é tema que vem ganhando maior espaço de 

discussão na sociedade civil e formulação de políticas públicas; isso se dá de forma 

discreta no Brasil e no estado de São Paulo, local onde há maior infraestrutura de 

apoio. 

Apesar da Lei Maria da Penha estar prestes a completar quinze anos de 

existência, ainda faltam iniciativas que garantam seu cumprimento.  

Um dos pontos que não favorece o cenário é a carência de dados, seja por 

falta de divulgação, seja por desinformação ou não desejo de judicializar os casos, 

ou ainda por ausência dos órgãos oficiais que não estão alinhados às premissas da 

lei. 

As tecnologias existentes de órgãos oficiais de apoio a violência contra as 

mulheres inovam pouco no quesito de acionar canal de emergência, uma vez que 

direcionam ao meio telefônico uma pessoa que pode estar em risco e precisar de 

formas alternativas (mais discretas) de acionar a polícia. Quando o objetivo é criar 

denúncias, mesmo por meio digital, a usuária se depara com uma série de etapas 

burocráticas e não fica claro como seu caso será categorizado pelo órgão 

responsável. Talvez isso denote a necessidade de atualização de processos 

internos destes órgãos. 

Já dentre as iniciativas informais, mesmo as mais completas como o aplicativo 

PenhaS, possui a desvantagem de não ser canal oficial. Neste aspecto, vítimas de 

violência não conseguem encontrar um compilado de tudo que necessitam no 

mesmo canal. 

Ao longo do trabalho foram vistos pontos que demostram a necessidade e 

importância do esclarecimento da vítima sobre violência, e que também há outras 

formas de recorrer a apoio que não são judiciais. Ao pensar na realidade brasileira, 

podemos considerar que a sociedade precisa amadurecer a questão de violência 

contra as mulheres, antes de conseguir alcançar o que seria considerado ideal em 

termos de denúncias. 
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Neste âmbito, para que os registros representem a realidade de ocorrências, 

é necessário ampliar a informação e oferecer outras formas de ajuda para que 

mulheres que sofrem agressões possam se fortalecer e se libertarem dos mitos e 

ciclos que violência que as aprisionam e decidam recorrer a judicialização. Para 

desta forma haver números realistas que poderão pautar a formulação de políticas 

públicas e outras tomadas de decisões importantes para a sociedade.  

Retomando a hipótese desse trabalho de que as tecnologias podem facilitar 

o acesso a informações de combate à violência contra a mulher, esclarecendo sobre: 

as várias formas de violência; como buscar ajuda e orientação caso sofra agressão; 

e como registrar denúncias nos órgãos competentes, uma vez que, quanto mais 

dados oficiais são registrados, maiores as chances de fundamentar políticas 

públicas e leis de proteção a mulher. É possível concluir que não há hoje tecnologia 

que reúna todos os fatores fundamentais para atender a diversidade de casos e 

necessidades da mulher vítima de violência, mas é possível desenvolver solução 

que atenda de forma mais acessível e ampla. 

Sendo a hipótese do trabalho confirmada através da elaboração de uma 

proposta capaz de concentrar todas as iniciativas em ferramenta única que é a mais 

utilizada e acessível - WhatsApp. 
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APÊNDICE I – DADOS COLETADOS PELO FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

1 5/26/2021 21:43:03 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

2 5/26/2021 21:47:05 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

3 5/26/2021 21:48:48 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Twitter, 
Whatsapp 

4 5/26/2021 21:50:22 Masculino                   

5 5/26/2021 21:52:29 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

91 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

6 5/26/2021 21:54:02 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

7 5/26/2021 21:54:38 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Linkedin 

8 5/26/2021 21:54:43 Masculino                   

9 5/26/2021 21:57:54 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

10 5/26/2021 21:58:35 Masculino                   

11 5/26/2021 21:59:02 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Twitter, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

12 5/26/2021 22:11:34 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

13 5/26/2021 22:11:39 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

14 5/26/2021 22:15:05 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

15 5/26/2021 22:22:23 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

16 5/26/2021 22:25:44 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Pontos de acesso 
público 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

17 5/26/2021 22:39:13 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Tumblr 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

18 5/26/2021 22:50:07 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

19 5/26/2021 22:50:44 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

20 5/26/2021 22:52:24 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

21 5/26/2021 22:54:35 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

22 5/26/2021 22:59:56 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

23 5/26/2021 23:00:07 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

24 5/26/2021 23:00:21 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

25 5/26/2021 23:00:41 Masculino                   

26 5/26/2021 23:01:48 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

27 5/26/2021 23:04:38 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

28 5/26/2021 23:04:44 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

29 5/26/2021 23:05:18 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

30 5/26/2021 23:05:44 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

31 5/26/2021 23:10:33 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

32 5/26/2021 23:10:59 Masculino                   

33 5/26/2021 23:11:12 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

34 5/26/2021 23:15:59 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

35 5/26/2021 23:16:43 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

36 5/26/2021 23:19:46 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

37 5/26/2021 23:21:05 Masculino                   

38 5/26/2021 23:21:18 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

39 5/26/2021 23:21:50 Masculino                   

40 5/26/2021 23:22:04 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Twitter, 
Whatsapp 

41 5/26/2021 23:23:33 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

42 5/26/2021 23:24:02 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
Mais de 20 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram 

43 5/26/2021 23:27:29 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

44 5/26/2021 23:27:54 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

45 5/26/2021 23:29:00 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Amarela 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp, 
Tiktok 

46 5/26/2021 23:31:23 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

47 5/26/2021 23:32:54 Masculino                   
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

48 5/26/2021 23:34:00 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

49 5/26/2021 23:36:20 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

50 5/26/2021 23:37:02 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

51 5/26/2021 23:43:01 Masculino                   

52 5/26/2021 23:43:06 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

53 5/26/2021 23:43:22 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 



 

99 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

54 5/26/2021 23:43:58 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Twitter, 
Whatsapp 

55 5/26/2021 23:44:43 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

56 5/26/2021 23:45:38 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

57 5/26/2021 23:46:41 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

58 5/26/2021 23:52:24 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

59 5/26/2021 23:56:34 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp, 
Telegram 



 

100 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

60 5/27/2021 0:01:50 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

61 5/27/2021 0:01:51 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

5 ou mais 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

62 5/27/2021 0:03:05 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

63 5/27/2021 0:04:09 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

64 5/27/2021 0:08:24 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp, 
LinkedIn 

65 5/27/2021 0:09:23 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Pontos de acesso 
público 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

101 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

66 5/27/2021 0:09:23 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

67 5/27/2021 0:09:29 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

68 5/27/2021 0:09:29 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

69 5/27/2021 0:12:30 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

70 5/27/2021 0:17:42 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Não há renda 
familiar no 
momento 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

71 5/27/2021 0:19:08 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram 



 

102 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

72 5/27/2021 0:22:57 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

73 5/27/2021 0:25:30 Masculino                   

74 5/27/2021 0:28:02 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
Não há renda 
familiar no 
momento 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp, 
Youtube, 
Twitch, Reddit, 
Tumblr, Quora 

75 5/27/2021 0:29:20 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

76 5/27/2021 0:31:56 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

103 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

77 5/27/2021 0:33:45 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Amarela 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

78 5/27/2021 1:07:16 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Twitter, 
Whatsapp 

79 5/27/2021 1:48:23 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

80 5/27/2021 2:07:29 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

81 5/27/2021 2:11:13 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

82 5/27/2021 2:31:25 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

104 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

83 5/27/2021 3:00:31 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
LinkedIn  

84 5/27/2021 3:32:23 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

85 5/27/2021 3:41:52 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram 

86 5/27/2021 3:50:13 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

87 5/27/2021 4:05:36 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Separada Amarela 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook 

88 5/27/2021 4:52:01 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp, 
TikTok 



 

105 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

89 5/27/2021 4:57:05 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp, 
Telegram 

90 5/27/2021 5:03:29 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Negra 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

91 5/27/2021 5:29:54 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

92 5/27/2021 5:55:45 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

93 5/27/2021 5:56:08 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

94 5/27/2021 6:06:38 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

106 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

95 5/27/2021 6:16:38 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

96 5/27/2021 6:20:55 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Telegram 

97 5/27/2021 6:34:28 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

98 5/27/2021 6:52:59 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

99 5/27/2021 6:54:00 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

100 5/27/2021 6:58:20 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

107 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

101 5/27/2021 7:00:43 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

102 5/27/2021 7:07:47 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

103 5/27/2021 7:08:28 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

104 5/27/2021 7:10:28 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

105 5/27/2021 7:11:14 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

106 5/27/2021 7:13:29 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

108 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

107 5/27/2021 7:17:10 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

108 5/27/2021 7:22:27 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

109 5/27/2021 7:34:21 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

110 5/27/2021 7:40:46 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

111 5/27/2021 7:46:40 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

112 5/27/2021 7:47:42 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

109 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

113 5/27/2021 7:52:20 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

114 5/27/2021 7:52:41 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

115 5/27/2021 7:54:44 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

116 5/27/2021 7:57:07 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

117 5/27/2021 7:58:03 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter 

118 5/27/2021 8:02:13 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

110 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

119 5/27/2021 8:02:27 Masculino                   

120 5/27/2021 8:02:38 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

121 5/27/2021 8:05:12 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

122 5/27/2021 8:07:46 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

123 5/27/2021 8:08:59 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

124 5/27/2021 8:12:37 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

111 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

125 5/27/2021 8:14:04 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

126 5/27/2021 8:17:03 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Instagram, 
pinterest 

127 5/27/2021 8:17:36 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

128 5/27/2021 8:28:55 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

129 5/27/2021 8:31:27 Masculino                   

130 5/27/2021 8:34:53 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

112 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

131 5/27/2021 8:35:20 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Negra 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

132 5/27/2021 8:38:58 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

133 5/27/2021 8:42:33 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

134 5/27/2021 8:44:51 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

135 5/27/2021 8:45:50 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

LinkedIn  

136 5/27/2021 8:47:15 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

5 ou mais 
Fundamental 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

113 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

137 5/27/2021 8:56:38 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

138 5/27/2021 8:58:43 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

139 5/27/2021 8:59:49 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

140 5/27/2021 9:00:32 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

141 5/27/2021 9:00:39 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

142 5/27/2021 9:02:03 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram 



 

114 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

143 5/27/2021 9:03:51 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

144 5/27/2021 9:05:37 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

145 5/27/2021 9:08:50 Masculino                   

146 5/27/2021 9:09:21 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

5 ou mais 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

147 5/27/2021 9:10:00 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

148 5/27/2021 9:10:20 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

115 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

149 5/27/2021 9:10:22 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

150 5/27/2021 9:12:56 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp, 
Tiktok 

151 5/27/2021 9:22:03 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

152 5/27/2021 9:23:19 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

153 5/27/2021 9:24:14 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

154 5/27/2021 9:24:20 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

116 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

155 5/27/2021 9:28:15 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

156 5/27/2021 9:28:33 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

157 5/27/2021 9:30:33 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

158 5/27/2021 9:31:43 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

159 5/27/2021 9:34:36 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Negra 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

160 5/27/2021 9:35:41 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp, 
linkedn 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

161 5/27/2021 9:36:51 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

162 5/27/2021 9:37:57 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

163 5/27/2021 9:40:50 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Amarela 
Até 1 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Jogos online 

164 5/27/2021 9:43:30 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

165 5/27/2021 9:44:26 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

166 5/27/2021 9:46:48 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

LinkedIn 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

167 5/27/2021 9:47:40 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

168 5/27/2021 9:48:45 Masculino                   

169 5/27/2021 9:48:49 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Médio 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

170 5/27/2021 9:50:08 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

171 5/27/2021 9:54:00 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

172 5/27/2021 9:54:54 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

173 5/27/2021 10:00:58 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

174 5/27/2021 10:01:42 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

175 5/27/2021 10:08:16 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

5 ou mais 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

176 5/27/2021 10:11:47 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

177 5/27/2021 10:14:33 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

178 5/27/2021 10:15:13 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

179 5/27/2021 10:15:32 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp, 
Wechat  

180 5/27/2021 10:16:25 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Twitter, 
Whatsapp 

181 5/27/2021 10:18:56 Masculino                   

182 5/27/2021 10:20:23 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

183 5/27/2021 10:20:28 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

184 5/27/2021 10:20:47 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

185 5/27/2021 10:21:36 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

186 5/27/2021 10:22:18 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

187 5/27/2021 10:23:09 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

188 5/27/2021 10:23:47 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

189 5/27/2021 10:24:29 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

190 5/27/2021 10:27:24 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

191 5/27/2021 10:27:28 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

192 5/27/2021 10:29:05 Masculino                   

193 5/27/2021 10:29:50 Masculino                   

194 5/27/2021 10:30:12 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Amarela 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

195 5/27/2021 10:30:53 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

196 5/27/2021 10:31:09 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

197 5/27/2021 10:32:12 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

198 5/27/2021 10:33:28 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

199 5/27/2021 10:33:46 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

200 5/27/2021 10:35:34 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

201 5/27/2021 10:41:02 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp, 
Telegram 

202 5/27/2021 10:43:04 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Pontos de acesso 
público 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Linkedin  
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

203 5/27/2021 10:47:04 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

204 5/27/2021 10:47:27 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

205 5/27/2021 10:52:45 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

206 5/27/2021 10:56:16 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

207 5/27/2021 10:57:22 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

208 5/27/2021 10:58:26 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

209 5/27/2021 11:05:42 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

210 5/27/2021 11:09:47 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

211 5/27/2021 11:11:17 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp, 
Linkedin 

212 5/27/2021 11:16:31 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Negra 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

213 5/27/2021 11:20:08 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

214 5/27/2021 11:20:44 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

126 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

215 5/27/2021 11:23:21 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Twitter, 
Whatsapp 

216 5/27/2021 11:23:40 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Twitter, 
Whatsapp 

217 5/27/2021 11:23:56 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

218 5/27/2021 11:25:20 Masculino                   

219 5/27/2021 11:25:47 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

220 5/27/2021 11:29:27 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

União 
Estável 

Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

221 5/27/2021 11:36:54 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter 

222 5/27/2021 11:38:19 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Amarela 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

223 5/27/2021 11:39:33 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

224 5/27/2021 11:39:58 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

225 5/27/2021 11:43:26 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Teams 

226 5/27/2021 11:43:41 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Whatsapp, 
Linkedin 



 

128 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

227 5/27/2021 11:44:15 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

228 5/27/2021 11:45:15 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp, 
Pinterest. 

229 5/27/2021 11:48:16 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

230 5/27/2021 12:02:20 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

231 5/27/2021 12:14:46 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Amarela 
Mais de 20 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

232 5/27/2021 12:17:15 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 



 

129 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

233 5/27/2021 12:17:21 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

234 5/27/2021 12:21:16 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Indígena 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

235 5/27/2021 12:21:28 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram 

236 5/27/2021 12:21:29 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

237 5/27/2021 12:22:49 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

238 5/27/2021 12:23:16 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 



 

130 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

239 5/27/2021 12:24:37 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

240 5/27/2021 12:29:46 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

241 5/27/2021 12:32:19 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

242 5/27/2021 12:37:34 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

243 5/27/2021 12:40:26 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

244 5/27/2021 12:41:43 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

131 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

245 5/27/2021 12:42:35 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

246 5/27/2021 12:46:48 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

247 5/27/2021 12:48:51 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

248 5/27/2021 12:59:37 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

249 5/27/2021 13:00:08 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

250 5/27/2021 13:01:07 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

132 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

251 5/27/2021 13:02:10 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

252 5/27/2021 13:03:12 Masculino                   

253 5/27/2021 13:03:56 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

254 5/27/2021 13:04:01 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

255 5/27/2021 13:04:25 Feminino 
A partir de 
51 anos 

União 
Estável 

Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Linkedin 

256 5/27/2021 13:04:48 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 



 

133 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

257 5/27/2021 13:10:11 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

258 5/27/2021 13:12:26 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

259 5/27/2021 13:13:30 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

260 5/27/2021 13:13:33 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram 

261 5/27/2021 13:13:46 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

262 5/27/2021 13:14:42 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

134 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

263 5/27/2021 13:17:37 Masculino                   

264 5/27/2021 13:19:06 Masculino                   

265 5/27/2021 13:21:20 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

266 5/27/2021 13:29:44 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

267 5/27/2021 13:31:49 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

268 5/27/2021 13:33:47 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 



 

135 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

269 5/27/2021 13:34:59 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

270 5/27/2021 13:38:30 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

271 5/27/2021 13:44:16 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Viúva(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

272 5/27/2021 13:50:13 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

273 5/27/2021 13:52:37 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

274 5/27/2021 13:52:41 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

275 5/27/2021 13:55:05 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

276 5/27/2021 14:02:05 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

277 5/27/2021 14:02:50 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

278 5/27/2021 14:07:52 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

279 5/27/2021 14:09:28 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

280 5/27/2021 14:10:19 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

281 5/27/2021 14:14:33 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

282 5/27/2021 14:16:10 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

283 5/27/2021 14:19:28 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

União 
Estável 

Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

284 5/27/2021 14:20:31 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

285 5/27/2021 14:22:05 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

286 5/27/2021 14:26:14 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Fundamental 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, Tio 
Tok 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

287 5/27/2021 14:30:35 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

288 5/27/2021 14:32:20 Masculino                   

289 5/27/2021 14:35:18 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

290 5/27/2021 14:39:20 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

291 5/27/2021 14:40:00 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

292 5/27/2021 14:40:53 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

293 5/27/2021 14:44:38 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

294 5/27/2021 14:45:01 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

295 5/27/2021 14:45:46 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

296 5/27/2021 14:47:09 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

297 5/27/2021 14:51:43 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Viúva(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

298 5/27/2021 14:52:26 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Telegran 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

299 5/27/2021 14:55:01 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

300 5/27/2021 14:57:19 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

301 5/27/2021 15:02:05 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

302 5/27/2021 15:08:36 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

303 5/27/2021 15:11:20 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

304 5/27/2021 15:28:02 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

305 5/27/2021 15:34:56 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

306 5/27/2021 15:35:29 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

307 5/27/2021 15:39:45 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook 

308 5/27/2021 16:08:17 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

309 5/27/2021 16:09:48 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

310 5/27/2021 16:10:07 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

311 5/27/2021 16:10:41 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

312 5/27/2021 16:11:48 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

313 5/27/2021 16:27:35 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

314 5/27/2021 16:28:41 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp, 
YouTube 

315 5/27/2021 16:51:13 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

316 5/27/2021 16:56:39 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

317 5/27/2021 17:08:31 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

318 5/27/2021 17:19:42 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

319 5/27/2021 17:24:42 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

320 5/27/2021 17:29:43 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

321 5/27/2021 17:41:05 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

322 5/27/2021 17:48:26 Feminino 
Até 17 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

323 5/27/2021 17:55:50 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

324 5/27/2021 18:03:13 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

325 5/27/2021 18:04:26 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp, 
Tiktok 

326 5/27/2021 18:04:41 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

327 5/27/2021 18:10:21 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

328 5/27/2021 18:11:47 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

329 5/27/2021 18:15:18 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

330 5/27/2021 18:23:19 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

331 5/27/2021 18:23:56 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

332 5/27/2021 18:25:53 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

333 5/27/2021 18:47:04 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Twitter, 
Whatsapp 

334 5/27/2021 18:50:45 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

335 5/27/2021 18:57:19 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

336 5/27/2021 19:00:09 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

337 5/27/2021 19:13:06 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Pelo menos 
uma vez 
por semana 

Facebook, 
Whatsapp 

338 5/27/2021 19:14:40 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

339 5/27/2021 19:17:00 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

340 5/27/2021 19:22:09 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

341 5/27/2021 19:22:34 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

342 5/27/2021 19:27:21 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

343 5/27/2021 19:35:04 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

344 5/27/2021 19:36:11 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros, Pontos de 
acesso público 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

345 5/27/2021 19:36:42 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

346 5/27/2021 19:37:20 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

347 5/27/2021 19:37:35 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

348 5/27/2021 19:38:47 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

349 5/27/2021 19:42:49 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

350 5/27/2021 19:50:27 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

351 5/27/2021 19:56:13 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

5 ou mais 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

352 5/27/2021 20:01:26 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

353 5/27/2021 20:05:27 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

354 5/27/2021 20:16:02 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

355 5/27/2021 20:21:59 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

356 5/27/2021 20:39:50 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Incompleto 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

357 5/27/2021 20:40:32 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Pelo menos 
uma vez 
por semana 

Whatsapp 



 

150 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

358 5/27/2021 20:41:02 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

359 5/27/2021 20:41:53 Masculino                   

360 5/27/2021 20:42:11 Masculino                   

361 5/27/2021 20:43:06 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

362 5/27/2021 20:52:47 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

363 5/27/2021 20:59:26 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

364 5/27/2021 21:03:29 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

365 5/27/2021 21:04:08 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

366 5/27/2021 21:05:43 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

4 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

367 5/27/2021 21:09:48 Masculino                   

368 5/27/2021 21:10:01 Masculino                   

369 5/27/2021 21:15:06 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

370 5/27/2021 21:21:42 Masculino                   

371 5/27/2021 21:21:59 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

372 5/27/2021 21:31:13 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

373 5/27/2021 21:31:40 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

374 5/27/2021 21:35:11 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

375 5/27/2021 21:47:18 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

União 
Estável 

Amarela 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

376 5/27/2021 22:21:18 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

377 5/27/2021 22:29:11 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

378 5/27/2021 22:52:20 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Amarela 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

379 5/27/2021 22:59:25 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

380 5/27/2021 23:36:30 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Pontos de acesso 
público 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

381 5/27/2021 23:45:54 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

154 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

382 5/27/2021 23:55:36 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

383 5/28/2021 3:24:20 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

384 5/28/2021 3:24:32 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

385 5/28/2021 3:24:35 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

386 5/28/2021 8:26:39 Masculino                   

387 5/28/2021 8:27:30 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 



 

155 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

388 5/28/2021 8:30:55 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

389 5/28/2021 8:32:16 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

390 5/28/2021 8:36:33 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

391 5/28/2021 9:41:00 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

392 5/28/2021 9:51:59 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

393 5/28/2021 9:53:59 Masculino                   



 

156 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

394 5/28/2021 9:54:48 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

395 5/28/2021 9:55:11 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Fundamental 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

396 5/28/2021 9:56:19 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Twitter, 
Whatsapp 

397 5/28/2021 9:59:31 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

398 5/28/2021 10:00:26 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

399 5/28/2021 10:07:09 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

157 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

400 5/28/2021 10:07:34 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram 

401 5/28/2021 10:09:02 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

402 5/28/2021 10:22:09 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

403 5/28/2021 10:28:08 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Pontos de acesso 
público 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

404 5/28/2021 10:28:32 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

405 5/28/2021 10:32:44 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 



 

158 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

406 5/28/2021 10:35:26 Masculino                   

407 5/28/2021 10:39:12 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

408 5/28/2021 10:48:27 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

409 5/28/2021 10:49:02 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Negra 
Não há renda 
familiar no 
momento 

4 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram 

410 5/28/2021 10:49:36 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

411 5/28/2021 10:52:43 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

159 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

412 5/28/2021 10:53:07 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

413 5/28/2021 10:57:06 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

414 5/28/2021 11:11:38 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

415 5/28/2021 11:15:59 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

416 5/28/2021 11:19:05 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Negra 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

417 5/28/2021 11:20:37 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

160 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

418 5/28/2021 11:20:51 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

419 5/28/2021 11:21:28 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

420 5/28/2021 11:22:29 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

421 5/28/2021 11:24:40 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Negra 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

422 5/28/2021 11:25:06 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Fundamental 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

423 5/28/2021 11:30:02 Masculino                   



 

161 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

424 5/28/2021 11:30:21 Feminino 
Até 17 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

425 5/28/2021 11:36:29 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

426 5/28/2021 11:37:22 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Pontos de acesso 
público 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

427 5/28/2021 11:41:04 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

428 5/28/2021 11:41:14 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

429 5/28/2021 11:57:33 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

430 5/28/2021 11:58:08 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Amarela 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

431 5/28/2021 12:04:38 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

432 5/28/2021 12:40:54 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

433 5/28/2021 12:45:52 Masculino                   

434 5/28/2021 13:59:41 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

435 5/28/2021 14:42:07 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

436 5/28/2021 14:53:14 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

437 5/28/2021 15:00:41 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

438 5/28/2021 15:03:50 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

439 5/28/2021 15:03:53 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

440 5/28/2021 15:05:05 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

441 5/28/2021 15:06:26 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

442 5/28/2021 15:07:29 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

443 5/28/2021 15:13:22 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

444 5/28/2021 15:19:03 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

445 5/28/2021 15:38:04 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

446 5/28/2021 15:56:47 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

447 5/28/2021 16:15:19 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

448 5/28/2021 16:19:03 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

449 5/28/2021 17:24:18 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

450 5/28/2021 17:34:36 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

451 5/28/2021 17:38:18 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

452 5/28/2021 17:43:21 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

453 5/28/2021 18:09:02 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

454 5/28/2021 18:59:19 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

455 5/28/2021 19:12:30 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

456 5/28/2021 19:19:36 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

457 5/28/2021 19:48:57 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Parda 
Até 1 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

458 5/28/2021 20:24:23 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

459 5/28/2021 21:48:47 Masculino                   
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

460 5/28/2021 22:02:08 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Amarela 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

461 5/28/2021 22:08:06 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

462 5/28/2021 22:10:05 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

463 5/28/2021 22:12:26 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

464 5/28/2021 23:09:18 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

465 5/28/2021 23:18:33 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

466 5/29/2021 1:39:02 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

467 5/29/2021 7:01:34 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

468 5/29/2021 7:44:33 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

469 5/29/2021 9:38:11 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

470 5/29/2021 11:55:08 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

471 5/29/2021 15:38:29 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

472 5/29/2021 15:58:50 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

473 5/29/2021 16:05:40 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

474 5/29/2021 17:24:58 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

475 5/29/2021 17:34:16 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

476 5/29/2021 19:19:30 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

477 5/29/2021 20:20:14 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

478 5/29/2021 21:36:09 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

479 5/30/2021 2:10:47 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Twitter, 
Whatsapp 

480 5/30/2021 9:16:17 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

481 5/30/2021 9:27:41 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp, 
TELEGRAM 

482 5/30/2021 10:32:07 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

483 5/30/2021 10:41:20 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

484 5/30/2021 10:46:21 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

485 5/30/2021 10:58:58 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

486 5/30/2021 11:00:06 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram 

487 5/30/2021 11:21:18 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

488 5/30/2021 11:27:34 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

489 5/30/2021 11:27:38 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

490 5/30/2021 11:29:25 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

491 5/30/2021 11:46:46 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Fundamental 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

492 5/30/2021 11:47:18 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

493 5/30/2021 11:54:22 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

494 5/30/2021 11:58:50 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

495 5/30/2021 12:03:06 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

União 
estável  

Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Telegram 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

496 5/30/2021 12:13:50 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

497 5/30/2021 12:16:58 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

498 5/30/2021 12:29:30 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

499 5/30/2021 12:30:32 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

500 5/30/2021 12:39:17 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

501 5/30/2021 12:45:13 Masculino                   
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

502 5/30/2021 13:00:08 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

503 5/30/2021 13:29:04 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

504 5/30/2021 13:39:48 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp, 
Telegram 

505 5/30/2021 13:42:10 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

506 5/30/2021 13:48:26 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

507 5/30/2021 14:00:11 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

508 5/30/2021 14:03:48 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Twitter 

509 5/30/2021 14:17:26 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

510 5/30/2021 14:27:24 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

511 5/30/2021 14:30:21 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp, 
Telegram 

512 5/30/2021 14:42:35 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram 

513 5/30/2021 14:43:11 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

514 5/30/2021 14:57:02 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

515 5/30/2021 15:04:37 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

516 5/30/2021 15:10:13 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

517 5/30/2021 15:41:14 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

518 5/30/2021 16:13:21 Masculino                   

519 5/30/2021 16:15:05 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

520 5/30/2021 16:35:29 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram 

521 5/30/2021 16:35:45 Masculino                   

522 5/30/2021 16:45:17 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

523 5/30/2021 16:53:06 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

524 5/30/2021 16:56:58 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Pontos de acesso 
público 

Todos os 
dias 

Instagram 

525 5/30/2021 17:02:23 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

526 5/30/2021 17:06:12 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

527 5/30/2021 17:07:42 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

528 5/30/2021 17:09:53 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

529 5/30/2021 17:20:36 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

530 5/30/2021 17:38:48 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Amarela 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

531 5/30/2021 17:46:16 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

532 5/30/2021 17:48:11 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

533 5/30/2021 17:59:58 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

534 5/30/2021 18:29:42 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp, Tik 
tok, pinterest 

535 5/30/2021 18:30:29 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

536 5/30/2021 19:03:58 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

537 5/30/2021 19:05:35 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

538 5/30/2021 19:06:33 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

539 5/30/2021 19:06:57 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

540 5/30/2021 19:08:00 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

541 5/30/2021 19:11:39 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

542 5/30/2021 19:15:14 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

543 5/30/2021 23:49:48 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

544 5/31/2021 0:55:48 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

545 5/31/2021 1:03:52 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

546 5/31/2021 7:52:46 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

547 5/31/2021 7:58:56 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Indígena 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

548 5/31/2021 8:57:50 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

549 5/31/2021 9:43:39 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 



 

182 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

550 5/31/2021 10:30:56 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Amigada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

551 5/31/2021 10:38:31 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook 

552 5/31/2021 10:38:37 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Pontos de acesso 
público 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

553 5/31/2021 11:55:35 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Pelo menos 
uma vez 
por semana 

Facebook, 
Whatsapp 

554 5/31/2021 12:04:02 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

555 5/31/2021 12:05:51 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Negra 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

183 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

556 5/31/2021 12:05:51 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

557 5/31/2021 12:07:21 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Viúva(o) Negra 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

558 5/31/2021 12:16:21 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

559 5/31/2021 12:19:24 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

560 5/31/2021 12:20:10 Masculino                   

561 5/31/2021 12:57:45 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 



 

184 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

562 5/31/2021 13:03:28 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros, Pontos de 
acesso público 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

563 5/31/2021 13:10:32 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

564 5/31/2021 13:22:08 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Twitter, 
Whatsapp 

565 5/31/2021 13:33:43 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

566 5/31/2021 14:14:24 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 



 

185 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

567 5/31/2021 14:40:01 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

568 5/31/2021 15:45:41 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
Até 1 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

569 5/31/2021 15:53:47 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

570 5/31/2021 16:33:40 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

571 5/31/2021 17:16:44 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

572 5/31/2021 17:25:26 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

186 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

573 5/31/2021 17:34:20 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

574 5/31/2021 17:47:40 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

575 5/31/2021 18:19:07 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

576 5/31/2021 19:19:24 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp, 
Linkedin 

577 5/31/2021 19:22:23 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Amigada(o) Parda 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

578 5/31/2021 19:26:14 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 



 

187 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

579 5/31/2021 20:18:39 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Viúva(o) Parda 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

580 5/31/2021 20:29:55 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp, 
Sites de 
notícias , busca 
, Google drive  

581 5/31/2021 21:39:23 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

582 5/31/2021 22:27:19 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

583 5/31/2021 22:35:29 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

584 6/1/2021 0:07:40 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 



 

188 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

585 6/1/2021 12:35:02 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

586 6/1/2021 14:47:34 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

587 6/1/2021 15:43:16 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Mais de 20 salários 
mínimos 

4 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

588 6/1/2021 17:41:34 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

589 6/1/2021 18:25:32 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

590 6/1/2021 18:36:28 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 



 

189 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

591 6/1/2021 21:09:37 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

592 6/1/2021 23:16:21 Masculino                   

593 6/1/2021 23:27:58 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Solteira(o) Negra 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

594 6/2/2021 9:39:43 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 

595 6/2/2021 9:46:42 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

596 6/2/2021 10:46:41 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
Mais de 20 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Whatsapp 



 

190 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

597 6/2/2021 16:52:09 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp 

598 6/2/2021 18:19:02 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Divorciada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Twitter, 
Whatsapp 

599 6/3/2021 8:18:57 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Incompleto 

Computador próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

600 6/4/2021 7:36:14 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

601 6/4/2021 8:26:13 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

602 6/4/2021 9:56:29 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

603 6/4/2021 11:00:40 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio, 
Computador ou 
smartphone de 
terceiros 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

604 6/4/2021 11:11:00 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

3 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

605 6/4/2021 11:44:44 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

606 6/4/2021 11:55:28 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook 

607 6/4/2021 12:00:10 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Branca 
Até 1 salários 
mínimos 

4 
Superior 
Incompleto 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

608 6/4/2021 12:17:24 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 



 

192 
 

Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

609 6/4/2021 12:17:24 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Divorciada(o) Branca 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

610 6/4/2021 12:17:43 Feminino 
De 18 à 24 
anos 

Solteira(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Médio 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

611 6/4/2021 12:32:21 Feminino 
A partir de 
51 anos 

Casada(o) Indígena 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

5 ou mais 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp, You 
tube 

612 6/4/2021 13:45:46 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Solteira(o) Parda 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Whatsapp 

613 6/4/2021 15:59:50 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Solteira(o) Negra 
De 1 até 3 salários 
mínimos 

1 (Moro 
sozinho) 

Superior 
Completo 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 

614 6/4/2021 18:15:59 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Amigada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

4 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Whatsapp, 
Telegram 
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Id 
Carimbo de 
data/hora 

Qual 
gênero se 
identifica? 

Qual sua 
faixa 
etária? 

Qual seu 
estado civil? 

Como 
define 
sua cor? 

Considerando você e 
todas pessoas que 
moram com você, 
qual a renda total da 
família? (Atualmente, 
o salário mínimo está 
em R$ 1.100) 

Contando 
você, 
quantas 
pessoas 
moram 
com você?  

Qual seu grau 
de 
escolaridade? 

Quais formas que 
utiliza para acessar a 
internet? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Com qual 
frequência 
acessa a 
internet? 

Quais redes 
sociais mais 
utiliza? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

615 6/4/2021 20:18:27 Feminino 
De 36 à 50 
anos 

Casada(o) Branca 
Entre 10 e 20 
salários mínimos 

2 
Pós Graduado,  
Mestrado ou 
Doutorado 

Smartphone próprio 
Todos os 
dias 

Instagram, 
Whatsapp 

616 6/5/2021 11:02:22 Feminino 
De 25 à 35 
anos 

Casada(o) Branca 
De 3 até 10 salários 
mínimos 

3 
Superior 
Completo 

Smartphone próprio, 
Computador próprio 

Todos os 
dias 

Facebook, 
Instagram, 
Whatsapp 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

1 Sim   Sim   Sim   

2 Talvez Depende da intençao e momento da pessoa Sim   Talvez As vezes nao percebemos como abuso 

3 Sim   Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

4             

5 Talvez 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, Por 
vergonha 

Sim   Sim   

6 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

7 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

8             

9 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas, Pela dificuldade e humilhação que 
é conseguir fazer uma denúncia na delegacia. 

10             

11 Sim   Sim   Sim   

12 Sim   Sim   Sim   

13 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

14 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

15 Sim   Sim   Sim   

16 Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família 

Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

17 Não 

Pela ausência de provas ou testemunhas, 
Fazer uma denúncia demandaria muito 
trabalho para pouco resultado/apoio da 
justiça. 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

18 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

19 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

20 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou testemunhas, Às vezes 
no calor da discussão é difícil distinguir.  
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

21 Sim   Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

22 Sim   Sim   Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, Por vergonha, 
Pela ausência de provas ou testemunhas 

23 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   

24 Sim   Sim   Sim   

25             
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

26 Talvez 

Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

27 Sim   Sim   Talvez 

Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas, Tenho um bb de 2 meses. Como 
ele ficaria sem o pai? Ele é otimo pai.  

28 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

29 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da minha 
família, Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

30 Talvez Depende do contexto Sim   Talvez Por vergonha 

31 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

32             

33 Sim   Sim   Sim   

34 Não Por vergonha, Por medo Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

35 Talvez Por ser a primeira a tacar objetos  Sim   Talvez 
Nunca aconteceu, então não consigo opinar, mas 
não deixo nada barato se me falam alguma coisa 
respondi a altura  

36 Sim   Sim   Sim   

37             

38 Sim   Sim   Sim   

39             

40 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

41 Sim   Sim   Talvez 

Por motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

42 Não Por vergonha, Por medo Sim   Não Por vergonha, Por medo 

43 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

44 Sim   Sim   Sim   

45 Sim   Sim   Sim   

46 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

47             

48 Sim   Sim   Sim   

49 Sim   Sim   Sim   

50 Sim   Sim   Sim   

51             

52 Sim   Sim   Sim   

53 Sim   Sim   Sim   

54 Sim   Sim   Sim   

55 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   

56 Sim   Sim   Sim   

57 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Por vergonha, Por medo 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

58 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, so 
separaria mesmo 

59 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

60 Sim   Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

61 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

62 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

63 Sim   Sim   Sim   

64 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

65 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez   

66 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

67 Sim   Sim   Sim   

68 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por motivo financeiro - 
Não consigo me sustentar sozinha, Pela 
família - Tenho filhos e/ou não teria apoio 
da minha família, Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da minha família, Por 
vergonha, Por medo 

69 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

70 Não 

Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

71 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

72 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Sim   

73             

74 Sim   Sim   Sim   

75 Não   Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

76 Sim   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

77 Não 

Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha, Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

78 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

79 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

80 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da minha 
família, Por vergonha 

Sim   Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Por vergonha 

81 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

82 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

83 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Por vergonha 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

84 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

85 Sim   Sim   Sim   

86 Sim   Sim   Sim   

87 Talvez 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Só denunciaria se houvesse 
algum hematoma como prova, caso 
contrário diriam que é frescura minha.  

Sim   Não 

Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas, Diriam que é 
frescura minha e que a polícia tem coisa mais 
importante pra fazer do que dar atenção pro meu 
mimimi 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

88 Sim   Sim   Sim   

89 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

90 Não 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Não denunciaria, mas 
acabaria a relação. 

Sim   Não 

Pela ausência de provas ou testemunhas, Eu 
acredito que devemos acabar a relação, ainda não 
tenho essa concepção de que insultos sejam 
suficientes para ir para a cadeia. 

91 Sim   Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

92 Não Por medo Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

93 Sim   Sim   Sim   

94 Sim   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

95 Sim   Sim   Sim   

96 Talvez 

Por motivo financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da minha 
família, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas, Caso fosse uma briga em 
que eu tb tivesse ações violentas 

Sim   Talvez 

Por motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 



 

210 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

97 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

98 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Não 
Nunca sofri esse 
tipo de violência  

Não Não considero que seja motivo de denúncia 

99 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

100 Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas, Não sinto confiança no sistema de 
justiça nestes casos 



 

211 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

101 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

102 Sim   Sim   Sim   

103 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou testemunhas, Não 
acredito que seja levado a sério pelas autoridades. 

104 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

105 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não 
Por motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Esperei esfriar a cabeca, pois bati tambem 
na pessoa. 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

106 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Dependeria do contexto e 
intensidade da agressão. Se fosse algo  

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, 
Novamente dependeria da intensidade, frequência 
e contexto.  

107 Sim   Sim   Sim   

108 Não 
Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   

109 Talvez 
Por incerteza se depende de uma 
intensidade da ação para motivar uma 
denúncia 

Sim   Talvez 
Como nunca aconteceu comigo, não sei como 
reagiria. Não sei se, antes mesmo de denunciar,, já 
optaria por deixar a pessoa 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

110 Talvez Divorciaria apenas por falta de respeito Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

111 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

112 Não Não aconteceu mesmo. Não Não aconteceu Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

113 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

114 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

115 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

116 Sim   Sim   Não 

Pela ausência de provas ou testemunhas, Não 
denuncio, pego minhas coisas e vou embora. Muita 
das vezes os pais quem fazem isso, fica mais 
complicado de ir embora. 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

117 Sim   Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

118 Sim   Sim   Sim   

119             

120 Não 
Por motivos religiosos, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Ja passei e nao denunciei.  Nao tinha entendimento 
da violência.  Hoje denunciaria certamente 

121 Sim   Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

122 Sim   Sim   Sim   

123 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

124 Sim   Sim   Sim   

125 Sim   Sim   Sim   

126 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez 
Depende da causa...em brigas de casal se ambos 
usam esse argumentos, osndois estao errados  

127 Sim   Sim   Sim   

128 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

129             

130 Sim   Sim   Sim   

131 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Revido ou me afasto 

Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

132 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por motivo financeiro - 
Não consigo me sustentar sozinha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

133 Sim   Sim   Sim   

134 Não 
Por saber que não serei levada a sério na 
delegacia por este tipo de violência. 

Sim   Não 
Nada ocorrerá na delegacia com este tipo de 
violência, e o agressor não será buscado. 

135 Sim   Sim   Sim   

136 Sim   Sim   Sim   

137 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

138 Sim   Sim   Sim   

139 Sim   Sim   Sim   

140 Sim   Sim   Sim   

141 Sim   Sim   Sim   

142 Sim   Sim   Sim   

143 Sim   Sim   Sim   

144 Sim   Sim   Não Por vergonha 

145             

146 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

147 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

148 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

149 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

150 Talvez 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, Por 
vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

151 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 

152 Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

153 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

154 Sim   Sim   Sim   

155 Talvez Por vergonha Sim   Sim   

156 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por motivo financeiro - 
Não consigo me sustentar sozinha, Pela 
família - Tenho filhos e/ou não teria apoio 
da minha família 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 

157 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

158 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

159 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 

160 Não nunca passei por esse tipo de violencia Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

161 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

162 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

163 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

164 Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas, A pessoa agredida se sentir muito 
ofendida. 

165 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

166 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

167 Sim   Sim   Sim   

168             

169 Sim   Sim   Sim   

170 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

171 Talvez 
Depende se é  violência  a mim ou a 
terceiros, e qual tipo de violencia 

Sim   Talvez 
Acho que conversaria para a própria  pessoa se 
libertar do agreasos 

172 Talvez 

Por motivo financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Pela ausência de provas 
ou testemunhas, Depende muito da 
circunstância, tenho um relacionamento de 
muitos anos que nunca aconteceu nada 
parecido. Numa primeira vez eu tentaria 
entender 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, 
Depende tb da frequencia, da circunstância... 

173 Sim   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

174 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas, Posso já ter 
feito o mesmo. 

175 Sim   Sim   Sim   

176 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não 
Pela ausência de provas ou testemunhas, Acho que 
não seria levada a sério pelas autoridades 

177 Não Nunca sofri violência  Sim   Sim   

178 Sim   Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

179 Sim   Sim   Talvez 

Pela ausência de provas ou testemunhas, E pelo 
fato de a questão ser naquele momento, e, não ser 
um ato corriqueiro, e pelo fato de não ter ocorrido 
comigo, e, também pelo fato muitas vezes de não 
saber se nas condições caberia uma denúncia.  

180 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha 

Sim   Não 
Por não acreditar que a sociedade consideraria 
motivo de denúncia  

181             

182 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha, Pela ausência de provas ou testemunhas 



 

224 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

183 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

184         Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

185 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha, eu vivi 
isso e nesse momento eu diminuí a ação 
não enxergando o que estava vivendo  

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha 

186 Sim   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

187 Sim   Sim   Sim   



 

225 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

188 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha, Pela ausência de provas ou testemunhas 

189 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

190 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

191 Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

192             

193             

194 Sim   Sim   Sim   



 

226 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

195 Sim   Sim   Sim   

196 Sim   Sim   Sim   

197 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

198 Sim   Sim   Sim   

199 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

200 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 



 

227 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

201 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

202 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   

203 Sim   Sim   Sim   

204 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 



 

228 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

205 Não 
Pela ausência de provas ou testemunhas, 
triste de constatar, mas talvez não pensaria 
que é suficiente para uma denúncia, 

Sim   Não 
Pela ausência de provas ou testemunhas, por achar 
que não vai dar em nada 

206 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

207 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

208 Sim   Sim   Talvez Depende da situação e intensidade e 

209 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 



 

229 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

210 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

211 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 

Por vergonha, Por medo, Principalmente se for no 
mundo corporativo, não é algo que as pessoas 
entendam e não me sentiria segura e confortável o 
suficiente pra falar sobre  

212 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha, Por 
medo 

Sim   Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas, Por saber que eu não seria 
ouvida e provavelmente seria ainda mais 
ridicularizada 

213 Talvez Por medo Sim   Talvez Por medo 

214 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 



 

230 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

215 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

216 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

217 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Acho que cabe análise 
da situação e recorrência. A primeira vez a 
gente avisa, a segunda denúncia!  

Sim   Talvez Mesma resposta que a anterior. 

218             

219 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

220 Não   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

221 Sim   Sim   Sim   



 

231 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

222 Não Nao sofri Sim   Sim   

223 Sim   Sim   Sim   

224 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

225 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 



 

232 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

226 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 

227 Não Não sofri violência Sim   Sim   



 

233 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

228 Sim   Sim   Talvez 

No caso de insultos/ridicularização é realmente 
muito difícil de o acusado sofrer alguma 
penalidade. Provavelmente eu apenas teria mais 
dor de cabeça, por isso se fosse um episódio 
isolado e "leve", com muita dor no coração eu não 
denunciaria (não por ele, mas por mim). Caso fosse 
muito sério e/ou frequente, eu denunciaria mesmo 
sabendo que, infelizmente, a justiça pouco faria. 

229 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

230 Sim   Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

231 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da minha 
família, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, Por vergonha, 
Pela ausência de provas ou testemunhas 



 

234 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

232 Sim   Sim   Sim   

233 Sim   Sim   Talvez 
Nao aconteceu comigo e nao tenho informacao 
suficiente da situacao para entender se foi 
realmente uma agrecao ou parte de uma discussao.  

234 Sim   Sim   Sim   

235 Sim   Sim   Sim   

236 Sim   Sim   Sim   



 

235 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

237 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

238 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Sim   

239 Talvez 
Na primeira vez eu relevaria, deixaria que 
não gostei daquilo. Se acontecesse de novo, 
denunciaria 

Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

240 Não Por vergonha Sim   Não 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Medo de nao ser levada a serio 

241 Sim   Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

242 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha, Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

243 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   



 

236 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

244 Sim   Sim   Sim   

245 Sim   Sim   Sim   

246 Talvez 
Por motivo financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

247 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

248 Sim   Sim   Sim   

249 Sim   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

250 Sim   Sim   Sim   

251 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não 
Acho q dificilmente aceitariam como agressão na 
delegacia  

252             



 

237 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

253 Sim   Sim   Sim   

254 Sim   Sim   Sim   

255 Sim   Sim   Sim   

256 Não 
Por motivo financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Não 
Por motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família 



 

238 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

257 Talvez 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, Pela 
família - Tenho filhos e/ou não teria apoio 
da minha família 

Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam, Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família 

258 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

259 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou testemunhas, Por causa 
da lei  

260 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

261 Sim   Sim   Sim   

262 Sim   Sim   Sim   

263             

264             

265 Sim   Sim   Sim   

266 Sim   Não 
Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha 

Sim   



 

239 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

família, Por 
vergonha 

267 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

268 Sim   Sim   Sim   

269 Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

270 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

271 Sim   Sim   Sim   

272 Sim   Sim   Sim   



 

240 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

273 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Sim   

274             

275 Sim   Sim   Sim   

276 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

277 Sim   Sim   Sim   

278 Sim   Sim   Sim   

279 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

280 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 



 

241 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

281 Sim   Sim   Sim   

282 Sim   Sim   Sim   

283 Sim   Sim   Talvez 
depende do grau dos insultos/constrangimento 
para fazer um BO 

284 Não Nao sofri Não Nao sofri Não Por medo 

285 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

286 Sim   Sim   Sim   

287 Sim   Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

288             



 

242 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

289 Não 
Não denunciei na época porque tinha só 19 
anos e não entendia a gravidade dos abusos  

Sim   Não Por vergonha 

290 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

291 Não Não considero que seja motivo de denúncia Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão 
e que as pessoas 
mudam 

Não Não considero que seja motivo de denúncia 

292 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   

293 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Sim   

294 Sim   Sim   Sim   

295 Sim   Sim   Sim   

296 Sim   Sim   Talvez Depende o contexto 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

297 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

298 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

299 Sim   Sim   Sim   

300 Não 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Não denuciaria por achar um 
delito leve e saber que não iria dar em 
nada. Mas certamente me afastaria da 
pessoa. 

Sim   Não 
Não acho que traria resultado, apenas me afastaria 
da pessoa 

301 Sim   Sim   Sim   

302 Não 
Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

303 Sim   Sim   Sim   

304 Sim   Sim   Talvez Por medo 

305 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

306 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

307 Sim   Sim   Sim   

308 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

309 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

310 Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Não 

Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha 
família, Por medo 

Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

311 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

312 Sim   Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

313 Sim   Sim   Sim   

314 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez Por vergonha, Por medo, Por proximidade familiar. 

315 Sim   Sim   Sim   

316 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

317 Não Por vergonha, Por medo Sim   Não Por vergonha, Por medo 

318 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

319 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

320 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

321 Talvez 
Ainda que isso pudesse me causar espanto 
acho que ficaria paralisada 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Imagino que seria ridicularizada em 
fazer tal denúncia 

322 Não 

Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   

323 Sim   Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 
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324 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Acho que a maioria das 
pessoas não vêm necessidade, não pensam 
nem na possibilidade pois é algo comum no 
mundo delas e acham que não é realmente 
agressão tanto pelo laço afetivo quanto 
pelo "nível baixo de gravidade" 

Sim   Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, As pessoas na minha opinião 
(sociedade como um todo) olha muito mais para o 
que é físico e possível de provar entao acredito que 
não denunciaria pois dificilmente alguém 
acreditaria ou daria importância. Digo com 
propriedade pois hoje tenho 21 anos mas passei 
por muita humilhação por parte do meu pai. Hoje 
sei que não era normal e que nao deveria ter 
passado por aquilo mas na época acreditava que 
toda relação era assim e mesmo que não fossem 
todas eu estava naquela situação e devia continuar 
pois era filha não tinha autoridade nenhuma. Acho 
que assim, demonstrei muitas vezes meu 
descontentamento e muitos (mãe, tias) achavam 
que não era algo muito relevante ou se era que nao 
tinha o que ser feito pois essa é a lei natural a 
família não deve ser destruída por motivos como 
humilhações e ridicularizações o que era orientada 
era a ficar quieta, não levar para o coração e afins. 
Ninguém leva a sério esse tipo de violência e 
muitas vezes nem mesmo nós identificamos como. 

325 Sim   Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

326 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Por vergonha 

Sim   Não 

Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam, Por motivo financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, Por vergonha, 
Pela ausência de provas ou testemunhas 

327 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

328 Sim   Talvez 

Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha 
família 

Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família 

329 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 



 

249 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

330 Sim   Sim   Sim   

331 Talvez 
Por vergonha, Nunca tinha pensado que é 
algo que possa ser denunciado 

Sim   Não 
Nunca tinha pensado que pode ser motivo de 
denúncia 

332 Talvez 
Por vergonha, Por medo, não seria levada a 
sério  

Sim   Talvez Por vergonha, não seria levada a sério  

333 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão 
e que as pessoas 
mudam, Por medo, 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

334 Talvez Por vergonha Sim   Talvez Por vergonha 



 

250 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

335 Não   Sim   Sim   

336 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

337 Sim   Sim   Sim   

338 Talvez 
Pela ausência de provas ou testemunhas, 
Pela dificuladade do processo 

Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

339 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Optaria por me separar da pessoa 
imediatamente. 

340 Talvez   Sim   Não   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

341 Sim   Sim   Sim   

342 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

343 Não   Sim   Sim   

344 Talvez   Sim   Sim   

345 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

346 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

347 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 

348 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

349 Sim   Sim   Sim   

350 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

351 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da minha 
família 

352 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

353 Talvez 
Porque considero que seria necessário 
analisar o contexto. 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou testemunhas, Por 
considerar que a própria polícia não levaria a sério 
minha denúncia. 

354 Sim   Sim   Sim   

355 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

356 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

357 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Sim   

358 Sim   Sim   Sim   

359             

360             

361 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha 

362 Talvez 
Não entendi na questão de eram objetos 
atirados em mim ou atirados no ambiente 

Sim   Talvez Depende do tipo de humilhação ou insulto 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

363 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

364 Sim   Sim   Sim   

365 Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família 

Sim   Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Por vergonha 

366 Sim   Sim   Sim   

367             

368             

369 Não Não considero que seja motivo de denúncia Não   Sim   

370             

371 Sim   Sim   Sim   

372 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

373 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

374 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

375 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

376 Sim   Sim   Sim   

377 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

378 Talvez 
Pelo trampo que daria pra provavelmente 
não dar em nada 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

379 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Por vergonha 

380 Sim   Sim   Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

381 Talvez 
Pela ausência de provas ou testemunhas, 
depende da frequência 

Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

382 Sim   Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

383 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

384 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

385 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

386             

387 Sim   Sim   Sim   

388 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

389 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

390 Sim   Sim   Sim   

391 Talvez 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Em algumas situações acredito 
que deveria ser denunciado mas talvez não 
fizesse porque acho que não daria em nada, 
então pouparia estresse e energia da 
denúncia 

Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo de denúncia, 
Dependendo da situação, acho que até valeria ser 
denunciado, mas talvez não fizesse por acreditar 
que não daria em nada 

392 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

393             

394 Sim   Sim   Talvez Por vergonha, Por medo 

395 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Por medo 

396 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   

397 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

398 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

399 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

400 Sim   Sim   Talvez 

Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Por motivos religiosos, Pela ausência 
de provas ou testemunhas, Acredito que não seria 
"levado a sério" pela justiça, acabaria só trazendo 
burocracias e trabalho e exposição pra mim,não 
resultando em nada pra pessoa  

401 Talvez 
Fica difícil olhar um episódio desse isolado 
e achar que é pra denunciar. 

Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

402 Talvez Não acredito no sistema de justiça Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

403 Sim   Sim   Sim   

404 Sim   Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

405 Sim   Sim   Não 
Eu sairia de perto da pessoa, sei que socialmente 
não se dá apoio a vítimas deste tipo de violência 

406             
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

407 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Acho que a denúncia pode não ser 
levada adiante, inclusive pela vítima  

408 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

409 Não 
Por motivo financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha 

Sim   Sim   

410 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas, Por ser um irmão e 
a denúncia poder prejudicar toda família  

Sim   Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

411 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

412 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

413 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

414 Sim   Sim   Não 
Por motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Por medo 

415 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

416 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

417 Sim   Sim   Sim   

418 Sim   Sim   Sim   

419 Sim   Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

420 Sim   Sim   Talvez Por medo 

421 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

422 Sim   Sim   Talvez Por vergonha, Por medo 

423             

424 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

425 Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

Sim   

426 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

427 Talvez Por medo Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

428 Sim   Sim   Sim   

429 Sim   Sim   Sim   

430 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

431 Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

432 Sim   Sim   Sim   

433             

434 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

435 Talvez 

Já sofri essa violência, ser sacudida, tendo 
os braços apertados e puxada em público, 
mas não tinha noção que estava sofrendo 
violência e, hoje, acho mesmo que 
consciente, teria dificuldade de enxergar 
como tal. Parece ambíguo, mas ainda é 
como me sinto, infelizmente 

Sim   Talvez 

Também já sofri esse tipo de violência e acho que 
teria a mesma dificuldade da primeira resposta. 
Apesar da consciência de que é uma violência a ser 
denunciada  

436 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam, Pela ausência de provas ou testemunhas 
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437 Sim   Sim   Sim   

438 Não não me lembro de ter acontecido Não não ter acontecido Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

439 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

440 Não Por vergonha Não 

Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha 
família 

Não Por vergonha 

441 Sim   Sim   Sim   

442 Não 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, Por 
vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 

Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

443 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

444 Sim   Sim   Sim   

445 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

446 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão 
e que as pessoas 
mudam, Por 
vergonha 

Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha 

447 Sim   Sim   Sim   

448 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

449 Sim   Sim   Sim   

450 Sim   Sim   Sim   

451 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

452 Sim   Sim   Sim   

453 Sim   Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

454 Sim   Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

455 Talvez 
Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Não saber onde denunciar  

456 Não Por medo Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

457 Sim   Sim   Sim   

458 Sim   Sim   Sim   

459             
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

460 Não 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

461 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

462 Talvez 
Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   

463 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas, Por não me levarem a sério e não 
acharem que é violência doméstica  

464 Talvez Por vergonha Sim   Talvez Por vergonha 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

465 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

466 Sim   Sim   Talvez 
Por axhar q as autoridades não irão tomar nehima 
providência 

467 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

468 Não Por vergonha Sim   Não 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

469 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

470 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

471 Sim   Sim   Sim   

472 Talvez 

Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

473 Talvez Por considerar que posso ter provocado  Sim   Talvez Por considerar que posso ter provocado 

474 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   

475 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Não considero que seja motivo de denúncia 

476 Sim   Sim   Sim   

477 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

478 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

479             

480 Não Nao passei por essa situação  Não Não  sofri isso Não A gente se sente errada 

481 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

482 Sim   Sim   Sim   

483 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Não Faria o mesmo com o "agressor" 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

484 Sim   Sim   Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

485 Talvez 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, Por 
motivos religiosos, Por vergonha, Por medo 

Sim   Sim   

486 Sim   Sim   Sim   

487 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

488 Sim   Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

489 Sim   Sim   Sim   

490 Sim   Sim   Sim   

491 Não Não sofri nenhuma violenc Sim   Sim   

492 Não 
Na epoca (2012) eu era muito nova e nao 
tinha apoio para denunciar, entao 
suportava como dava. 

Sim   Sim   

493 Sim   Sim   Talvez Por medo 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

494 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   
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495 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha, Por 
medo 

Sim   Não Por vergonha, Por medo 

496 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez 
Decidiria denunciar ou não se após conversar isso 
persistisse, aí denunciaria. 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

497 Sim   Sim   Não 

Por motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Por vergonha, Por medo, Eu, e acredito 
que muitas mulheres, não denunciaríamos, porque 
é muito mais cômodo fingir que está tudo bem no 
dia seguinte a lidar com uma reviravolta na vida, 
como denunciar e ser julgada por isso. A polícia de 
nosso país simplesmente não faz nada. Não há 
punição. 

498 Sim   Sim   Sim   

499 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

500 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

501             

502 Sim   Sim   Sim   

503 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

    Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

504 Sim   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

505 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

506 Não Por vergonha Sim   Sim   

507 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

508 Sim   Sim   Sim   

509 Não 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, Por 
motivos religiosos, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

510 Sim   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

511 Sim   Sim   Sim   

512 Sim   Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

513 Sim   Sim   Sim   

514 Sim   Sim   Sim   

515 Sim   Sim   Sim   

516 Talvez Por vergonha, Por medo Sim   Sim   

517 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

518             



 

284 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

519 Sim   Sim   Talvez Por vergonha 

520 Sim   Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

521             

522 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

523 Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por medo 

Sim   Talvez 
Acho que depende do tipo de constrangimento e, 
ainda assim, teria medo de denunciar e ser 
duplamente humilhada pelo sistema. 

524 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Sim   

525 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

526 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   

527 Talvez Por medo Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

528 Não 
Pela ausência de provas ou testemunhas, 
Por não acreditar no sistema 

Sim   Não 
Pela ausência de provas ou testemunhas, Por não 
acreditar no sistema 

529 Sim   Sim   Talvez 
Se não me expusesse de forma negativa,  se eu 
fosse ofendida verbalmente simplesmente me 
separaria da pessoa.  

530 Talvez 
Pela ausência de provas ou testemunhas, 
Nunca vi nem passei por isso 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou testemunhas, Não foi 
comigo e nunca dá em nada 

531 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

532 Sim   Sim   Sim   

533 Sim   Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

534 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   

535 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou testemunhas, Receio da 
polícia me ridicularizar tmb com esta denúncia  

536 Não 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

537 Talvez 

Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, Pela 
ausência de provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha, Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

538 Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha, Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

539 Sim   Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

540 Sim   Sim   Sim   

541 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Sim   

542 Sim   Sim   Não 
Por motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Por vergonha 

543 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Por 
vergonha 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

544 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha 

545 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

546 Sim   Sim   Sim   

547 Sim   Sim   Sim   

548 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

549 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

550 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

551 Sim   Sim   Sim   

552 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

553 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 

554 Sim   Sim   Sim   

555 Sim   Sim   Sim   

556 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

557 Sim   Sim   Sim   

558 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Talvez Não passaria por isso sem responder 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

559 Talvez 

Por que embora compreenda Caras, é de 
uma amiga, ex-estudante da EACH-USP. 
Agradeço se puderem colaborar 

respondendo e/ou compartilhando. 👆 
queixaria uma violência todos nós vivemos 
Ness sociedade extremamente permissiva. 
Também acredito que não é preciso 
judicializar tudo. Acredito no diálogo e 
esses comportamentos precisam ser 
desaprendidos. Estou ciente que é uma 
violência. Mas sendo r, a 

Sim   Talvez 
É isso, esses fatos estão tão presentes que somos “ 
tolerantes”. A recorrência eu faria, mas isolado 
não!  
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

560             

561 Não Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

562 Sim   Sim   Sim   

563 Sim   Sim   Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

564 Sim   Sim   Sim   

565 Sim   Sim   Sim   

566 Talvez 
Sendo a primeira vez do ato, tomaria, 
inicialmente, providencia privada - 
afastamento 

Sim   Talvez 
A denuncia seria uma providencia publica. 
Inicialmente eu tomaria providencia privada.  
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

567 Sim   Sim   Sim   

568 Sim   Sim   Sim   

569 Sim   Sim   Sim   

570 Sim   Sim   Sim   

571 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

572 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

573 Sim   Sim   Sim   

574 Sim   Sim   Sim   

575 Não 

Por motivo financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da minha 
família, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Não 
Por motivo financeiro - Não consigo me sustentar 
sozinha, Por medo, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

576 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

577 Sim   Sim   Sim   

578 Sim   Sim   Sim   

579 Não   Não   Não   

580 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

581 Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

582 Talvez Por vergonha, Por medo Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

583 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Dependeria do contexto e 
intensidade da agressão. Se fosse algo  

    Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, 
Novamente dependeria da intensidade, frequência 
e contexto.  

584 Não Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Talvez Não considero que seja motivo de denúncia 

585 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

586 Sim   Sim   Sim   

587 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por vergonha 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão 
e que as pessoas 
mudam, Por 
vergonha 

Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha 

588 Não Por vergonha Sim   Sim   

589 Sim   Sim   Sim   

590 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas,  Ju 

591 Sim   Sim   Sim   

592             



 

299 
 

Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

593 Sim   Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

594 Sim   Sim   Talvez Não acho que seria levada a sério  

595 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

596 Talvez Não considero que seja motivo de denúncia Sim   Sim   

597 Sim   Sim   Talvez Por medo, Pela ausência de provas ou testemunhas 

598 Sim   Sim   Sim   

599 Sim   Sim   Sim   

600 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

601 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por medo, Falta de 
informação sobre como denunciar 

Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

602 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

603 Talvez 
Não considero que seja motivo de 
denúncia, Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 

604 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por motivo financeiro - 
Não consigo me sustentar sozinha 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no perdão e que as pessoas 
mudam 

605 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por motivos religiosos 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão 
e que as pessoas 
mudam, Por 
motivos religiosos 

Não Não considero que seja motivo de denúncia 

606 Sim   Sim   Não   

607 Sim   Sim   Talvez Pela ausência de provas ou testemunhas 
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

608 Sim   Sim   Sim   

609 Sim   Sim   Sim   

610 Sim   Sim   Sim   

611 Talvez 
Só aconteceria uma vez, sairia do 
relacionamento 

Sim   Não 
Se for comigo,,  me posicionaria firme  como sou 
para que não fiqud duvida que e inaceitável   

612 Sim   Sim   Sim   

613 Sim   Sim   Sim   
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Id 

Atirar 
objetos, 
sacudir e 
apertar os 
braços 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? 
(Aceita mais de uma resposta) 

Espancamento - 
Estrangulamento ou 
sufocamento - Lesões com 
objetos cortantes ou 
perfurantes - Ferimentos 
causados por queimaduras 
ou armas de fogo - Tortura 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita 
mais de uma 
resposta) 

Constrangimento - 
Humilhação -  
Insultos - 
Ridicularização 

Por qual motivo respondeu Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

614 Não 
Sei que é grave mas não legitimo o 
suficiente para fazer uma denúncia, que 
envolve boletim, delegacia, etc.  

Sim   Não 
Por vergonha, Acho que é tão comum infelizmente 
que não sinto que seja legítimo esse tipo de 
denúncia (embora até seja) 

615 Não Pela ausência de provas ou testemunhas     Não Pela ausência de provas ou testemunhas 

616 Sim   Sim   Sim   

 

  



 

303 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

1 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

2 Sim   Sim   Sim   Sim   

3 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez Por vergonha, Por medo Não 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   

4                 

5 Sim   Sim   Sim   Sim   

6 Sim   Sim   Não Não tenho religiao Sim   



 

304 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

7 Sim   Não Iria resolver sozinha Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

8                 

9 Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

10                 

11 Sim   Sim   Sim   Sim   

12 Sim   Sim   Sim   Sim   

13 Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Dificilmente 
haveria punição para o agressor, 
e temeria ser vítima de 
descrédito pelos policiais na 
delegacia. 

Sim   Sim   Sim   



 

305 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

14 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   

15 Sim   Sim   Sim   Sim   

16 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

17 Sim   Sim   Sim   Sim   

18 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

19 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

306 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

20 Não 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

21 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, A polícia não é nada 
amigável para abrir boletim... 
provavelmente não daria em 
nada 

Sim   Sim   Sim   

22 Sim   Sim   Sim   Sim   

23 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

307 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

24 Sim   Sim   Sim   Sim   

25                 

26 Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

27 Sim   Talvez 
Nao percebi que isso era 
uma violência ate você 
falar :/ 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha 

Sim   

28 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

29 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

308 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

30 Talvez Por vergonha Talvez 

Por laço afetivo, mas não 
por acreditar no perdão, 
mas por não achar que a 
pessoa fez com essa 
intenção. 

Talvez 

Por laço afetivo, mas não 
por acreditar no perdão, 
mas por não achar que a 
pessoa fez com essa 
intenção. 

Sim   

31 Sim   Sim   Sim   Sim   

32                 

33 Sim   Sim   Sim   Sim   

34 Não 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não acredito que seja 
algo que a justiça poderia 
resolver 

Sim   

35 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, É motivo de 
separação  

Talvez 
Outro caso de separação, 
ninguém tem poder em 
cima de mim,  

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Se 
os ideias são distintos não 
há motivo para união  

Sim   



 

309 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

36 Sim   Sim   Sim   Sim   

37                 

38 Sim   Sim   Sim   Sim   

39                 

40 Sim   Sim   Talvez Por vergonha, Por medo Sim   

41 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   

42 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

310 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

43 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

44 Sim   Sim   Sim   Sim   

45 Sim   Sim   Sim   Sim   

46 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

47                 

48 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

49 Sim   Sim   Talvez Não sei responder Sim   

50 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

311 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

51                 

52 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

53 Sim   Sim   Sim   Sim   

54 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

55 Sim   Sim   Sim   Sim   

56 Sim   Sim   Sim   Sim   

57 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

58 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, 
como alguem tira 
liberdade de crença? 

Sim   



 

312 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

59 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Pela ausência de provas 
ou testemunhas, 
Provavelmente o 
agressor monitorar ia o 
celular da vítima 
dificultando a denúncia.  

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Como provar 
estupro em relação estável? 
Acho difícil conseguir provas. 

60 Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

61 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   



 

313 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

62 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
vergonha 

Sim   

63 Sim   Sim   Sim   Sim   

64 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

65 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Talvez 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da minha 
família, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 



 

314 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

66 Sim   Sim   Sim   Sim   

67 Sim   Sim   Sim   Sim   

68 Talvez 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

69 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

315 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

70 Sim   Sim   Sim   Sim   

71 Sim   Sim   Talvez Por medo Sim   

72 Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   

73                 

74 Sim   Sim   Sim   Sim   

75 Sim   Sim   Não   Sim   



 

316 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

76 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

77 Não 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

78 Sim   Sim   Sim   Sim   

79 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

80 Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, 
Por vergonha 

Sim   Talvez 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por 
vergonha 

Talvez 
Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da minha 
família, Por vergonha 



 

317 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

81 Sim   Talvez 

Acho que medo 
misturado com dúvida de 
que a policia realmente 
considerasse este caso  

Não 
Acredito que a policia 
acharia insuficiente  

Talvez 

Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas, Por 
medo de a pessoa tentar algo 
pior apos a denúncia  

82 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

83 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha 

Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   

84 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

85 Sim   Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

86 Sim   Sim   Sim   Sim   

87 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela ausência de 
provas ou testemunhas, Me 
diriam que eu estou exagerando 
e que não é bem assim. 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
medo, Diriam que é ele é 
ciumento, que é prova de 
amor. 

Sim   Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Se foi um caso 
que começou consensual mas 
depois eu não quis mais, 
ninguém acredita. Do mesmo 
modo quando ele tira a 
camisinha escondido e vc só 
nota depois do ato, vc só ouve 
'vc foi pro quarto com ele pq 
quis, agora aguenta'  

88 Sim   Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

89 Sim   Talvez 
Solução seria uma 
separação e não a 
polícia, em princípio 

Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, 
Separação como solução 

Sim   

90 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

91 Sim   Sim   Sim   Sim   

92 Não Por medo Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

93 Sim   Sim   Não 
Por motivo financeiro - 
Não consigo me sustentar 
sozinha 

Sim   

94 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

95 Sim   Sim   Sim   Sim   

96 Talvez 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

97 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Nao 
acho q esse ou os outros 
casos sejam motivo de 
denúncia. A mulher no 
caso tem algum tipo de 
dependência q deve ser 
tratado. Policia não 
resolveria.  

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Talvez 
Aqui nao esta claro se ao 
menos começou consensual. 

98 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

99 Sim   Sim   Sim   Sim   

100 Não 

Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas, Falta de confiança 
no sistema de justiça  

Talvez 

Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas, Falta de 
confiança no sistema de 
justiça  

Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

101 Sim   Sim   Sim   Sim   

102 Sim   Sim   Sim   Sim   

103 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

104 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

105 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

323 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

106 Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Tenho dúvidas se eu 
chegaria a perceber  essas 
violências. Recearia acabar não 
caracterizar  

Sim   Talvez 
É algo tão distante de 
mim que não sei como 
aconteceria.  

Sim   

107 Sim   Sim   Sim   Sim   

108 Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

324 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

109 Sim   Sim   Talvez 
Não saberia que é motivo 
para denúncia 

Sim   

110 Talvez Depende do grau da chantagem  Não Apenas separaria Não Separaria Sim   

111 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

112 Sim   Sim   Sim   Sim   

113 Não Por vergonha Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Não conheço este tipo de 
violência  

Sim   

114 Sim   Sim   Sim   Sim   

115 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

116 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

117 Não 
Cada um deve resolver esse 
problema em casa. Orientaria 

Sim   Sim   Sim   

118 Sim   Sim   Sim   Sim   

119                 

120 Talvez 
No passado não denunciei. Hoje 
certamente denunciaria. Nao 
sabia reconhecer como violencia. 

Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

121 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família 

Sim   Sim   Sim   

122 Sim   Sim   Sim   Sim   

123 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

124 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

125 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

327 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

126 Talvez Depende do motivo Sim   Talvez 
Depende o quanto me 
afetasse  

Sim   

127 Sim   Sim   Sim   Sim   

128 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

129                 

130 Sim   Sim   Sim   Sim   

131 Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   

132 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

133 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

328 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

134 Não 

Na delegacia não irão acreditar 
na minha versão da história, de 
que  fui manipulada pelo 
agressor. Então prefiro sofrer em 
silêncio. 

Não 

Só aceitam na delegacia 
casos de violência, 
isolamento seria um 
motivo chulo para os 
policiais presentes, 
infelizmente. 

Não 

Pela delegacia não ter 
capacidade de receber 
esse tipo de caso e não 
saber como lidar, nada 
seria resolvido pelo meu 
bem, então prefiro não 
fazer nada. 

Sim   

135 Sim   Sim   Sim   Sim   

136 Sim   Sim   Talvez 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por 
motivos religiosos 

Sim   

137 Sim   Sim   Sim   Sim   

138 Sim   Sim   Sim   Sim   

139 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

329 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

140 Sim   Sim   Sim   Sim   

141 Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

142 Sim   Sim   Sim   Sim   

143 Sim   Sim   Sim   Sim   

144 Sim   Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

145                 

146 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

147 Sim   Sim   Sim   Sim   

148 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

330 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

149 Sim   Sim   Sim   Sim   

150 Talvez Por medo Sim   Sim   Sim   

151 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

152 Sim   Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

153 Sim   Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

154 Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Dúvida se a queixa 
seria levada a sério pelas 
autoridades (se adiantaria 
alguma coisa). 

Sim   Sim   Sim   

155 Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

156 Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar 
sozinha, Pela família - 
Tenho filhos e/ou não 
teria apoio da minha 
família 

Talvez 

Difícil entrar nessas 
questões porque algumas 
estão tão distantes da 
minha realidade que não 
acesso minha reação. 

Sim   

157 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

332 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

158 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

159 Sim   Sim   Sim   Sim   

160 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

161 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

162 Sim   Sim   Sim   Sim   

163 Sim   Talvez 
Depende muito da 
situação 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

164 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

333 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

165 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

166 Sim   Sim   Sim   Sim   

167 Sim   Sim   Sim   Sim   

168                 

169 Sim   Sim   Sim   Sim   

170 Sim   Sim   Sim   Sim   

171 Talvez 
Tentaria ajudar. Não  acredito 
que uma denúncia  a policia 
resolveri o problema  

Sim   Talvez 
Denunciar  a quem? 
Polícia?  

Sim   

172 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

334 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

173 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

174 Sim   Sim   Sim   Sim   

175 Sim   Sim   Sim   Sim   

176 Não 
Por acreditar que não seria 
ouvida pelas autoridades 

Talvez Por medo Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

177 Sim   Sim   Sim   Sim   

178 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

335 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

179 Sim   Sim   Talvez 

Pelo fato de que no Brasil 
somos livres para 
seguimos a crença que 
desejamos, e, muitas 
vezes ao mencionarmos 
ou denunciarmos por tal 
crime, as pessoas nem 
levam em consideração, 
e, em muitas situações, 
como até ridiculalizados 
pela crença que temos.  

Sim   

180 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

181                 

182 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

336 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

183 Sim   Sim   Sim   Sim   

184                 

185 Não 
Levei anos pra entender que era 
manipulada e isso sim é violência 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   

186 Sim   Sim   Sim   Sim   

187 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

337 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

188 Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

189 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

190 Sim   Sim   Sim   Sim   

191 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

192                 

193                 

194 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

338 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

195 Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

196 Sim   Sim   Sim   Sim   

197 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

198 Sim   Sim   Sim   Sim   

199 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   



 

339 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

200 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

201 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Não sei se seria 
considerado abuso, mas 
ja sofri. 

Sim   

202 Sim   Sim   Sim   Sim   

203 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

340 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

204 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Sim   

205 Não 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, por achar que não 
vai dar em nada, mais fácil se 
afastar =( escrevo isso já com 
desconforto 

Talvez 

Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas, acredito 
que uma mulher que se 
encontre nessa situação 
dificilmente terá 
forças/apoio para 
denunciar 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

206 Sim   Sim   Talvez 
não sei se entendi a 
pergunta 

Sim   

207 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

341 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

208 Sim   Sim   Sim   Sim   

209 Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

210 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

211 Não Por vergonha, Por medo Talvez Por vergonha, Por medo Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

342 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

212 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por vergonha, Por saber que não 
seria ouvida 

Não 
Por saber que não seria 
ouvida 

Não 
Por saber que não seria 
ouvida 

Sim   

213 Talvez Por medo Não Por vergonha Sim   Sim   

214 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

215 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

216 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Por motivos religiosos, 
Por vergonha, Por medo 

Sim   



 

343 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

217 Sim   Sim   Sim   Sim   

218                 

219 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

220 Sim   Sim   Talvez 

Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas, Ser dificil 
identificar o ato 

Sim   

221 Sim   Sim   Sim   Sim   

222 Sim   Sim   Sim   Sim   

223 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

344 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

224 Sim   Sim   Talvez 

Acredito que seria 
possível exerce o dialogo, 
vejo como divergência de 
opinião.  

Sim   

225 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

226 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
porém não é pelo fato de 
acreditar que as pessoas mudem, 
mas por deixar passar, a gente só 
quer que a situação termine e 
que a briga pare, dificilmente 
achamos que a situação é digna 
de denúncia se não há violência 
física 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, 
Mesmo comentário da 
resposta anterior, 
inclusive nem sabia que 
era uma forma de 
violência 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
desconhecimento deste 
tipo de violência 

Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 



 

345 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

227 Sim   Sim   Sim   Sim   

228 Sim   Sim   Sim   Sim   

229 Sim   Sim   Sim   Sim   

230 Não Por medo Não Por medo Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

346 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

231 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela 
família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por 
vergonha, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

232 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

347 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

233 Talvez 

Denunciaria uma ameaca, mas 
nao sei se denunciaria as outra 
violencia por nao saber se a 
policia/sociedade levariam essa 
denuncia a serio. Vai depender 
muitos se tiver testemunha e a 
gravidade da violencia. 

Sim   Sim   Sim   

234 Sim   Sim   Sim   Sim   

235 Sim   Sim   Sim   Sim   

236 Sim   Sim   Sim   Sim   

237 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   



 

348 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

238 Sim   Sim   Sim   Sim   

239 Sim   Sim   Sim   Sim   

240 Não 
Por vergonha, Medo de  nao ser 
levada a serio 

Sim   Não 
Por vergonha, Medo de 
nao ser levada a serio 

Sim   

241 Sim   Sim   Sim   Sim   

242 Sim   Sim   Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

243 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

244 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

349 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

245 Sim   Sim   Sim   Sim   

246 Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   

247 Sim   Sim   Sim   Sim   

248 Sim   Sim   Sim   Sim   

249 Sim   Sim   Sim   Sim   

250 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

251 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

350 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

252                 

253 Sim   Sim   Sim   Sim   

254 Sim   Sim   Sim   Sim   

255 Sim   Sim   Sim   Sim   

256 Sim   Sim   Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar 
sozinha, Pela família - 
Tenho filhos e/ou não 
teria apoio da minha 
família 

Sim   



 

351 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

257 Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

258 Sim   Sim   Sim   Sim   

259 Sim   Sim   Sim   Sim   

260 Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

261 Sim   Sim   Sim   Sim   

262 Sim   Sim   Sim   Sim   

263                 

264                 

265 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

352 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

266 Sim   Sim   Não 
Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família 

Sim   

267 Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez Por medo Sim   

268 Sim   Sim   Sim   Sim   

269 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

270 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

271 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

353 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

272 Sim   Sim   Sim   Sim   

273 Sim   Sim   Sim   Sim   

274 Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

            

275 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

276 Talvez Por medo Não Por medo Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

277 Sim   Sim   Sim   Sim   

278 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

354 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

279 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

280 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

281 Sim   Sim   Sim   Sim   

282 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

283 Sim   Talvez 
tentaria conversa antes 
de fazer BO 

Talvez 
dependeria das ações 
sobre essa ação para 
fazer BO 

Sim   

284 Sim   Não Por vergonha, Por medo Não Nao sofri Não Nunca aconteceu 

285 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

355 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

286 Sim   Sim   Sim   Sim   

287 Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

288                 

289 Não Por vergonha, Por medo Sim   Não Por vergonha, Por medo Não 
Sofri aos 19 do meu, então 
companheiro, e achava que 
era um direito dele  

290 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

291 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

292 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

356 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

293 Sim   Sim   Sim   Sim   

294 Sim   Sim   Sim   Sim   

295 Sim   Sim   Sim   Sim   

296 Sim   Sim   Sim   Sim   

297 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

298 Sim   Sim   Não 
Jamais permitiria isso ... 
Nunca! 

Sim   

299 Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   



 

357 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

300 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Apenas me afastaria 
da pessoa 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

301 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

302 Sim   Sim   Sim   Sim   

303 Sim   Sim   Sim   Sim   

304 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

305 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

358 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

306 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

307 Sim   Sim   Sim   Sim   

308 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

309 Sim   Sim   Sim   Sim   

310 Não 

Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
eu não entendia o que 
era enquanto passava 
por essa situação 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não Por medo 

311 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

359 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

312 Talvez 
Denunciaria em caso de ameaça, 
os demais não considero motivo 
para denúncia. 

Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

313 Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

314 Sim   Sim   Sim   Sim   

315 Sim   Sim   Sim   Sim   

316 Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

317 Não Por vergonha, Por medo Não Por vergonha, Por medo Não Por vergonha, Por medo Não Por vergonha, Por medo 



 

360 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

318 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Talvez 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Sim   

319 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

320 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

321 Sim   Sim   Sim   Sim   

322 Sim   Sim   Sim   Sim   

323 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

361 
 

324 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Já passei por isso e era horrível 
ficaria horas escrevendo sobre. 
Não denunciaria pois foi o que 
aconteceu: não denunciei. Como 
poderia? Era o que eu pensava e 
ainda hoje olhando para trás não 
faria denúncia pelo laço afetivo. 
Eu saí de casa pois não aguentava 
mais toda a pressão, 
manipulação, ameaças e 
exploração. Saí sem olhar p trás 
foi beeem louco. Até hoje não 
acredito em tudo que aconteceu 
devido à violência. 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Fui 
proibida diversas vezes e 
nada fiz pois como no 
meu caso existe essa 
autoridade de pai 
envolvida para mim a 
pesar de injusto parecia 
algo que ele podia fazer e 
fazia pois era autoridade  

Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Essa é uma situação 
delicada pois consideramos 
estupro casos bem isolados de 
desconhecidos c 
desconhecidos, ou conhecidos 
com crianças e vítimas que 
visivelmente não queriam o 
ato mas muitas vezes dentro 
de uma relação a mulher está 
cansada ou não quer e faz pois 
o parceiro é insistente. E aí 
estupro ou não? Estupro ou só 
falta de concenso entre o 
casal? 

325 Sim   Talvez 
Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha família 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

362 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

326 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por motivo 
financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Por vergonha, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por motivo 
financeiro - Não consigo 
me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha 

Sim   

327 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

328 Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família 

Não 
Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha família 

Não 
Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família 

Não   



 

363 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

329 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

330 Sim   Sim   Sim   Sim   

331 Não 
Não sabia que era motivo de 
denúncia 

Sim   Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Seria 
motivo de me distanciar 
da pessoa, mas não de 
denunciar 

Sim   

332 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas, não 
seria levada a sério  

Sim   

333 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   



 

364 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

334 Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

335 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
motivos religiosos, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

336 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

337 Sim   Sim   Sim   Sim   

338 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

365 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

339 Sim   Sim   Talvez 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Me 
separaria imediatamente 
dessq pessoa! 

Sim   

340 Talvez   Talvez   Talvez   Sim   

341 Sim   Sim   Sim   Sim   

342 Sim   Sim   Não Por vergonha Sim   

343 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

366 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

344 Sim   Sim   Sim   Sim   

345 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

346 Sim   Sim   Não 
Falta de confiança na 
polícia. Duvido que fosse 
resultar em algo.  

Sim   

347 Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

348 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   

349 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

367 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

350 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

351 Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família 

Talvez 
Ao invés de denunciar, 
pediria divórcio 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

352 Sim   Sim   Sim   Sim   

353 Sim   Sim   Sim   Talvez 

Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas, 
Porque essas questões podem 
ser difíceis de reconhecer 
como violência no momento 
que acontecem e podem não 
ser levadas a sério pela polícia. 



 

368 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

354 Sim   Sim   Sim   Sim   

355 Não 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Facilmente a 
mulher poder ridicularizada ou ao 
tentar a denuncia 

Sim   Sim   Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Forma como 
uma denuncia dificilmente é 
acolhida pelas autoridades 

356 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

357 Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez 

Já denunciei crimes 
assim. A mulher voltou 
pro marido e o cara me 
ameaçou. Não denuncio 
mais por isso. 

Talvez 
Já denunciei e a polícia 
não deu a mínima 

Sim   

358 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

369 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

359                 

360                 

361 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, 
Naturalização  

Sim   

362 Sim   Talvez Por motivos religiosos Talvez 
Não sei se se caracteriza 
como algo passível de BO 

Sim   

363 Sim   Sim   Sim   Sim   

364 Sim   Sim   Sim   Sim   

365 Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, 
Por vergonha 

Não 

Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, 
Por vergonha 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não Por vergonha 



 

370 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

366 Sim   Sim   Sim   Sim   

367                 

368                 

369 Não   Sim   Não   Sim   

370                 

371 Sim   Sim   Sim   Sim   

372 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

373 Sim   Sim   Sim   Sim   

374 Talvez Impunidade Sim   Sim   Sim   



 

371 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

375 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

376 Sim   Sim   Sim   Sim   

377 Sim   Sim   Sim   Sim   

378 Sim   Sim   Sim   Sim   

379 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez Por medo Talvez Por vergonha Sim   

380 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

381 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

372 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

382 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

383 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

384 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

385 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

386                 

387 Sim   Sim   Sim   Sim   

388 Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

389 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   



 

373 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

390 Sim   Sim   Sim   Sim   

391 Talvez 

Dependendo da situação, acho 
que até valeria ser denunciado, 
mas talvez não fizesse por 
acreditar que não daria em nada 

Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

392 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

393                 

394 Talvez Por vergonha Sim   Sim   Sim   

395 Sim   Sim   Sim   Sim   

396 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

374 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

397 Sim   Sim   Sim   Sim   

398 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   

399 Sim   Sim   Sim   Sim   

400 Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Tbm não considero 
que seria levado a sério pela 
justiça  

Não 

Por motivos religiosos, 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas, Não seria 
tbm levado a sério pela 
justiça  

Talvez 
Por motivos religiosos, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

401 Talvez 
Se repetitivo sim. Uma vez só, 
acho que uma boa conversa 
resolve. 

Sim   Sim   Sim   



 

375 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

402 Não 
Não se trata de crime previsto no 
código penal 

Sim   Não 
Não seria dada a devida 
importância pelo sistema 
de justiça 

Sim   

403 Sim   Sim   Sim   Sim   

404 Sim   Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, 
Sinceramente, não 
denunciaria, mas 
considero que seja 
porque não me vejo na 
situação. Não aceitaria a 
imposição de tal coisa 
pelo parceiro. 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, No 
caso, seria tentar me 
obrigar a ter uma crença, 
já que não tenho. E não 
sei se conseguiria me 
envolver com alguém tão 
fanático religioso. 

Sim   



 

376 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

405 Sim   Sim   Não 
Pois penso que não 
haveria retorno da Polícia 
quanto a isso.  

Sim   

406                 

407 Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha, 
Acredito que a denúncia poderia 
não ser levada adiante, inclusive 
pela própria vítima  

Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha, Acredito que a 
denúncia não seria 
levada adiante. 

Talvez 
Por vergonha, Acredito 
que a denúncia não seria 
levada adiante. 

Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

408 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

409 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

377 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

410 Não 

Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

411 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

412 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Talvez 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Talvez 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   

413 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   



 

378 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

414 Talvez 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por medo 

Sim   Talvez Teria ido embora Sim   

415 Sim   Sim   Sim   Sim   

416 Sim   Sim   Sim   Sim   

417 Sim   Sim   Sim   Sim   

418 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   



 

379 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

419 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

420 Sim   Sim   Sim   Sim   

421 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não   Sim   

422 Sim   Sim   Sim   Sim   

423                 

424 Sim   Sim   Sim   Sim   

425 Sim   Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

426 Não 
Não creio que a justiça faça algo 
quanto este tipo de agressão  

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Porque a Justiça não 
encaminhará esse 
processo 

Sim   



 

380 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

427 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Talvez Por medo 

428 Sim   Sim   Sim   Sim   

429 Sim   Sim   Sim   Sim   

430 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

431 Sim   Sim   Sim   Sim   

432 Sim   Sim   Sim   Sim   

433                 



 

381 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

434 Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

435 Talvez 

Acredito q tenha sofrido com tal 
violência, mas acho q ter 
consciência que está sofrendo e 
que deve denunciar é o grande 
empecilho da denuncia. Se um 
dia acontecer e eu perceber, 
espero ter forças p denunciar. 

Talvez 
Pela percepção de estar 
ou não sendo violentada. 

Talvez 
Ainda pela percepção de 
aceitar ou não que está 
sofrendo violência. 

Sim   

436 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

382 
 

437 Sim   Sim   Sim   Sim   

438 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   



 

383 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

439 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

440 Não Por vergonha Não Por vergonha Talvez Por vergonha Talvez Por vergonha 

441 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

384 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

442 Talvez 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

443 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

444 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

385 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

445 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Sim   

446 Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por vergonha 

Não 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha, Por 
medo 

447 Sim   Sim   Sim   Sim   

448 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

386 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

449 Sim   Sim   Sim   Sim   

450 Sim   Sim   Sim   Sim   

451 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

452 Sim   Sim   Sim   Sim   

453 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

454 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não Por medo 

455 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   



 

387 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

456 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

457 Sim   Sim   Sim   Sim   

458 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

459                 

460 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

388 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

461 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

462 Sim   Sim   Sim   Sim   

463 Talvez 

Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas, Medo dos policiais 
nao acreditarem em mim 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

464 Sim   Sim   Talvez Por vergonha Sim   

465 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   



 

389 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

466 Talvez Idem ao anterior Sim   Sim   Sim   

467 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

468 Não 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

469 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

470 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   

471 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

390 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

472 Sim   Sim   Sim   Sim   

473 Não 
Por não saber quw isso era uma 
violência  

Sim   Não 
Não sabia que é uma 
violência  

Sim   

474 Sim   Sim   Sim   Sim   

475 Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

476 Sim   Sim   Sim   Sim   

477 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

391 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

478 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

479                 

480 Não Por me sentir inferior Não Nao tive isso Não Nao passei por isso Não Nao passei por isso 

481 Não 

Por medo, Me senti ameaçada e 
na época não cogitei denunciar, 
tive muito medo,eu sabia que 
podia 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela 
família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Por motivo financeiro - 
Não consigo me sustentar 
sozinha, Pela família - 
Tenho filhos e/ou não 
teria apoio da minha 
família, Por motivos 
religiosos 

Sim   



 

392 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

482 Sim   Sim   Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   

483 Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Talvez Por vergonha 



 

393 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

484 Não 

Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha família, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Inseguranca e 
conflito por nao estar certa de 
estar tomando a melhor decisao 

Talvez 

Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas, 
Algumas proibicoes sao 
sutis, nao ha a negacao e 
impedimento direto, mas 
sao geradas situacoes 
que impedem a mulher 
de realizar seus desejos 
com viajar e estudar, 
geralmente envolvendo 
dinheiro e filhos 

Talvez 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas, Talvez 
tentasse insistir e resolver 
sem intervencao externa 
a familia 

Sim   

485 Sim   Sim   Sim   Sim   

486 Sim   Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

487 Sim   Sim   Sim   Sim   

488 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

489 Sim   Sim   Sim   Sim   

490 Sim   Sim   Sim   Sim   

491 Sim   Sim   Sim   Sim   

492 Sim   Sim   Sim   Sim   

493 Talvez Por medo Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

494 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   
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495 Sim   Sim   Sim   Sim   

496 Sim   Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

497 Sim   Sim   Sim   Sim   

498 Sim   Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

499 Sim   Sim   Sim   Sim   

500 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas, Quando se está na 
situação não conseguimos 
enxergar  

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

501                 

502 Sim   Sim   Sim   Sim   

503 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

    Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

504 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   

505 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

506 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

507 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

508 Talvez Por vergonha, Por medo Sim   Sim   Sim   

509 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

510 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

511 Sim   Sim   Sim   Sim   

512 Sim   Sim   Sim   Sim   

513 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

514 Sim   Sim   Sim   Sim   

515 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

401 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

516 Sim   Não 
Por achar que as 
autoridades não vão se 
importar com isso 

Não 
Acredito que as 
autoridades não vão dar 
crédito a essa denúncia  

Sim   

517 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

518                 

519 Talvez 
Quando sofri esse tipo de 
violência, não sabia que era uma 
violência. Hoje faria diferente. 

Sim   Talvez 

Essa denúncia é 
entendida como qualquer 
pessoa diferente dos que 
fazem parte da relação? 
Se sim, eu falaria e 
pediria ajuda para 
finalizar. Porém, quando 
mais nova e com muitas 
inseguranças não faria. 

Sim   

520 Sim   Sim   Sim   Sim   

521                 
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

522 Sim   Sim   Sim   Sim   

523 Sim   Sim   Talvez 
Não consigo imaginar 
uma denuncia dessa 
sendo levada a sério  

Talvez 

Por medo, Violência do estado 
com a vítima. Não acho que 
aguentaria passar por todos os 
constrangimentos que uma 
vítima de estupro passa, 
quando denuncia seu 
estuprador. 

524 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

525 Sim   Sim   Sim   Sim   

526 Sim   Sim   Sim   Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

527 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não Por medo Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

528 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Por não acreditar 
no sistema 

Não 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Talvez Por vergonha 

529 Sim   Sim   Talvez 
Eu não permitiria essa 
proibição de crença  

Sim   

530 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Sem provas, é 
palavra contra palavra  

Não 

Pela ausência de provas 
ou testemunhas, O que 
fazer se quem se isolou 
não vê? 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

531 Sim   Sim   Sim   Sim   

532 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Eu terminaria 
imediatamente com a 
pessoa ao menor sinal 
desse tipo de conduta 

Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

533 Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

534 Sim   Talvez Por vergonha Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

535 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

536 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   



 

405 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

537 Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

538 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

539 Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

540 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
vergonha 

Sim   

541 Sim   Sim   Sim   Sim   

542 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

543 Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha 

Sim   

544 Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

545 Sim   Sim   Sim   Sim   

546 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

547 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

548 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

549 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

550 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   

551 Sim   Sim   Sim   Sim   

552 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   
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Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

553 Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam, Por 
motivos religiosos, Por 
vergonha, Por medo 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
motivos religiosos, Por 
vergonha 

Talvez Por vergonha, Por medo 

554 Sim   Sim   Sim   Sim   

555 Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   Sim   

556 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

557 Sim   Sim   Sim   Sim   

558 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Sim   Sim   Sim   
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559 Talvez 

Meu saber acadêmico me diz que 
a resposta é sim mas vivi esse 
tipo de situação e  só depois, 
quando próximo do divórcio que 
me dei conta dessas violências. 
Elas vão num crescente, 
enquanto nossa autoestima 
numDecrescente. E essa 
respinsabilidadecque acabamos 
introjetando pelo “ sucesso” do 
casamento faz com que 
dilatemos muito o que 
suportamos. Acredito que em 
relacionamento futuro não darei 
espaço para que essas situações 
decrepitam, e caso ocorra, 
denunciarei 

Talvez 

Acabei de perceber que 
também vivenciei a 
proibição de viajar, ele 
viajou e eu  fiquei 

Talvez 

Na recorrência também 
faria, e assim como nas 
outras situações, 
romperia o 
relacionamento  

Sim   

560                 

561 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   



 

410 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

562 Sim   Sim   Sim   Sim   

563 Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

564 Sim   Sim   Sim   Sim   

565 Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   Sim   

566 Sim   Sim   Talvez 
Tomaria providencia 
privada - separação  

Sim   



 

411 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

567 Sim   Sim   Sim   Sim   

568 Sim   Sim   Sim   Sim   

569 Sim   Sim   Sim   Sim   

570 Sim   Sim   Sim   Sim   

571 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Talvez 

Por motivos religiosos, 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

572 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

412 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

573 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

574 Sim   Sim   Sim   Sim   

575 Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Por motivo financeiro - 
Não consigo me 
sustentar sozinha, Por 
medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Não 

Por motivo financeiro - 
Não consigo me sustentar 
sozinha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 



 

413 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

576 Sim   Sim   Sim   Sim   

577 Sim   Sim   Sim   Sim   

578 Sim   Sim   Sim   Sim   

579 Não   Sim   Sim   Sim   

580 Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

581 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

414 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

582 Sim   Sim   Sim   Sim   

583 Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Tenho dúvidas se eu 
chegaria a perceber  essas 
violências. Recearia acabar não 
caracterizar  

    Talvez 
É algo tão distante de 
mim que não sei como 
aconteceria.  

    

584 Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Sim   Sim   



 

415 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

585 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

586 Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Sim   

587 Não Por vergonha Talvez Por vergonha, Por medo Sim   Talvez Por vergonha 

588 Sim   Sim   Sim   Sim   

589 Sim   Sim   Sim   Sim   

590 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

416 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

591 Sim   Sim   Sim   Sim   

592                 

593 Sim   Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   

594 Sim   Sim   Sim   Sim   

595 Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam 

Sim   Não 
Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que 
as pessoas mudam 

Sim   

596 Sim   Sim   Sim   Sim   

597 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Pela dificuldade de 
identificar a agressão 

Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   



 

417 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

598 Sim   Sim   Sim   Sim   

599 Sim   Sim   Sim   Sim   

600 Sim   Sim   Sim   Sim   

601 Sim   Sim   Sim   Sim   

602 Sim   Sim   Sim   Sim   

603 Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   



 

418 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

604 Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas mudam, 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha 

Talvez 
Por motivo financeiro - 
Não consigo me 
sustentar sozinha 

Talvez 
Por motivo financeiro - 
Não consigo me sustentar 
sozinha 

Sim   

605 Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   

606 Sim   Sim   Sim   Sim   

607 Sim   Sim   Sim   Sim   

608 Sim   Sim   Sim   Sim   

609 Sim   Sim   Sim   Sim   

610 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

419 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

611 Não 

Se for comigo,  não aceitaria, e 
aeceu chegat ao nivel de não 
perceber, é porque estou 
controlada psicologicamente , 
outra pessoa teria que agir por 
mim 

Talvez 

Se for comigo a resposta 
ê igual a antetior, se for 
em relação a outra 
pessoa, eu tentaria 
intervir , caso não visse 
fruto então sim 
denunciaria 

Talvez 
A resposta é igual a 
anterior   

Sim   

612 Sim   Sim   Sim   Sim   

613 Sim   Sim   Sim   Sim   

614 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

420 
 

Id 

Ameaças - 
Manipulação - 
Chantagem - 
Exploração - 
Distorcer e omitir 
fatos para deixar 
a mulher em 
dúvida sobre sua 
memória e 
sanidade 
(Gaslighting) 

Por qual motivo respondeu Não 
ou Talvez? (Aceita mais de uma 
resposta) 

Isolamento 
(proibir de 
estudar e 
viajar ou de 
falar com 
amigos e 
parentes) - 
Limitação do 
direito de ir e 
vir 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Tirar a 
liberdade 
de crença 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Estupro - 
Obrigar a 
mulher a fazer 
atos sexuais 
que causam 
desconforto 
ou repulsa 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

615 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

    

616 Sim   Sim   Sim   Sim   

 

 

  



 

421 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

1 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

2 Sim   Sim   Sim   Sim   

3 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

4                 

5 Sim   Sim   Sim   Sim   

6 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

422 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

7 Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

8                 

9 Sim   Sim   Sim   Sim   

10                 

11 Sim   Sim   Sim   Sim   

12 Sim   Sim   Sim   Sim   

13 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

423 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

14 Sim   Sim   Sim   Sim   

15 Sim   Sim   Sim   Sim   

16 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

17 Sim   Sim   Sim   Sim   

18 Sim   Sim   Sim   Sim   

19 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não Por medo 

20 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

424 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

21 Sim   Sim   Sim   Sim   

22 Sim   Sim   Talvez 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Pela família - 
Tenho filhos e/ou não 
teria apoio da minha 
família, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

23 Sim   Sim   Sim   Sim   

24 Sim   Sim   Sim   Sim   

25                 



 

425 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

26 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

27 Sim   Sim   Sim   Sim   

28 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

29 Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez Por vergonha 

30 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   



 

426 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

31 Sim   Sim   Sim   Sim   

32                 

33 Sim   Sim   Sim   Sim   

34 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez Por vergonha, Por medo Talvez Por medo 

35 Sim   Sim   Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Separação  

36 Sim   Sim   Sim   Sim   

37                 

38 Sim   Sim   Sim   Sim   

39                 

40 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

427 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

41 Talvez 

Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas, 
Falta de confiabilidade do 
sistema em mim, medo de 
maior opressão  

Sim   Sim   Talvez Por medo 

42 Sim   Sim   Sim   Sim   

43 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

44 Sim   Sim   Não 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha 

Sim   

45 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

428 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

46 Sim   Sim   Sim   Sim   

47                 

48 Sim   Sim   Sim   Sim   

49 Sim   Sim   Sim   Sim   

50 Sim   Sim   Sim   Sim   

51                 

52 Sim   Sim   Sim   Sim   

53 Sim   Sim   Sim   Sim   

54 Sim   Sim   Sim   Sim   

55 Sim   Sim   Sim   Sim   

56 Sim   Não 
Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   



 

429 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

57 Sim   Sim   Sim   Sim   

58 Sim   Sim   Sim   Sim   

59 Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Acho que o 
delegado nem iria querer 
registrar uma denuncia 
alegando que a vítima é 
impedida de usar métodos 
anticoncepcionais. Aborto 
então, facilmente a culpa 
cairia apenas na vítima...  

Talvez 

Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas, Como 
provar a chantagem, 
manipulação, isso é 
subjetivo, é a palavra 
da vítima versus 
agressor. Acho difícil 
provar. Óbvio que 
merce denuncia, mas 
como provar? 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Duvido um delegado 
registrar esse tipo de 
queixa. Ele iria 
ridicularizar a vítima. 



 

430 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

60 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

61 Sim   Sim   Sim   Sim   

62 Sim   Sim   Sim   Sim   

63 Sim   Sim   Sim   Sim   

64 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

431 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

65 Sim   Sim   Sim   Sim   

66 Sim   Sim   Sim   Sim   

67 Sim   Sim   Sim   Sim   

68 Sim   Sim   Talvez Por vergonha, Por medo Sim   



 

432 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

69 Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

70 Sim   Sim   Não 

Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Sim   

71 Talvez Por medo Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

72 Sim   Sim   Sim   Sim   

73                 

74 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

433 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

75 Sim   Sim   Sim   Sim   

76 Sim   Sim   Sim   Sim   

77 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

78 Sim   Sim   Sim   Sim   

79 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

80 Sim   Sim   Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por vergonha 

Sim   



 

434 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

81 Sim   Sim   Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Pela 
possibilidade da polícia achar 
insuficiente  

Sim   

82 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

83 Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha 

Talvez Por vergonha Talvez Por vergonha Não 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Por 
vergonha 

84 Sim   Sim   Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

85 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

435 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

86 Sim   Sim   Sim   Sim   

87 Talvez 

Mesmo que eu denuncie, 
não acredito que vá 
resolver alguma coisa, uma 
vez quando eu quis fazer 
laqueadura, precisei da da 
autorização do meu marido, 
que não quis dar e eu não 
pude fazer a laqueadura. 
Sendo que eu já tinha mais 
de 30 anos. 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

88 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

436 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

89 Sim   Sim   Sim   Sim   

90 Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas, Esse é outro 
exemplo que deve causar o 
término da relação  

Sim   Sim   Sim   

91 Sim   Sim   Sim   Sim   

92 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

93 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

437 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

94 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

95 Sim   Sim   Sim   Sim   

96 Sim   Sim   Talvez 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   



 

438 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

97 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

98 Sim   Sim   Não 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

99 Sim   Sim   Sim   Sim   

100 Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 



 

439 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

101 Sim   Sim   Sim   Sim   

102 Sim   Sim   Sim   Sim   

103 Sim   Sim   Sim   Sim   

104 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

105 Sim   Sim   Talvez 
Eu trabalharia, sairia da 
convivência.  

Sim   



 

440 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

106 Sim   Sim   Talvez 

Dependeria do contexto e de 
acreditar que a denúncia 
melhoraria a situação ao invés 
de piorá-la. Se estivesse sendo 
privada dos meus próprios 
recursos, eu denunciaria. Se os 
recursos não fossem meus eu 
teria mais dificuldade, tenderia 
a achar que não mereço.  

Talvez 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Se fossem 
documentos ou 
objetos que teriam 
valor reconhecido por 
outros. Teria 
dificuldade se fosse 
algo de valor 
sentimental apenas.  

107 Sim   Sim   Sim   Sim   

108 Sim   Sim   Não 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

109 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

441 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

110 Sim   Sim   Não Separaria Não Separaria 

111 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

112 Sim   Sim   Sim   Sim   

113 Sim   Sim   Sim   Não 
Teria somente me 
afastado da pessoa 

114 Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

115 Sim   Sim   Sim   Sim   

116 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

442 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

117 Sim   Sim   Sim   Sim   

118 Sim   Sim   Sim   Sim   

119                 

120 Sim   Sim   Sim   Sim   

121 Sim   Sim   Sim   Sim   

122 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

443 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

123 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam 

124 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por motivo 
financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha 

Sim   

125 Sim   Sim   Sim   Sim   

126 Sim   Sim   Sim   Talvez 
 Depende o quanto me 
afetasse 

127 Sim   Sim   Sim   Sim   

128 Sim   Sim   Sim   Sim   

129                 

130 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

444 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

131 Sim   Sim   Talvez Não sei se isso é denunciavel Sim   

132 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Depende do que 
estamos falando. 

133 Sim   Sim   Sim   Sim   

134 Não 
Não é um caso aceitado 
pela delegacia... 

Não 

Nada seria resolvido 
pela delegacia, já que 
homens policiais ainda 
acham que a mulher é 
obrigada a ser mãe, 
então não me levariam 
a sério. 

Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, A delegacia e a 
justiça, leis, não consideram e 
não nos ajudam nesses casos. 

Não 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Delegacia 
não julgaria meu caso. 

135 Sim   Sim   Sim   Sim   

136 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por motivos religiosos 

Sim   



 

445 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

137 Sim   Sim   Sim   Sim   

138 Sim   Sim   Sim   Sim   

139 Sim   Sim   Sim   Sim   

140 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

141 Sim   Sim   Sim   Sim   

142 Sim   Sim   Sim   Sim   

143 Sim   Sim   Sim   Sim   

144 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

145                 

146 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   



 

446 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

147 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

148 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

149 Sim   Sim   Sim   Sim   

150 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Por vergonha 

151 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

152 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

153 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

447 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

154 Sim   Sim   Sim   Talvez 

Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas, Dúvida 
se seria levado a serio 
pelas autoridades (se 
adiantaria alguma 
coisa). 

155 Sim   Sim   Sim   Sim   

156 Sim   Sim   Talvez 

Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Eu enxergo o b.o. 
Como última alternativa depois 
de já ter buscado caminhos.  

Sim   

157 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

448 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

158 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

159 Sim   Sim   Sim   Sim   

160 Talvez   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

161 Sim   Sim   Sim   Sim   

162 Sim   Sim   Sim   Sim   

163 Sim   Sim   Sim   Sim   

164 Sim   Sim   Sim   Sim   

165 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

449 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

166 Sim   Sim   Sim   Sim   

167 Sim   Sim   Sim   Sim   

168                 

169 Sim   Sim   Sim   Sim   

170 Sim   Sim   Sim   Sim   

171 Sim   Sim   Talvez 
Acredito que não existe 
denúncia  para isso 

Sim   

172 Sim   Sim   Sim   Sim   

173 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   



 

450 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

174 Sim   Sim   Sim   Sim   

175 Sim   Sim   Sim   Sim   

176 Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

177 Não 
Por motivos religiosos, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não Ninguém acreditaria Sim   Sim   

178 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

451 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

179 Talvez 

A questão é que a nossa 
sociedade como todo 
muitas vezes limita as 
mulheres de suas liberdades 

Sim   Talvez 

Dependeria muito do caso, se 
estivermos falando de 
manipulação e de violência, 
nessas condições sim, 
denunciaria.  

Sim   

180 Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

181                 

182 Sim   Sim   Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   



 

452 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

183 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

184                 

185 Sim   Sim   Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Eu não acho que denunciaria 
mas sei que é muito grave  

Sim   

186 Sim   Sim   Sim   Sim   

187 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

453 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

188 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela família - 
Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por 
vergonha, Por medo 

Talvez 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Por 
vergonha, Por medo, 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

189 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

190 Sim   Sim   Sim   Sim   

191 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

192                 

193                 

194 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

454 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

195 Sim   Sim   Sim   Sim   

196 Sim   Sim   Sim   Sim   

197 Sim   Sim   Sim   Sim   

198 Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

199 Sim   Sim   Talvez 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por vergonha, Por medo 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Por medo, 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

455 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

200 Sim   Sim   Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

201 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Não sei se 
levariam em consideração 

Sim   

202 Sim   Sim   Talvez 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

203 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

456 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

204 Sim   Sim   Sim   Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam 

205 Sim   Sim   Não 

Por medo, acho que se eu me 
encontrasse nessa condição 
dificilmente teria forças para 
denunciar (mal sabia que é 
passível de denúncia) 

Não 
não sabia que era 
possível denunciar  

206 Sim   Sim   Sim   Sim   

207 Sim   Sim   Sim   Sim   

208 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

457 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

209 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

210 Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

211 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha 

Talvez 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

212 Sim   Sim   Não Por saber que não seria ouvida Não 
Por saber que não 
seria ouvida 

213 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

458 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

214 Sim   Sim   Sim   Sim   

215 Sim   Sim   Sim   Sim   

216 Talvez Por vergonha, Por medo Talvez 
Por vergonha, Por 
medo 

Talvez Por vergonha, Por medo Talvez 
Por vergonha, Por 
medo 

217 Sim   Sim   Sim   Sim   

218                 

219 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   



 

459 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

220 Sim   Sim   Sim   Sim   

221 Sim   Sim   Sim   Sim   

222 Sim   Sim   Sim   Talvez 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

223 Sim   Sim   Sim   Sim   

224 Sim   Sim   Sim   Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

225 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

460 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

226 Sim   Sim   Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por 
desconhecimento deste tipo 
de violência 

Sim   

227 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

461 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

228 Sim   Sim   Sim   Sim   

229 Sim   Sim   Sim   Sim   

230 Não Por vergonha Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 



 

462 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

231 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez Por vergonha 

232 Sim   Sim   Sim   Sim   

233 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

463 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

234 Sim   Sim   Sim   Sim   

235 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

236 Sim   Sim   Sim   Sim   

237 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

238 Sim   Sim   Sim   Sim   

239 Sim   Sim   Sim   Sim   

240 Sim   Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, 
Vergonha de nao ser levada a 
serio 

Sim   

241 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

464 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

242 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez Por medo Sim   

243 Sim   Sim   Sim   Sim   

244 Sim   Sim   Sim   Sim   

245 Sim   Sim   Sim   Sim   

246 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

247 Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

248 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

465 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

249 Sim   Sim   Sim   Sim   

250 Sim   Sim   Sim   Sim   

251 Sim   Sim   Sim   Sim   

252                 

253 Sim   Sim   Sim   Sim   

254 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

255 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

466 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

256 Sim   Sim   Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família 

Sim   

257 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

258 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

259 Sim   Sim   Sim   Sim   

260 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

261 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

467 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

262 Sim   Sim   Sim   Sim   

263                 

264                 

265 Sim   Sim   Sim   Sim   

266 Sim   Sim   Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família 

Sim   

267 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

268 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

269 Sim   Sim   Sim   Sim   

270 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

468 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

271 Sim   Sim   Sim   Sim   

272 Sim   Sim   Sim   Sim   

273 Sim   Sim   Sim   Sim   

274                 

275 Não Por motivos religiosos Sim   Sim   Sim   

276 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

277 Sim   Sim   Sim   Sim   

278 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

469 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

279 Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

280 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

281 Sim   Sim   Sim   Sim   

282 Sim   Sim   Sim   Sim   

283 Sim   Sim   Não 
depende das ações 
decorrentes dessa atitude 

Talvez 

depende das ações 
decorrentes dessa 
atitude e recorrência 
para fazer BO 

284 Não Nunca aconteceu Não Nunca aconteceu Não Nunca aconteceu Sim   

285 Sim   Sim   Sim   Sim   

286 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

470 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

287 Sim   Sim   Sim   Sim   

288                 

289 Não Por medo Sim   Sim   Sim   

290 Sim   Sim   Sim   Sim   

291 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam 

292 Sim   Sim   Sim   Sim   

293 Sim   Sim   Sim   Sim   

294 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

471 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

295 Sim   Sim   Sim   Sim   

296 Sim   Sim   Sim   Sim   

297 Sim   Sim   Sim   Sim   

298 Sim   Sim   Sim   Sim   

299 Sim   Sim   Sim   Sim   

300 Sim   Sim   Sim   Sim   

301 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

472 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

302 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

303 Sim   Sim   Sim   Sim   

304 Sim   Sim   Sim   Sim   

305 Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

306 Sim   Sim   Sim   Sim   

307 Sim   Sim   Sim   Sim   

308 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

473 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

309 Sim   Sim   Sim   Sim   

310 Sim   Sim   Não 
achava na época que a pessoa 
tinha direito a isso 

Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

311 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

312 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

313 Sim   Sim   Sim   Sim   

314 Sim   Sim   Sim   Sim   

315 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

474 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

316 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

317 Não Por vergonha, Por medo Sim   Não Por vergonha, Por medo Não 
Por vergonha, Por 
medo 

318 Sim   Sim   Sim   Sim   

319 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

320 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

321 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

475 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

322 Sim   Sim   Sim   Sim   

323 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

476 
 

324 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito 
no perdão e que as pessoas 
mudam, Eu ficaria brava 
com a pessoa mas não 
pensaria em denunciar nem 
sabia que essa era uma 
opção. Só me afastaria da 
pessoa eu acho. 

Talvez 

Acho que denunciaria 
sim mas não tenho 
certeza mas o certo 
seria denunciar. Acho 
que depende se fosse 
comigo ou parente 
não sei se conseguiria 
por medo mas com 
uma colega acho que 
como é algo um pouco 
mais afastado sim. 

Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Não denunciaria me 
baseando no que passei. Isso 
acontecia com minha mãe e 
ela também não denunciou. 
Aconteceu comigo e com ela 
(mulheres) com meus irmãos 
isso não dava muito certo 
mesmo sendo mais novos que 
eu o controle era maior para as 
mulheres. 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Já aconteceu 
e não denunciamos, 
nem eu nem minha 
mãe. Não me 
estenderei se não 
escreverei um livro 
(rsrsrs) 

325 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

477 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

326 Sim   Sim   Sim   Sim   

327 Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

328 Não   Não   Não   Não   



 

478 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

329 Sim   Sim   Sim   Sim   

330 Sim   Sim   Sim   Sim   

331 Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

332 Sim   Sim   Sim   Sim   

333 Sim   Sim   Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Por medo, 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

479 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

334 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por medo 

Talvez 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Por 
vergonha, Por medo 

335 Talvez   Sim   Sim   Talvez   

336 Sim   Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

337 Sim   Sim   Sim   Sim   

338 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

480 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

339 Sim   Sim   Sim   Sim   

340 Sim   Sim   Talvez   Sim   

341 Sim   Sim   Sim   Sim   

342 Sim   Sim   Sim   Sim   

343 Sim   Sim   Não Por vergonha, Por medo Não Por medo 

344 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

481 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

345 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

346 Sim   Sim   Sim   Sim   

347 Sim   Sim   Sim   Sim   

348 Sim   Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam 

349 Sim   Sim   Sim   Sim   

350 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

482 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

351 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Acho q existem 
outras formas de resolver essa 
situação.  Divorcio por ex.  

Sim   

352 Sim   Sim   Sim   Sim   

353 Sim   Sim   Sim   Sim   

354 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

483 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

355 Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Falta de 
preparo das autoridades em 
receber uma denuncia 
assim 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Nao saberia 
como denunciar algo assim 

Sim   

356 Talvez 
considero que a polícia nao 
levatia minha denúncia a 
sério 

Sim   Sim   Talvez 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

357 Sim   Sim   Sim   Sim   

358 Sim   Sim   Sim   Sim   

359                 

360                 



 

484 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

361 Sim   Sim   Sim   Sim   

362 Talvez 
Não sei se impedir o uso de 
contraceptivo é passível de 
BO 

Sim   Sim   Talvez 
Depende da 
circunstância e do 
objeto destruído 

363 Sim   Sim   Sim   Sim   

364 Sim   Sim   Sim   Sim   

365 Não Por vergonha Sim   Não Por vergonha Não 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Pela família 
- Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da 
minha família 

366 Sim   Sim   Sim   Sim   

367                 



 

485 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

368                 

369 Não   Não   Não   Não   

370                 

371 Sim   Sim   Sim   Sim   

372 Sim   Sim   Sim   Sim   

373 Sim   Sim   Sim   Sim   

374 Talvez Por vergonha, Por medo Sim   Talvez Impunidade Talvez Impunidade 

375 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

376 Sim   Sim   Sim   Sim   

377 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

486 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

378 Sim   Sim   Sim   Sim   

379 Sim   Sim   Talvez Por medo Sim   

380 Sim   Sim   Sim   Sim   

381 Sim   Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Por medo 

382 Sim   Sim   Sim   Sim   

383 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

384 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

385 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

386                 



 

487 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

387 Sim   Sim   Sim   Sim   

388 Sim   Sim   Sim   Sim   

389 Sim   Sim   Sim   Sim   

390 Sim   Sim   Sim   Sim   

391 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Eu não ficaria 
com uma pessoa dessas 

Sim   

392 Sim   Sim   Sim   Não 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

393                 



 

488 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

394 Sim   Sim   Sim   Sim   

395 Sim   Sim   Sim   Sim   

396 Sim   Sim   Sim   Sim   

397 Sim   Sim   Sim   Sim   

398 Não 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

399 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

489 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

400 Sim   Talvez 

Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha 
família, Por motivos 
religiosos, Por medo, 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas, Não 
seria levado a sério pela justiça 

Não 

Por vergonha, Por 
medo, Tbm não seria 
levado a sério pela 
justiça 

401 Sim   Sim   Sim   Sim   

402 Sim   Sim   Sim   Sim   

403 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

490 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

404 Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

405 Não 
Não denunciaria porque a 
policia não faria nada a 
respeito disso. 

Sim   Não 
Mais uma vez não vejo a 
polícia agindo nestes casos - 
denunciar com que finalidade? 

Sim   

406                 

407 Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Por 
vergonha, Por medo, 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

491 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

408 Sim   Sim   Sim   Sim   

409 Sim   Sim   Sim   Sim   

410 Sim   Sim   Sim   Sim   

411 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez Maus fácil se afastar  

412 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

492 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

413 Sim   Sim   Talvez 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

414 Talvez 
Tem q rachar fora...o cara 
não muda 

Sim   Sim   Sim   

415 Sim   Sim   Sim   Sim   

416 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

493 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

417 Sim   Sim   Sim   Sim   

418 Sim   Sim   Sim   Sim   

419 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não Por vergonha 

420 Sim   Sim   Sim   Sim   

421 Sim   Sim   Sim   Sim   

422 Sim   Sim   Sim   Sim   

423                 

424 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

494 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

425 Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

Não 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha 

Sim   

426 Sim   Sim   Talvez Por medo Talvez Por medo 

427 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

428 Sim   Sim   Sim   Sim   

429 Sim   Sim   Sim   Sim   

430 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

431 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Talvez   



 

495 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

432 Sim   Sim   Sim   Sim   

433                 

434 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

435 Sim   Sim   Talvez 
A mesma questão da 
percepção de estar ou não 
sofrendo violência. 

Sim   

436 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

496 
 

437 Sim   Sim   Sim   Sim   

438 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

497 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

439 Sim   Sim   Não 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

440 Sim   Sim   Sim   Sim   

441 Sim   Sim   Sim   Sim   

442 Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha 

Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por vergonha, 
Por medo 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 



 

498 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

443 Sim   Sim   Sim   Sim   

444 Sim   Sim   Sim   Sim   

445 Não 

Pelo laço afetivo - Acredito 
no perdão e que as pessoas 
mudam, Pela família - 
Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Por 
vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por vergonha, Por 
medo 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Por vergonha, 
Por medo 



 

499 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

446 Sim   Sim   Não Por medo Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam 

447 Sim   Sim   Sim   Sim   

448 Sim   Sim   Sim   Sim   

449 Sim   Sim   Sim   Sim   

450 Sim   Sim   Sim   Sim   

451 Sim   Sim   Sim   Sim   

452 Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

453 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

500 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

454 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Não Por vergonha 

455 Sim   Sim   Talvez Não saber onde denunciar  Sim   

456 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

457 Sim   Sim   Sim   Sim   

458 Não 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por 
vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Não 

Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria 
apoio da minha 
família, Por vergonha, 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

459                 



 

501 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

460 Talvez 
Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por medo 

Sim   Talvez 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por medo 

Sim   

461 Sim   Sim   Sim   Sim   

462 Sim   Sim   Sim   Sim   

463 Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

464 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

502 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

465 Sim   Sim   Sim   Sim   

466 Sim   Sim   Sim   Sim   

467 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

468 Sim   Sim   Sim   Sim   

469 Sim   Sim   Sim   Sim   

470 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

503 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

471 Sim   Sim   Sim   Sim   

472 Sim   Sim   Sim   Sim   

473 Talvez Não sabia q é uma violência  Sim   Talvez Não sabia q é uma violencia Sim   

474 Sim   Sim   Sim   Sim   

475 Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

476 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

504 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

477 Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

478 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

479                 

480 Não Nao passei por isso Não Nao passei por isso Não Nao passei por isso Não Nao passei por isso 



 

505 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

481 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e que as 
pessoas mudam, Por motivo 
financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Pela família 
- Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família 

Talvez 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Por motivo 
financeiro - Não 
consigo me sustentar 
sozinha, Pela família - 
Tenho filhos e/ou não 
teria apoio da minha 
família, Por medo, 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

506 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

482 Sim   Sim   Não 

Porque vivo uma situação 
muito próxima disso... Tenho 
uma poupança "escondida" 
para gastos que gostaria de ter 
sem dar satisfação... Me 
assustou está opção ser uma 
violência. Mas pensando bem 
me sinto bastante violentada 
com  

Sim   

483 Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 



 

507 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

484 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela família - 
Tenho filhos e/ou não teria 
apoio da minha família, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas, Por nao 
acreditar que a denuncia 
resolvesse esse problema 

Talvez 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Pela família 
- Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da 
minha família, Nao 
acreditar que a 
denuncia resolvesse 

485 Sim   Sim   Sim   Sim   

486 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

508 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

487 Sim   Sim   Sim   Sim   

488 Sim   Sim   Sim   Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

489 Sim   Sim   Sim   Sim   

490 Sim   Sim   Sim   Sim   

491 Sim   Sim   Sim   Sim   

492 Sim   Sim   Sim   Sim   

493 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

509 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

494 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   



 

510 
 

495 Sim   Sim   Sim   Sim   

496 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

511 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

497 Sim   Sim   Sim   Sim   

498 Sim   Sim   Sim   Sim   

499 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

512 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

500 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de provas 
ou testemunhas, Em uma 
relação abusiva, o abusado não 
consegue perceber a 
manipulação  

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Por vergonha, 
Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

501                 

502 Sim   Sim   Sim   Sim   

503                 

504 Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Sim   Sim   



 

513 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

505 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

506 Sim   Sim   Sim   Sim   

507 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

508 Sim   Sim   Sim   Sim   

509 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

510 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

514 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

511 Sim   Sim   Sim   Sim   

512 Sim   Sim   Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

513 Sim   Sim   Sim   Sim   

514 Sim   Sim   Sim   Sim   

515 Sim   Sim   Sim   Sim   

516 Sim   Sim   Talvez 
As autoridades não se 
importariam 

Sim   

517 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

518                 



 

515 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

519 Sim   Sim   Sim   Sim   

520 Sim   Sim   Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

521                 

522 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

516 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

523 Sim   Sim   Sim   Sim   

524 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

525 Sim   Sim   Sim   Sim   

526 Sim   Sim   Sim   Sim   

527 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 



 

517 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

528 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

529 Sim   Sim   Sim   Sim   

530 Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, O que essa 
mulher continua fazendo 
com esse cara? 

Talvez 

Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas, Eu não 
seria testemunha disso 

Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

531 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

518 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

532 Sim   Sim   Sim   Sim   

533 Sim   Sim   Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

534 Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

535 Sim   Sim   Sim   Sim   

536 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

537 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

519 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

538 Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

539 Sim   Sim   Sim   Sim   

540 Sim   Sim   Talvez Por vergonha Sim   

541 Sim   Sim   Sim   Sim   

542 Sim   Sim   Sim   Sim   

543 Sim   Sim   Sim   Talvez Por vergonha 



 

520 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

544 Sim   Sim   Sim   Sim   

545 Sim   Sim   Sim   Sim   

546 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

547 Sim   Sim   Sim   Sim   

548 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

521 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

549 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

550 Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   Sim   

551 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   

552 Sim   Sim   Sim   Sim   

553 Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Por vergonha, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam, Por vergonha 

554 Sim   Sim   Sim   Sim   

555 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim   



 

522 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

556 Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

557 Sim   Sim   Sim   Sim   

558 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam 



 

523 
 

559 Talvez 
Não tenho certeza se faria 
denúncia mas romperia a 
relação  

Sim   Talvez 

Não sei se faria a denúncia, 
consigo prover minhas 
despesas , mas romperia o 
relacionamento  despesas e 
dom 

Talvez 
Não sei sectária a 
denúncia mas 
romperia a relação  

560                 

561 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 



 

524 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

562 Sim   Sim   Sim   Sim   

563 Sim   Sim   Sim   Sim   

564 Sim   Sim   Sim   Sim   

565 Sim   Sim   Sim   Sim   

566 Sim   Sim   Talvez 
Tomaria providencia privada - 
separação  

Talvez 
Tomaria providencias 
privadas - separação  

567 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

525 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

568 Sim   Sim   Sim   Sim   

569 Sim   Sim   Sim   Sim   

570 Sim   Sim   Sim   Sim   

571 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por motivo financeiro 
- Não consigo me sustentar 
sozinha 

Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no perdão e 
que as pessoas 
mudam 

572 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

526 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

573 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Claro que 
depende do nivel de controle, 
mas sendo um acordo sobre 
despesas, nao vejo como 
crime, mas sim como planos 
financeiros de um casal 

Sim   

574 Sim   Sim   Sim   Sim   

575 Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar 
sozinha, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Não 

Por motivo financeiro 
- Não consigo me 
sustentar sozinha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 



 

527 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

576 Sim   Sim   Sim   Sim   

577 Sim   Sim   Sim   Sim   

578 Sim   Sim   Sim   Sim   

579 Sim   Sim   Sim   Sim   

580 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

581 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Nao tenho certeza se 
seria motivo de 
denúncia.  



 

528 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

582 Sim   Sim   Sim   Sim   

583         Talvez 

Dependeria do contexto e de 
acreditar que a denúncia 
melhoraria a situação ao invés 
de piorá-la. Se estivesse sendo 
privada dos meus próprios 
recursos, eu denunciaria. Se os 
recursos não fossem meus eu 
teria mais dificuldade, tenderia 
a achar que não mereço.  

Talvez 

Não considero que 
seja motivo de 
denúncia, Se fossem 
documentos ou 
objetos que teriam 
valor reconhecido por 
outros. Teria 
dificuldade se fosse 
algo de valor 
sentimental apenas.  

584 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

529 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

585 Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência 
de provas ou 
testemunhas 

586 Sim   Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

587 Talvez Por vergonha Sim   Sim   Não Por vergonha 

588 Sim   Sim   Sim   Sim   

589 Sim   Sim   Sim   Sim   

590 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   

591 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

530 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

592                 

593 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

594 Sim   Sim   Sim   Sim   

595 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

596 Sim   Sim   Sim   Sim   

597 Sim   Sim   Sim   Sim   

598 Sim   Sim   Sim   Sim   

599 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

531 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

600 Sim   Sim   Sim   Sim   

601 Sim   Sim   Sim   Sim   

602 Sim   Sim   Sim   Sim   

603 Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Sim   

604 Sim   Sim   Sim   Sim   

605 Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Sim   Sim   Não 
Não considero que 
seja motivo de 
denúncia 

606 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

532 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

607 Sim   Sim   Sim   Sim   

608 Sim   Sim   Sim   Sim   

609 Sim   Sim   Sim   Sim   

610 Sim   Sim   Sim   Sim   

611 Sim   Sim   Talvez Igual a resposta de " outros" Sim   

612 Sim   Sim   Sim   Sim   



 

533 
 

Id 

Impedir o uso de 
métodos 
contraceptivos ou 
forçar a mulher a 
abortar - Limitar ou 
anular o exercício 
dos direitos sexuais 
e reprodutivos da 
mulher 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita 
mais de uma resposta) 

Forçar 
matrimônio, 
gravidez ou 
prostituição por 
meios de 
coação, 
chantagem, 
suborno ou 
manipulação 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Controlar o 
dinheiro - 
Privar de 
bens, valores 
ou recursos 
econômicos 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Destruição de 
documentos 
pessoais - 
Causar danos 
propositais a 
objetos da 
mulher ou dos 
quais ela goste 

Por qual motivo 
respondeu Não ou 
Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

613 Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim   Sim   

614 Sim   Sim   Sim   Talvez Por vergonha 

615         Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

616 Sim   Sim   Sim   Sim   

 

  



 

534 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

1 Sim   Não   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

2 Sim   Sim   Sim     

3 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

4               

5 Sim   Sim   Sim     



 

535 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

6 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

7 Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

8               

9 Sim   Sim   Sim     

10               

11 Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim     

12 Sim   Sim   Sim     



 

536 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

13 Sim   Sim   Sim     

14 Sim   Sim   Sim     

15 Sim   Sim   Sim     

16 Sim   Sim   Sim     



 

537 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

17 Sim   Sim   Sim     

18 Sim   Sim   Sim     

19 Sim   Sim   Sim     

20 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

  

21 Sim   Sim   Sim     



 

538 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

22 Sim   Sim   Sim     

23 Sim   Sim   Sim     

24 Sim   Sim   Sim     

25               

26 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  



 

539 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

27 Sim   Sim   Sim     

28 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

29 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

  

30 Sim   Sim   Talvez Por vergonha   

31 Sim   Sim   Sim     



 

540 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

32               

33 Sim   Sim   Sim     

34 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

  

35 Sim   Sim   Sim     

36 Sim   Sim   Sim     

37               

38 Sim   Sim   Sim     

39               

40 Sim   Sim   Sim     



 

541 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

41 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

42 Sim   Sim   Não Por vergonha, Por medo   

43 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

44 Sim   Sim   Sim     

45 Sim   Sim   Sim     



 

542 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

46 Sim   Sim   Sim     

47               

48 Sim   Sim   Sim     

49 Sim   Sim   Sim     

50 Sim   Sim   Sim     

51               

52 Sim   Sim   Sim     

53 Sim   Sim   Sim     

54 Sim   Sim   Sim     

55 Sim   Sim   Sim     



 

543 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

56 Sim   Não Nao sofri Sim     

57 Sim   Sim   Sim     

58 Sim   Sim   Sim     



 

544 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

59 Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

60 Sim   Sim   Sim     

61 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  



 

545 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

62 Sim   Sim   Sim     

63 Sim   Sim   Sim     

64 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito 
no perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

  

65 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  



 

546 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

66 Sim   Sim   Sim     

67 Sim   Sim   Sim     

68 Sim   Sim   Sim     

69 Sim   Sim   Sim     



 

547 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

70 Sim   Sim   Não 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por 
vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

  

71 Sim   Sim   Sim     

72 Sim   Sim   Sim     

73               

74 Sim   Sim   Sim     

75 Sim   Não   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  



 

548 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

76 Sim   Sim   Sim     

77 Sim   Sim   Sim     

78 Sim   Sim   Sim     

79 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

80 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  



 

549 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

81 Sim   Talvez 

Colocar na justiça é mais fácil 
que denunciar para a polícia. 
Os dois conjunto (justiça e 
policia)eu faria sim. 

Sim     

82 Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim     

83 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha 

  

84 Sim   Sim   Sim     



 

550 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

85 Sim   Sim   Sim     

86 Sim   Sim   Sim     

87 Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Não acredito 
que a denuncia resulte em 
alguma coisa 

  



 

551 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

88 Sim   Sim   Sim     

89 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, 
Separação como solução, 
em princípio 

  

90 Sim   Sim   Talvez 
Motivo para término de 
relação e não cadeia 

  

91 Sim   Sim   Sim     



 

552 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

92 Sim   Sim   Não Por vergonha, Por medo   

93 Sim   Sim   Sim     

94 Talvez 

Por medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

  

95 Sim   Sim   Sim     



 

553 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

96 Sim   Sim   Sim     

97 Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  



 

554 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

98 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

99 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

100 Sim   Não 
Não acredito que a lei seja 
eficaz nestes casos 

Talvez 

Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Já vimos 
juízes fazendo o mesmo, 
né... 

  

101 Sim   Sim   Sim     

102 Sim   Sim   Sim     



 

555 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

103 Sim   Sim   Sim     

104 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

105 Sim   Talvez 
Analisaria o caso friamente 
para tomar decisao mais 
enérgica.  

Sim     



 

556 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

106 Sim   Sim   Talvez Por vergonha   

107 Sim   Sim   Sim     

108 Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

  



 

557 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

109 Sim   Não Não sofri Não 
Não sofri, mas denunciaria 
se sofresse 

  

110 Talvez 
Dependendo do 
grau, deujnciatia 
ou separaria 

Sim   Não Separaria   

111 Sim   Sim   Talvez Por vergonha   

112 Sim   Sim   Sim     

113 Sim   Sim   Sim     

114 Sim   Sim   Sim     

115 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  



 

558 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

116 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

117 Sim   Sim   Sim     

118 Sim   Sim   Sim     

119               

120 Sim   Sim   Sim     



 

559 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

121 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

122 Sim   Sim   Sim     

123 Não 
Não considero 
que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

124 Sim   Sim   Sim     

125 Sim   Sim   Sim     



 

560 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

126 Sim   Talvez 
Depende o quanto isso me 
afetasse financeiramente  

Sim     

127 Sim   Sim   Sim     

128 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

129               

130 Sim   Sim   Sim     

131 Sim   Sim   Talvez 
Acho q existem níveis que 
não precisam ser 
denunciados. 

  

132 Sim   Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito 
no perdão e que as pessoas 
mudam, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

  



 

561 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

133 Sim   Sim   Sim     

134 Sim   Sim   Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, 
Infelizmente a justiça não 
considera e não nos dá 
ouvidos. 

  

135 Sim   Sim   Sim     

136 Sim   Sim   Sim     

137 Sim   Sim   Sim     

138 Sim   Sim   Sim     



 

562 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

139 Sim   Sim   Sim     

140 Sim   Sim   Sim     

141 Sim   Sim   Sim     

142 Sim   Sim   Sim     

143 Sim   Talvez analisar a situação Sim     

144 Sim   Sim   Sim     

145               

146 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

147 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  



 

563 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

148 Sim   Sim   Sim     

149 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

150 Sim   Sim   Talvez Por vergonha, Por medo   

151 Sim   Sim   Sim     

152 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

  

153 Sim   Sim   Sim     



 

564 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

154 Sim   Sim   Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Por não achar 
que seria levado a serio 
pelas autoridades 

  

155 Sim   Sim   Sim     

156 Sim   Sim   Sim     



 

565 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

157 Sim   Sim   Sim     

158 Sim   Sim   Sim     

159 Sim   Sim   Sim     

160 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

161 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

162 Sim   Sim   Sim     



 

566 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

163 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

164 Sim   Sim   Sim     

165 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

166 Sim   Sim   Sim     

167 Sim   Sim   Sim     

168               

169 Sim   Sim   Sim     

170 Sim   Sim   Sim     

171 Sim   Sim   Não 
A denúncia  não  traria 
benefícios a mulher.  

  



 

567 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

172 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

173 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

174 Sim   Sim   Sim     

175 Sim   Sim   Sim     

176 Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

  



 

568 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

177 Sim   Sim   Sim     

178 Sim   Sim   Sim     

179 Sim   Não Nunca passaei por isso.  Não Nunca passei por isso   



 

569 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

180 Sim   Sim   Sim     

181               

182 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

183 Sim   Sim   Sim     

184               



 

570 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

185 Talvez Por vergonha Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

186 Sim   Sim   Sim     

187 Sim   Sim   Sim     

188 Sim   Sim   Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

  



 

571 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

189 Sim   Sim   Sim     

190 Sim   Sim   Sim     

191 Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

192               

193               

194 Sim   Sim   Sim     

195 Sim   Sim   Sim     

196 Sim   Sim   Sim     



 

572 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

197 Sim   Sim   Sim     

198 Sim   Sim   Sim     

199 Sim   Sim   Não Por vergonha   

200 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  



 

573 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

201 Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim     

202 Sim   Sim   Sim     

203 Sim   Sim   Sim     

204 Sim   Sim   Sim     



 

574 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

205 Sim   Sim   Sim     

206 Sim   Sim   Sim     

207 Sim   Sim   Sim     

208 Sim   Sim   Sim     



 

575 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

209 Sim   Sim   Sim     

210 Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

211 Sim   Sim   Sim     

212 Sim   Sim   Talvez 
Por não ter certeza se seria 
ouvida e respeitada 

  



 

576 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

213 Sim   Sim   Sim     

214 Sim   Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito 
no perdão e que as pessoas 
mudam 

  

215 Sim   Sim   Sim     

216 Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

217 Sim   Sim   Sim     

218               



 

577 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

219 Sim   Sim   Sim     

220 Sim   Sim   Sim     

221 Sim   Sim   Sim     

222 Sim   Não Nao sofri Sim     

223 Sim   Sim   Sim     

224 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  



 

578 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

225 Sim   Sim   Sim     

226 Sim   Sim   Não 
Por desconhecimento deste 
tipo de violência 

  

227 Sim   Sim   Sim     



 

579 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

228 Sim   Sim   Talvez 

Mesma resposta da 
anterior. Crimes cometidos 
por homens não raro são 
jogados para baixo dos 
tapetes, caso as provas 
sejam não-físicas como 
violência verbal, a 
penalidade é ainda mais 
incerta.  

  

229 Sim   Sim   Sim     

230 Sim   Sim   Sim     



 

580 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

231 Sim   Sim   Sim     

232 Sim   Sim   Sim     



 

581 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

233 Sim   Sim   Sim     

234 Sim   Sim   Sim     

235 Sim   Sim   Sim     

236 Sim   Sim   Sim     



 

582 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

237 Sim   Sim   Sim     

238 Sim   Sim   Sim     

239 Sim   Sim   Sim     

240 Sim   Sim   Sim     

241 Sim   Sim   Sim     

242 Sim   Sim   Sim     



 

583 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

243 Sim   Sim   Sim     

244 Sim   Sim   Sim     

245 Sim   Sim   Sim     

246 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

247 Sim   Sim   Sim     

248 Sim   Sim   Sim     

249 Sim   Sim   Sim     



 

584 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

250 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

251 Sim   Sim   Talvez Descredibilizacao da vítima   

252               

253 Sim   Sim   Sim     

254 Sim   Sim   Sim     

255 Sim   Sim   Sim     



 

585 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

256 Sim   Talvez 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por vergonha 

Sim     

257 Sim   Sim   Sim     

258 Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Sim     

259 Sim   Sim   Sim     

260 Sim   Sim   Sim     



 

586 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

261 Sim   Sim   Sim     

262 Sim   Sim   Sim     

263               

264               

265 Sim   Sim   Sim     

266 Sim   Sim   Sim     

267 Sim   Sim   Sim     

268 Sim   Sim   Talvez Por vergonha, Por medo   



 

587 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

269 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

270 Sim   Sim   Sim     

271 Sim   Sim   Sim     

272 Sim   Sim   Sim     

273 Sim   Sim   Sim     

274               



 

588 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

275 Sim   Sim   Sim     

276 Sim   Sim   Sim     

277 Sim   Sim   Sim     

278 Sim   Sim   Sim     

279 Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

280 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

281 Sim   Sim   Sim     



 

589 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

282 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

283 Sim   Sim   Talvez 
depende das ações 
decorrentes dessa atitude 

  

284 Não Nao sofri Sim   Não Nunca aconteceu   

285 Sim   Sim   Sim     

286 Sim   Sim   Sim     

287 Sim   Sim   Sim     

288               



 

590 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

289 Sim   Sim   Não A mesma resposta anterior    

290 Sim   Sim   Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

  

291 Sim   Não 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

292 Sim   Sim   Sim     

293 Sim   Sim   Talvez Por vergonha   

294 Sim   Sim   Sim     

295 Sim   Sim   Sim     



 

591 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

296 Sim   Sim   Sim     

297 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

298 Sim   Sim   Sim     

299 Sim   Sim   Sim     

300 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Me 
afastaria da pessoa 

  

301 Sim   Sim   Sim     



 

592 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

302 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

303 Sim   Sim   Sim     

304 Sim   Sim   Sim     

305 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

306 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

307 Sim   Sim   Sim     



 

593 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

308 Sim   Sim   Sim     

309 Sim   Sim   Sim     

310 Sim   Sim   Não 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por 
vergonha, Por medo 

  

311 Sim   Sim   Sim     

312 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

313 Sim   Sim   Sim     



 

594 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

314 Sim   Não 
Não passei por esse tipo de 
situação  

Não 
Não passei por situação 
igual ou semelhante  

  

315 Sim   Sim   Sim     

316 Sim   Sim   Sim     

317 Sim   Não Nao sofri isso Não Por vergonha, Por medo   

318 Sim   Sim   Sim     

319 Sim   Sim   Sim     



 

595 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

320 Sim   Sim   Sim     

321 Sim   Sim   Sim     

322 Sim   Sim   Sim     

323 Sim   Sim   Sim     



 

596 
 

324 Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Não 

Pelo laço afetivo - Acredito 
no perdão e que as pessoas 
mudam, Nunca 
denunciamos nem eu nem 
minha mãe  

  

325 Sim   Sim   Sim     



 

597 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

326 Sim   Sim   Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pelo 
laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por motivo 
financeiro - Não consigo me 
sustentar sozinha, Pela 
família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por vergonha, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

  

327 Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  



 

598 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

328 Não   Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família 

Não     

329 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

330 Sim   Sim   Sim     

331 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

332 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, não seria 
levada a sério  

  



 

599 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

333 Sim   Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim     

334 Sim   Sim   Sim     

335 Sim   Sim   Sim     



 

600 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

336 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

337 Sim   Sim   Sim     

338 Sim   Sim   Sim     

339 Sim   Sim   Sim     

340 Sim   Sim   Sim     

341 Sim   Sim   Sim     



 

601 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

342 Sim   Não Por vergonha Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

343 Sim   Não 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

344 Sim   Sim   Sim     

345 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

346 Sim   Sim   Sim     



 

602 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

347 Sim   Sim   Sim     

348 Sim   Sim   Sim     

349 Sim   Sim   Sim     

350 Sim   Sim   Sim     

351 Sim   Sim   Talvez Por vergonha   



 

603 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

352 Sim   Sim   Sim     

353 Sim   Sim   Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Porque talvez 
a polícia não levasse a sério 
a denúncia. 

  

354 Sim   Sim   Sim     



 

604 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

355 Sim   Sim   Talvez 

Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Nao saberia 
como denunciar  ou pela 
exposicao 

  

356 Sim   Sim   Sim     

357 Sim   Talvez 

Depende da real situação 
financeira do ex marido. 
Conheço mulheres cujo o pai 
não é o biológico e cobrava 
pensão....o cara pediu Dna e 
ficou comprovado que não era. 
E o mesmo não foi ressarcido 
do que pagou indevidamente. 
Existe mal caractismo no ser 
humano como um otod. Não só 
no homem. Excessões sempre 
existem. 

Sim     



 

605 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

358 Sim   Sim   Sim     

359               

360               

361 Sim   Sim   Talvez 
Já aconteceu comigo e não 
denunciei por não ter 
consciência da gravidade 

  

362 Sim   Talvez Nunca passei por essa situação Talvez 
Não sei se são passíveis de 
denúncia 

  

363 Sim   Sim   Sim     

364 Sim   Sim   Sim     



 

606 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

365 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

366 Sim   Sim   Sim     

367               

368               

369 Não   Não   Não     

370               

371 Sim   Sim   Sim     

372 Sim   Sim   Sim     

373 Sim   Sim   Sim     



 

607 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

374 Sim   Sim   Talvez Impunidade   

375 Sim   Sim   Sim     

376 Sim   Sim   Sim     

377 Sim   Sim   Sim     

378 Sim   Sim   Sim     

379 Sim   Sim   Talvez Por vergonha   

380 Sim   Sim   Sim     



 

608 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

381 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

  

382 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha, Por medo 

  

383 Sim   Sim   Sim     

384 Sim   Sim   Sim     

385 Sim   Sim   Sim     

386               

387 Sim   Sim   Sim     

388 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

389 Sim   Sim   Sim     

390 Sim   Sim   Sim     

391 Sim   Sim   Sim   
Algumas perguntas eu não conseguia me 
imaginar na situação, então ficou difícil de 
responder como eu faria 

392 Sim   Sim   Não 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

393               

394 Sim   Sim   Sim   
Não sabia que tantos casos poderiam ser 
denunciados, me senti mais informada e 
apoiada para denunciar. 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

395 Sim   Sim   Sim   

Contentamento pelo meu discernimento de 
situações tão graves mas claro, a preocupação 
com diversas mulheres que não enxergam 
esses pontos como importantes para se 
denunciar. 

396 Sim   Sim   Sim     

397 Sim   Sim   Talvez     

398 Sim   Talvez 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por medo 

Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Chocante, pois percebi que muitas formas de 
violência eu não denunciaria, ou por medo, ou 
por falta de provas, ainda me sentiria insegura 
de não acreditarem em mim....e acredito que 
isso também é um sinal de opressão.... 

399 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

400 Sim   Sim   Não 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por motivos 
religiosos, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas, 
Tbm não seria levado a sério 

Percebi que algumas situações acontecerem 
comigo e não havia percebido como violência 
na época. 

401 Sim   Talvez 

Primeiro tentaria uma 
conversa, depois iria adiante 
com a denúncia se fosse 
necessário. 

Sim   

A maior dificuldade é pensar em cada uma 
dessas situações como um fato isolado. Pra 
algumas é óbvia a necessidade de denúncia 
desde a primeira vez. Pra outras, se aconteceu 
só uma vez e depois não se repetiu... não me 
parece precisar de denúncia. Fiquei pensando 
nisso. 

402 Sim   Sim   Sim   Achei bem completo 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

403 Sim   Sim   Sim   

Reconhevi que já passei por muitas das 
situações hipotéticas e que, em todas elas, eu 
contei para alguém. Mesmo sendo sob o nome 
de uma organização/empresa/instituição. 
 
Violência vai muito além de ferimentos visíveis, 
e ela deve ser denunciada, independente de 
quem agrediu. 

404 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Não consegui me ver diante de muitas 
situações, portanto pode ser que a reação fosse 
diferente. Se estou em uma relação, tenho 
tendência a ser mais flexível e conversar. Mas 
nunca passei por uma situação de violência 
física. E nas situações em que a pessoa subiu 
um pouco o tom comigo, eu cortei ou terminei.  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

405 Sim   Sim   Sim   

Penso que o formulário causa reflexão e isso é 
bom. Talvez seja interessante detalhar o que se 
entende pela pergunta "Você denunciaria" - 
pois me dá a conotação de buscar a polícia. Eu 
tomaria atitudes em todos os casos, mas penso 
que apenas procuraria a polícia apenas nos 
casos de risco à integridade física ou mesmo 
em caso de outros crimes incidentes. 

406               

407 Talvez 

Por vergonha, Por 
medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha 

Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

408 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Me vi em inúmeras violências no meu antigo 
relacionamento e na época nem passava pela 
cabeça que era uma violência passível de 
denúncia. 

409 Sim   Não Não tenho filhos Sim   Foi legal. 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

410 Sim   Sim   Sim     

411 Sim   Sim   Não Mais fácil se afastar   

412 Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Não 
Pelo laço afetivo - Acredito 
no perdão e que as pessoas 
mudam 

  

413 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

414 Sim   Sim   Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar 
sozinha, O que fazer nessa 
situação? Eu passo por 
isso...mas não tenho como 
me sustentar com os filhos 

Surpreendente! A mulher passa por tanta 
violência e nem se dá conta...que tristeza 

415 Sim   Sim   Sim     

416 Sim   Talvez 
Tentaria entender primeiro, o 
porquê da pensão não ter sido 
paga 

Sim   
Acho importante abordar temas como esse, 
ainda mais em uma época que muitos casais 
vivem juntos 24h por dia, devido a pandemia 

417 Sim   Sim   Sim   

Difícil responder, pois acredito que sim, 
denunciaria, mas nunca passei por isso, e com 
estado emocional abalado, talvez seja mais 
difícil, não sei. 

418 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

419 Sim   Sim   Não Por vergonha   

420 Sim   Talvez 

Aumento de demanda. 
Denunciaria se fosse 
imprescindível. Entendo que 
esse recurso não é meu, mas já 
lido com tantas demandas, que 
se puder ter menos uma eu 
encaro.  

Sim     

421 Sim   Sim   Sim     

422 Sim   Sim   Sim     

423               

424 Sim   Sim   Sim     

425 Não 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

426 Sim   Sim   Sim   
Lamentável, por acreditar que a justiça não 
encaminharia a maoria destas ações  

427 Sim   Sim   Sim     

428 Sim   Sim   Sim     

429 Sim   Sim   Sim     

430 Sim   Sim   Sim     

431 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

432 Sim   Talvez 
Depende, se o homem  não faz 
de propósito por está 
desempregado... 

Sim     

433               

434 Sim   Sim   Sim     

435 Sim   Sim   Sim   

Foi interessante e me fez refletir sobre minha 
condição de mulher que já passou por algum 
tipo de violência, mas que não me dava conta 
na época. O que aguçou minha percepção para 
compreender que muitas vezes as denúncias 
não são feitas por muitas vítimas não 
perceberem que estão passando por processos 
violentos. Acho que a violência contra mulher 
ainda é vista como atos mais escancarados, 
como agressão física ou estupro. Por já ter 
sofrido alguns atos violentos e não ter notado, 
me preocupei com o possível fato de acontecer 
novamente e também não perceber.  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

436 Sim   Sim   Sim   

Nos faz percer que muitas das violências 
citadas são existentes na  relação parental. 
Existência de comportamentos machistas 
naturalizados. 
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437 Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Muitas vezes o 
pai da criança não paga pensão 
porque não quer ter 
compromisso com a criança, a 
mãe entra na justiça e 
denúncia, a/o juiz estabele que 
ele deve pagar, passando um 
tempo ele para de pagar 
novamente, quantas vezes essa 
mãe vai ter quer entrar na 
justiça? Porque os órgãos não 
supervizionam isso, falo por 
experiência própria, mas no 
meu caso e do meu esposo era 
a mãe do meu enteado que 
não ajudava em nada, inventou 
mentiras sobre nós, abandonou 
meu enteado quando separou 
do meu esposo (ele tinha 
apenas 3 anos) e quando 
entramos na justiça que meu 
enteado já tinha 8 anos ela 
começou a ficar com ele, no 
começo fez certo depois já 
começou a inventar mentiras, 
descumprir a ordem judicial e 
ninguém nos ajudou, quando 
meu enteado fez 10 anos ela 
entrou com uma ação judicial 
contra nós que cuidamos dele 
sozinho dos 3 aos 10 anos 
porque ela só ficava com ele de 
final de semana mas não 
pagava pensão e escola, 
convênio, médico, dentista e 
tantas outras coisas era nós 
que fazíamos. Ela inventou mil 

Sim   
Fico feliz se eu puder ajudar mulheres que 
sofrem algum tipo de violência. 
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mentiras e tirou ele de nós, 
mesmo a polícia, psicólogo e 
assistente social falando que 
nós não era aquilo que ela 
inventou, ele quis ficar com ela 
porque lá ele pode fazer o que 
quiser, fica só no celular e na 
rua, enfim hoje ele está com 
ela, ela larga ele na mãe dela, 
não ajuda na escola, ele está na 
escola pública (não que isso 
seja ruim porque também 
estudei na escola pública), mas 
ele não faz nada lá, ela deu um 
celular pra ele jogar e é só isso 
que ele faz, não leva ele no 
médico nem no dentista, eu e 
meu esposo que continuamos 
levando quando levo nossa 
filha, e nós pagamos pensão 
todo mês. Agora me fala, onde 
estava a justiça pra ajudar a 
gente? E agora que ele está 
com ela do que vale a pensão 
se ela não está nem aí pro 
filho?  

438 Sim   Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

439 Sim   Sim   Sim     

440 Sim   Sim   Talvez Por vergonha 

Meu ex marido já colocou uma arma na minha 
cabeça ameaçando impedir minha saída da 
cidade em que morávamos, ele era policial 
militar, em outro momento fui empurrada por 
outro parceiro, xingada, tive os braços 
apertados, roxos, depois pedidos de perdão 
que incluíam envio de rosas, choro, lágrimas. 
Na última vez um relacionamento com homem 
mais jovem, fui enganada, várias mentiras, 
traição, comportamentos inapropriados que 
me feriram como uso de drogas, mentiras, 
grosserias e depois pedidos de perdão com 
lágrimas e pedidos de outra chance mas a 
pessoa nunca mudou. Não estou mais no 
relacionamento ha exatos 20 dias.  

441 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

442 Sim   Talvez 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da 
minha família 

Talvez 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Pela 
família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por vergonha, Por 
medo 

  

443 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha 

Me deparei com algumas respostas “não” ou 
“talvez” que teria tomado outra atitude como, 
por exemplo, sair do relacionamento.  

444 Sim   Não Meu ex foi embora do pais Não 

Na ocasião isto não tinha a 
menor importância legal e 
eu não tinha como me 
sustentar e sustentar 
minhas filhas 

Não  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

445 Sim   Não 

Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Pela família - Tenho 
filhos e/ou não teria apoio da 
minha família, Por vergonha, 
Por medo 

Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

É chocante pensar que tantas violências se 
tornam normais dentro da própria casa e nos 
relacionamentos que estabelecemos. 

446 Sim   Talvez 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Sim   
Foi bom saber que muitas coisas consideradas 
normais podem ser ou são crimes 

447 Sim   Sim   Sim     

448 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

449 Sim   Sim   Sim   
Apesar de trabalhar muitos anos em um 
ambiente quase exclusivo masculino nunca 
sofri nenhum tipo de constrangimento. 

450 Sim   Sim   Sim     

451 Sim   Sim   Sim     

452 Sim   Sim   Sim   Perguntas bem produzidas 

453 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

454 Sim   Sim   Sim     

455 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Não saber 
onde denunciar  

Interessante  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

456 Sim   Sim   Sim     

457 Sim   Sim   Sim     

458 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

  

459               

460 Sim   Sim   Sim   

Alguns dos casos citados muitas vezes não 
resultam em multa/ detenção da pessoa que o 
fez, apenas deixa mais vulnerável quem o 
denunciou. Respondo todas as perguntas como 
uma terceira pessoa que olha de fora, pois 
nunca sofri nenhuma violência descrita  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

461 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

462 Sim   Sim   Sim     

463 Sim   Sim   Sim     

464 Sim   Sim   Sim     

465 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

466 Sim   Sim   Sim   
Contarção de quantas são as violências que 
sofremos ou testemunhamos e nem sempre 
denunciamos. 

467 Sim   Sim   Sim     

468 Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Sim     

469 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

  

470 Sim   Sim   Sim   

Achei o formulário bem completo, me fez 
pensar sobre como a violência contra a mulher 
está atrelada aos laços afetivos também, sendo 
que em algumas situações eu denunciaria caso 
a pessoa não fosse meu parente ou amigo, mas 
talvez não seguiria com a denúncia em casos 
em que conhecesse o agressor 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

471 Sim   Sim   Sim   

Acho que o questionário mostrou uma grande 
variedade de crimes contra a mulher que não 
são comumente denunciados. Apesar de nunca 
ter precisado denunciar nenhum crime, eu 
denunciaria todos os listados caso precisasse.  

472 Sim   Sim   Sim     

473 Sim   Não 

Nunca denunciei meu ex por 
não pagar pensão, foi maos 
facil abrir mão do dinheiro por 
não querer me incomodar com 
ele. 

Não 
Por vergonha, Por achar que 
na delegacia eu nao ia ser 
acolhida 

Desconfortável, tive um relacionamento 
abusivo dos 15 aos 21, e fui incapaz de 
denunciar todos os tipos de violencia que sofri 
por achar que era algo que ou eu tinha 
provocado ou nao considerava violência  

474 Sim   Sim   Sim     

475 Talvez 
Não considero 
que seja motivo 
de denúncia 

Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

476 Sim   Sim   Sim   
Eu nunca passei por esses tipos de situação. 
Mas respondi o que eu acho que faria. 



 

630 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

477 Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam 

Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

Percebi que tenho que rever meus conceitos 
sobre o que considero como atos violentos, de 
fato, para denunciá-los. Na maioria das 
respostas que disse "não", sairia da relação, 
sem denúncia. Isso me chamou a atenção. 
Quanto à pensão alimentícia, me vi lesando o 
direito aos meus filhos, tentando dar conta 
sozinha, sem querer dar o braço a torcer que 
precisaria de apoio financeiro do pai deles 
quando nunca deu apoio emocional; os 
abandonou. Gratidão pelas reflexões. Parabéns 
pelo trabalho de vcs. 

478 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

479               

480 Não 
Nao passei por 
isso  

Não Não passei por isso Não Não passei por isso    
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

481 Sim   Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha, 
Pela família - Tenho filhos e/ou 
não teria apoio da minha 
família, Por medo, Pela 
ausência de provas ou 
testemunhas 

Não 

Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Quero registrar que me surpreendi comigo 
mesma . Em muitas situações eu preenchi não 
considerando como sendo caso de violência e 
é.  A maioria das dúvidas foram justificadas 
pelo medo, pela falta de provas e até mesmo 
por considerar que aquela/ determinada 
situação não se encaixa nas opções de 
denúncia. Eu quero acompanhar a análise dos 
dados e ajudar a divulgar. A meu ver, esta 
pesquisa contribui para re- pensarmos nossas 
atitudes de naturalização de comportamentos 
violentos. 



 

632 
 

Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

482 Sim   Sim   Sim   

Fiquei espantada com condições muito 
próximas da violência em que vivo... Por 
exemplo... Quanto as minhas crenças religiosas, 
as vezes ouço piadas ou falas sem muito 
respeito com relação a isso. Meu marido e eu 
temos doutorado, temos um bom salário... Mas 
isso não nos deixa imunes sobre a violência 
doméstica. De ambas as partes... Por querer 
controlar a vida do outro. Gratidão por seu 
lindo trabalho! Foi muito elucidativo participar 
dele... 

483 Sim   Sim   Sim   
Felizmente, nunca passei com situações nem 
parecidas com essas. Assim sendo tornou-se 
um pouco difícil responder. 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

484 Sim   Sim   Talvez 

Pela família - Tenho filhos 
e/ou não teria apoio da 
minha família, Por 
vergonha, Por medo, 
Tentaria resolver de outras 
formas, pois o fato de 
denunciar nao tem gerado 
uma condicao de seguranca 
atualmente, devido ao 
grande numero de 
feminicidios constatados 
nos tempis atuais 

Foi de reflexão sobre fatos do cotidiano e sobre 
o contexto atual da condição de segurança e 
respeito aos direitos da mulher. 

485 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

486 Sim   Sim   Sim     

487 Sim   Sim   Sim     

488 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

489 Sim   Sim   Sim   Tranquila  

490 Sim   Sim   Sim   Tranquila  

491 Sim   Sim   Sim     

492 Sim   Sim   Sim   

Quando eu estava em meu primeiro 
casamento, as agressões ocorreram entre 2008 
a 2012, a pessoa me proibia de estudar,  me 
privava de reuniões familiares, gritava, batia 
em parede, socos em objetos e muita agressão 
verbal. Mas como eu era muito nova na época 
aguentava por conta que não trabalha, 
dependia financeiramente e por conta de filho 
pequeno.  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

493 Sim   Sim   Sim   

Me senti mal ao pensar em como ainda nos 
sentimos inseguras quando falamos disso... O 
assunto e a procura por ajuda ainda nos levam 
a sentir medo. Todo tipo de violência contra 
mulher deve ser denunciada, mas a maioria de 
nós aceita mais do que deveria, por medo, 
contexto, insegurança ou desinformação. 

494 Sim   Não 
nunca presenciei ou passei por 
isso 

Sim   
a maioria das respostas foi baseada em que 
"Acho", por não vivenciar ou ter presenciado 
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495 Sim   Sim   Sim   

Fiquei muito triste ao preencher esse relatório. 
Tantas violências sofridas por mulheres. 
Está bem completo, certamente, mas minhas 
experiências não se enquadram nas perguntas 
propostas. Aconselho reformular o "Caso já 
tenha sofrido esta violência, indique se 
denunciou", e apenas mantenha "se 
denunciaria", porque não sofri, mas é 
obrigatório responder sim/não/talvez. 
Eu tenho quase 25 anos, moro em união 
estável com meu noivo, apenas eu e ele. 
Moramos desde meus 18 aos 23 na casa dos 
pais dele.  
Ele é uma pessoa calma e tranquila, mas se 
contrariado grita e fala coisas bem cruéis. 
Empurra se eu me aproximo, é como se não 
fosse a mesma pessoa. Ele não consegue lidar 
com uma discussão sem esse tipo de violência 
verbal. Eu já bati nele, sacudi, quebrei objetos, 
mordi e arranhei. Hoje reconheço que nem só 
do homem pode vir a violência. Eu me 
envergonho dos meus atos, porque mesmo 
tendo 40 cm a menos, entendo que todos 
merecem respeito. Em dados momentos da 
infância, vi minha mãe sofrer agressão física e 
verbal, imaginei ser bom pra mim ser sempre o 
elo mais forte, que bate e não apanha. Erro 
crasso. 
Quando nos mudamos as brigas diminuíram 
radicalmente. Quando parei de tomar 
anticoncecional oral, que tomava desde os 18 
até o fim do ano passado, me sinto bem mais 
calma e não vejo razão para discutir sobre 
nada. 
É inofensivo, mas se houver uma discussão, ele 

grita, xinga e é péssimo pra moral. 😒 
Eu decidi abandoná-lo, porque tenho certeza 
que, do contrário , ele não vai terminar comigo. 
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Prefiro permanecer anônima, visto que 
compartilhei muita informação pessoal, mas 
espero que tenham sucesso em seu TCC. 

496 Sim   Sim   Sim   

Me fez pensar no quanto desconheço os tipos 
de violência, muitas coisas passa por levar em 
consideração filhos, vergonha e até acreditar 
que é normal. 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

497 Sim   Sim   Sim   

Me fez pensar em como sou privilegiada. E 
triste em pensar em quantas mulheres já 
passaram por tantas dessas violências e se 
recusam a sair do relacionamento. Ou não 
podem.Meu marido é muito gentil. Escolhi 
alguém assim porque já fui testemunha de atos 
violentos. O tio e a tia do meu marido se 
espancaram uma certa vez na frente das filhas 
má casa da minha sogra. Foi horrível, tenho 
muita pena das crianças.Minha mãe já esteve 
com um homem terrível, que a puxou pelos 
cabelos e ameaçou com uma faca quando eu 
era criança. Dessa experiência traumática, tive 
muitos sonhos em que eu a defendia. Ela só o 
deixou quando deixou de se sentir indefesa e 
sabia que estávamos fora de perigo. Foi uma 
fase terrível. Ouvi relatos em uma escola em 
que eu fazia trabalho voluntário de uma 
cozinheira que apanhou do marido também. 
Ou seja, esses casos estão próximos e dias 
depois ela perdoou o agressor. É terrível. 

498 Sim   Sim   Sim   
Acho importante porque abordou os vários 
tipos de violência não somente a agressão 
física.  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

499 Sim   Sim   Sim     

500 Talvez 

Pelo laço afetivo - 
Acredito no 
perdão e que as 
pessoas mudam, 
Por vergonha, Por 
medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 

Pelo laço afetivo - Acredito 
no perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Dentro de uma relação abusiva, a vítima 
demora para perceber, depois vem o 
sentimentos de medo e vergonha, pq durante 
anos sua auto estima e imagem foram 
destruídas  

501               

502 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

503               

504 Sim   Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Talvez 
Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Tocou em assuntos sensíveis mas necessários. 
Aqui respondi o que acho que aconteceria 
nessas situações, mas pode ser diferente em 
cada caso. 

505 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Me vi em diversas situações de violência que 
não pude denunciar pois não tinha como 
comprovar e eu fui tomada como louca apenas 
ao contar o que estava acontecendo.  

506 Sim   Sim   Sim     

507 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Reconhecer que varias coisas eu não 
denunciaria se eu não tivesse provas, o que me 
faz reconhecer minha impotência perante uma 
pessoa que fizesse tais atos 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

508 Sim   Sim   Sim     

509 Sim   Sim   Sim     

510 Sim   Sim   Sim     

511 Sim   Sim   Sim     

512 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

513 Sim   Sim   Sim   

Me fez pensar em tantas formas de violência às 
quais estamos expostas. Como os homens da 
família (pai e irmãos) são opressores e 
violentadores dentro de uma lógica de 
normalidade.  E como é difícil fazer mães e avós 
perceberem a violência enquanto ela está 
ocorrendo ...  

514 Sim   Sim   Sim     

515 Sim   Sim   Sim   Relembrei do meu passado 

516 Sim   Sim   Talvez Por vergonha, Por medo   

517 Sim   Sim   Sim     

518               
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

519 Sim   Sim   Sim   

Eu hoje vivo um relacionamento saudável, mas 
responder essas questões me trouxe uma parte 
do passado que foi muito difícil viver e vencer. 
Lá atrás, perdi minha dignidade num 
relacionamento abusivo que vivi…Como a 
Bruna Marquezine, eu também tive muita 
dificuldade em aceitar uma relação pautada no 
respeito, amor, cuidado e zelo, como a que vivo 
hoje. Tenho muitas marcas ainda, porém tento 
superá-las na terapia. Confesso, não é fácil, mas 
é possível.  

520 Sim   Sim   Sim     

521               

522 Sim   Sim   Sim   

Não vivi nenhumas das situações anteriores, 
porém respondi sim para todas, pois caso 
tivesse vivenciado ou presenciado denunciaria 
com certeza. 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

523 Sim   Sim   Sim     

524 Sim   Sim   Sim     

525 Sim   Sim   Sim     

526 Sim   Sim   Sim     

527 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

528 Não Por vergonha Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas, Por não 
acreditar no sistema 

A única vez que ousei denunciar uma agressão, 
fazer boletim de ocorrência etc, nada mudou. E 
eu precisei mudar de apartamento para minha 
segurança (era uma moradia estudantil dentro 
da USP e o "colega" tinha problemas 
psiquiátricos - que nem a outra garota ou eu 
sabíamos - e por isso ele era protegido pela 
instituição). Acabou que nós 2 tivemos que 
buscar outra vaga, em caráter emergencial, 
enquanto ele seguiu agredindo fisicamente 
pessoas em momentos de surto. Logo, aprendi 
que devo fugir de qualquer situação similar e 
me poupar todo desgaste emocional. 
A propósito: muitas dessas questões são 
gatilhos fortes para quem já experenciou 
violências. 

529 Sim   Sim   Sim   Boa...tema importante!! 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

530 Talvez 
Pela ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 
Nunca aconteceu na minha 
frente  

Incrível como tem tipos de violência que não 
temos como comprovar que aconteceram. Que 
ficam registradas somente como ameaças ou 
xingamentos. Juridicamente como fica? Palavra 
de um contra outro?  

531 Sim   Sim   Sim     

532 Sim   Sim   Sim     

533 Sim   Sim   Sim     

534 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

535 Talvez 

Por medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas, Já 
fui estorquida e 
tive medo de 
denunciar, me 
separei, mas 
morando 
sozinha... 

Sim   Talvez 

Por medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas, A 
polícia não leva a sério essa 
denúncia em muitos casos 

Me fez pensar na vulnerabilidade que as 
mulheres podem estar sujeitas, me deu certa 
revolta.  

536 Sim   Sim   Talvez 
Por vergonha, Por medo, 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

537 Sim   Sim   Sim     

538 Sim   Sim   Talvez 
Por achar que a denúncia 
não vai dar em nada 

Tranquila 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

539 Sim   Sim   Sim     

540 Sim   Não Nunca sofri Não Eu nunca sofri Triste ao perceber das violências que já passei.  

541 Sim   Sim   Sim   Reforçou a necessidade de denunciar sempre.  

542 Sim   Sim   Não 
Não considero que seja 
motivo de denúncia 

  

543 Sim   Sim   Talvez 
Não considero que seja 
motivo de denúncia, Por 
vergonha 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

544 Sim   Sim   Sim     

545 Sim   Sim   Sim     

546 Sim   Sim   Sim   

Me aproximou da realidade de muitas 
mulheres. Eu sofri abuso moral e emocional, há 
alguns anos, mas nunca denunciei,  por medo e 
insegurança em me expor e por falta de apoio 
familiar e jurídico. Hoje existe a Lei Maria da 
Penha para amparar as mulheres, além de 
maior envolvimento social e de grupos de 
apoio. 

547 Sim   Sim   Sim   
Precisamos conversar mais sobre estes 
temas.... 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

548 Sim   Sim   Sim     

549 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Não sofro violência mas fiquei imaginando 
quantas mulheres estão nessa situação e não 
conseguem sair. Muito triste. 

550 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Achei meio difícil de responder, porque acho 
que tudo depende da situação em que está 
envolvida,  

551 Sim   Sim   Sim     

552 Sim   Sim   Não 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

Muito aprendizado. Reflexão. 

553 Sim   Talvez 

Não considero que seja motivo 
de denúncia, Se o pai não 
tivesse condições financeiras 
para arcar com a pensão  

Talvez Por vergonha   
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

554 Sim   Sim   Sim     

555 Sim   Sim   Sim   
Nunca sofri violência doméstica, é as 
alternativas eram campo obrigatório, deveria 
ter a alternativa  não  se aplica.  

556 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

557 Sim   Sim   Sim     

558 Sim   Sim   Sim     
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559 Sim   Sim   Sim   

Muito chocante perceber o quanto fazer a 
denúncia não está introjetado mesmo sabendo 
que cada uma das perguntas configuram um 
tipo específico de violência. A denúncia só 
aparece como uma ação em caso de violência 
sexual ou contra a honra. Nas outras é um 
“talvez”. Existe muita tolerância para a 
violência em nossa sociedade! E mesmo eu que 
percebo isso, e tente agir diferente, como ex na 
educação do meu filho não utilizar castigo 
físico, nem a ameaça ( no início ameaçava, fui 
desconstruindo) . Converso com minhas amigas 
e defendo a ideia de que não precisamos de 
castigo físico para educarmos as crianças, sou 
totalmente contra. Ainda assim, “suportei “ 
muita violência sem nem perceber! Mesmo 
trabalhando.... ah, vivi  tudo isso sem 
compartilhar com ninguém, quando me dei 
conta, tive vergonha, receio.. Cheguei na 
terapia uma Zumbi- morta viva- e me sentindo 
culpada pelo fim do casamento... Encontrei os 
vídeos da prof Valeska zanello que descuro 
gênero, prof da UNB, e pude entender o que 
aconteceu comigo. Educada numa época, onde 
tudo isso fazia parte da vida das mulheres, 
embora bactéria eu tenha rompido, na minha 
vivência pessoal não consegui.  Estou há 03 
anos cuidando dos meus pedaços... já me sinto 
quase inteira mas com muito receio de me 
abrir a um novo relacionamento! 

560               

561 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

562 Sim   Sim   Sim     

563 Não 
Por vergonha, Por 
medo 

Sim   Sim   

Eu nunca sofre ameaças, somente uma vez, 
mas não foi um relacionamento duradouro, e 
hoje percebo do que me.livrei, perto das 
histórias que escuto, tive muita sorte até hoje.  

564 Sim   Sim   Sim   

Me identifiquei com todas as perguntas, pois 
fui vítima de todas, com exceção da gravidez 
forçada. Atualmente estou separada do meu 
agressor. 
Todaa as vezes que acionei a polícia militar 
para tirar ele do meu lar recebi a negativa, EM 
TODAS as vezes a polícia dizia que não podia 
fazer nada, mesmo depois de agressões físicas 
e danos ao imóvel. 

565 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

566 Sim   Sim   Sim   
A pesquisa faz pensar nos múltiplos tipos de 
violência contra as mulheres, responder faz 
refletir.  

567 Sim   Sim   Talvez 
Pela ausência de provas ou 
testemunhas 

  

568 Sim   Sim   Sim     

569 Sim   Sim   Sim     

570 Sim   Sim   Sim     

571 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

572 Sim   Sim   Sim     

573 Sim   Sim   Sim     

574 Sim   Talvez Independencia financiera Sim   
Não me senti constrangida,e sim com liberdade 
de resposta 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

575 Não 

Por motivo 
financeiro - Não 
consigo me 
sustentar sozinha, 
Por medo, Pela 
ausência de 
provas ou 
testemunhas 

Sim   Não 

Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar 
sozinha, Por vergonha, Por 
medo, Pela ausência de 
provas ou testemunhas 

Achei uma iniciativa tão válida, quem sabe este 
estudo pode vir a ser útil como instrumento no 
combate a violência contra nós. 

576 Sim   Sim   Sim   Já fiz denuncia por agressão verbal 

577 Sim   Sim   Sim   

Creio que seria melhor ter alguma forma de 
distinguir quem denunciaria caso fosse 
testemunha do referido tipo de violência ou 
quem realmente passou pelo tipo de violência 
e denunciou. Mesmo que seja algo 
extremamente constrangedor, a pergunta 
acaba misturando públicos com motivações e 
vivências diferentes. 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

578 Sim   Sim   Sim     

579 Sim   Sim   Sim     

580 Sim   Não 
Por motivo financeiro - Não 
consigo me sustentar sozinha 

Talvez 
Por vergonha, Pela ausência 
de provas ou testemunhas 

  

581 Sim   Sim   Sim   
Interessante. Fiquei curiosa qto a quais 
situações são realmente passíveis de denúncia. 

582 Sim   Sim   Sim   
E bem chocante somente o fato de responder à 
pesquisa, imagino sofrer com todo esse abuso! 
É muito triste!  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

583         Talvez     

584 Sim   Sim   Sim     

585 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

586 Sim   Sim   Sim   

Achei muito interessante e válido responder 
esse formulário! Me formei em psicologia 
recentemente e este tema chama muito a 
minha atenção, tanto que o meu Trabalho de 
Conclusão de Curso foi sobre a violência contra 
a mulher baseada na personagem Lígia Soares 
da série "Coisa Mais Linda". Acho que cada vez 
mais devemos falar sobre esse assunto e 
denunciar qualquer tipo de violência que venha 
ferir a mulher tanto fisicamente, verbalmente 
quanto psicologicamente.  

587 Sim   Não 
Pelo laço afetivo - Acredito no 
perdão e que as pessoas 
mudam, Por vergonha 

Não Por vergonha   

588 Sim   Talvez 
Não considero que seja motivo 
de denúncia 

Sim     

589 Sim   Sim   Sim     

590 Sim   Sim   Sim   

As mulhered nao denunciam porque as 
delegacias nao estao preoarafas para esta 
demanda . Aplicativos tecnologicos para 
instauração  da ocorrencia poderia ajudarr. 
Considerando outras medidas posteriores. 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

591 Sim   Sim   Sim   
Gostei muito, pois sei que a violência contra a 
mulher tem que ser denunciado. 

592               

593 Sim   Sim   Sim   
Muito boa, provoca reflexão sobre Violência 
contra a mulher  

594 Sim   Sim   Sim   

Tristeza... Perceber que somos agredidas de 
tantas maneiras, mas mesmo que façamos 
denúncias nunca somos ouvidas ou levadas a 
sério.  

595 Sim   Sim   Sim     

596 Sim   Sim   Sim     

597 Sim   Talvez 
Primeiro tentaria uma 
conciliação para que a a pessoa 
não vá presa 

Talvez 

Pela dificuldade de 
identificar como um tipo de 
agressão passível de 
denúncia 

É bem abrangente sobre os tipos de violência. 
Alguns tipos eu nem tinha parado pra pensar 
que são abusos também.  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

598 Sim   Sim   Sim     

599 Sim   Sim   Sim     

600 Sim   Sim   Sim     

601 Sim   Sim   Talvez 
Ao inves de denunciar, sairia 
de casa 

  

602 Sim   Sim   Sim     

603 Sim   Sim   Sim   

Eu já deixei de denunciar um ex namorado, ele 
tinha me dado um soco no olho, ficou roxo por 
dias, e eu não denunciei, tinha por volta de 20 
anos, hoje tenho 29 e não faria a mesma coisa, 
alem de fazer um escandalo eu tb denunciaria. 
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

604 Sim   Sim   Sim     

605 Sim   Sim   Sim     

606 Sim   Sim   Sim     

607 Sim   Sim   Sim     

608 Sim   Sim   Sim   
É triste em sabe que muitas vezes as mulheres 
se calam. 

609 Sim   Sim   Sim   
É triste em sabe que muitas vezes as mulheres 
se calam. 

610 Sim   Sim   Sim   
Quase chorei pelas perguntas pelo fato de ter 
passado algumas e eu era tão ingênua que não 
consegui denunciar  
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

Hoje sou mais cabeça e tenho a consciência 
que deveria ter denunciado  

611 Sim   Sim   Sim   

Tudo depende, se for comigo,  tenho força e 
iniciativa e caso os mais próximos não vejam 
isto em mim, é porque estou psicologicamente 
abalada, então devem me abrir os olhos, caso 
isto não aconteça,  gostaria que não tomassem 
a iniciativa sozinho e sim a opinião de mais 2 
pessoas proximas cuja integridade não fosse 
questionável, digo isto pra que haja sensatez 
sobre a vida do próximo é que todas estas 
procedimentos não sejam demorados, pois 
falamos de vida. Certamente eu faria isto pelo 
meu proximo, é já fiz. 

612 Sim   Sim   Sim   Tranquilo 

613 Sim   Sim   Sim     
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Id 

Furto, 
extorsão ou 
dano - 
Estelionato 

Por qual motivo 
respondeu Não 
ou Talvez? 
(Aceita mais de 
uma resposta) 

Deixar de 
pagar 
pensão 
alimentícia 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais de 
uma resposta) 

Acusar a mulher de 
traição - Emitir juízos 
morais sobre a 
conduta - Fazer 
críticas mentirosas - 
Expor a vida íntima - 
Rebaixar a mulher 
por meio de 
xingamentos que 
incidem sobre sua 
índole - Desvalorizar 
a vítima por seu 
modo de se vestir 

Por qual motivo respondeu 
Não ou Talvez? (Aceita mais 
de uma resposta) 

Gostaria de contar como foi sua experiência 
ao preencher este formulário? (Não é 
obrigatória)  

614 Sim   Talvez 

Dependendo do caso leva a 
prisão e não sei se quero levar 
uma pessoa ao sistema 
prisional 

Talvez 

As vezes acho melhor 
empoderar a mulher e 
ajudá-la a sair do círculo de 
violência moral e desse 
relacionamento tóxico 

Achei dúbio porque em alguns momentos 
entendi denúncia como ir na delegacia e em 
outros não. É forte saber que milhares de 
mulheres estão passando por isso e em alguma 
medida eu também em meu casamento. 

615         Não     

616 Sim   Sim   Sim     
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APÊNDICE II – PROPOSTA DE CHATBOT (TRANSCRIÇÃO) 

 

Mensagem inicial: 
 

Olá!  
Eu sou um robô criado para auxiliar no combate de violência contra a mulher, em casos de 
emergência, denúncia, informação e outras formas de auxílio. 
Para eu entender o que deseja, você precisa clicar nos chatbotões que te indicarei. 
 
Digite 1 - Emergência 
Se você ou pessoa próxima está em situação de perigo 
 
Digite 2 - Denúncia  
Se deseja criar denúncia de violência contra a mulher 
 
Digite 3 - Informação 
Se deseja informação sobre violência contra a mulher ou verificar se está em situação de risco 
 
Digite 4 - Outras formas de auxílio 
Se não quer registrar ocorrência e deseja outro serviço de apoio 

 
 
  



 

666 
 

Emergência: 
 

Você selecionou a opção 1 - Emergência 
 
Informe o endereço ou envie a localização 
Clicando em arquivos e localização ao lado de onde digita a conversa é possível compartilhar 
localização 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Você informou/compartilhou a localização para Emergência 
 
Digite demais informações 
Caso queria fornecer alguma informação relevante: se o agressor está armado, se é necessário 
SAMU, etc. 
 
Digite 1 - Prosseguir 
Não tenho informação adicional 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Tem certeza da Emergência? 
 
Digite 1 - Confirmar 
Uma viatura irá se dirigir à localização informada e você receberá uma mensagem de 
confirmação 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
A viatura mais próxima irá se dirigir a sua localização para atender a Emergência 
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Denúncia: 
Mensagem inicial: 
 

Você está na área de Denúncia 
Essa área se destina somente para vítimas 
Poderá ser informado mais de uma opção. Ex.: 13 
 
Informe o tipo de agressão que deseja denunciar 
Para casos de Emergência retorne para mensagem inicial digitando 6 e selecione opção 1 
 
Digite 1 - Violência física 
Espancamento - Estrangulamento ou sufocamento - Lesões com objetos cortantes ou perfurantes - 
Ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo - Tortura - Sacudir e apertar os braços - Atirar 
objetos 
 
Digite 2 - Violência sexual 
Estupro - Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa - Impedir o uso de 
métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar - Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais 
e reprodutivos da mulher - Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meios de coação, 
chantagem, suborno ou manipulação 
 
Digite 3 - Violência psicológica 
Ameaças - Manipulação - Chantagem - Exploração - Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em 
dúvida sobre sua memória e sanidade (Gaslighting) - Isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar 
com amigos e parentes) - Limitação do direito de ir e vir - Ameaças - Manipulação - Chantagem - 
Exploração - Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade 
(Gaslighting) 
 
Digite 4 - Violência patrimonial 
Destruição de documentos pessoais - Causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela 
goste - Furto, extorsão ou dano - Estelionato - Controlar o dinheiro - Privar de bens, valores ou recursos 
econômicos - Deixar de pagar pensão alimentícia 
 
Digite 5 - Violência moral 
Acusar a mulher de traição - Emitir juízos morais sobre a conduta - Fazer críticas mentirosas - Expor a 
vida íntima - Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre sua índole - Desvalorizar 
a vítima por seu modo de se vestir 
 
Digite 6 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Você está na área de Denúncia 
 
Tipo de agressão 
 
Digite com suas palavras o ocorrido 
Ex.: Meu namorado me ameaçou de morte na frente da minha amiga 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Tipo de agressão 
 
Caso possua provas, testemunhas, áudio, imagens de print de conversas ou vídeos anexe e envie 
No caso de ter testemunhas poderá digitar o nome completo da pessoa 
 
Digite 1 - Não tenho provas documentadas nem testemunhas 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
Denúncia, início: 
 

Você está na área de Denúncia 
 
Qual seu grau de relacionamento com o agressor? 
Digite 1 - Amizade 
 
Digite 2 - Envolvimento amoroso 
 
Digite 3 - União estável 
 
Digite 4 - Casamento 
 
Digite 5 - Parentesco 
 
Digite 5 - Conhecido 
 
Digite 6 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Você convive com o agressor? 
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Digite 1 - Sim 
 
Digite 2 - Não 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Você possui filhos com o agressor? 
Digite quantidade de filhos 
Caso não tenha filhos com o agressor, digite 0 
 
Digite 99 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Denúncia, dados da vítima: 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da vítima 
 
Digite seu nome completo 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da vítima 
 
Digite o nome completo de sua mãe 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da vítima 
 
Digite sua data de nascimento 
Modelo: 01/01/1991 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da vítima 
 
Digite a cidade e estado que nasceu 
Modelo: São Paulo - SP 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da vítima 
 
Digite seu RG e UF de registro 
Modelo: 99.999.999-9 - SP 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da vítima 
 
Digite seu CPF 
Modelo: 999.999.999-99 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da vítima 
 
Informe o endereço ou envie a localização 
Clicando em arquivos e localização ao lado de onde digita a conversa é possível compartilhar 
localização 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da vítima 
 
Digite seu email 
Modelo: mariapenha@blamail.com.br 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Denúncia, dados da ocorrência: 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da ocorrência 
 
Informe o endereço ou envie a localização 
Clicando em arquivos, localização e pesquisa é possível localizar e compartilhar localização diferente 
da sua 
 
Digite 1 - Mesma localização que minha residência 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados da ocorrência 
 
Informe a data e horário da ocorrência 
Modelo: 01/01/2021 20:00 
 
Digite 1 - Mesma localização que minha residência 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Denúncia, dados do agressor: 
 
 
Você está na área de Denúncia 
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Dados do agressor 
 
Informe o nome completo do agressor 
Caso saiba 
 
Digite 1 - Não sei o nome dele 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados do agressor 
 
Informe o endereço ou envie a localização 
Clicando em arquivos, localização e pesquisa é possível localizar e compartilhar localização diferente 
da sua 
 
Digite 1 - Não sei o nome dele 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados do agressor 
 
Digite o principal número de contato telefônico com DDD do agressor 
Modelo: 11 99999-9999 
 
Digite 1 - Não sei o nome dele 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados do agressor 
 
Digite o email do agressor 
Modelo: mariapenha@blamail.com.br 
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Digite 1 - Não sei o nome dele 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados do agressor 
 
Informe RG e UF de registro do agressor 
Modelo: 99.999.999-9 - SP 
 
Digite 1 - Não sei o nome dele 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Dados do agressor 
 
Informe o CPF do agressor 
Modelo: 999.999.999-99 
 
Digite 1 - Não sei o nome dele 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Denúncia, medida de proteção e finalização: 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Deseja solicitar alguma medida de proteção? 
Poderá ser informado mais de uma opção. Ex.: 124 
 
Digite 1 - Processar o agressor 
 
Digite 2 - Proibição de contato direto com a vítima 
 
Digite 3 - Afastamento cautelar do agressor da residência ou local de convivência 
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Digite 4 - Inclusão da vítima e de sua família nos atendimentos a que tem direito perante aos órgãos 
sócio-assistenciais 
 
Digite 5 - Inclusão da criança ou adolescente em programa de proteção a vítimas ou testemunhas 
ameaçadas 
 
Digite 99 - Não desejo solicitar medida de proteção 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Denúncia 
 
Deseja finalizar sua ocorrência? 
 
Digite 1 - Sim 
 
Digite 2 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Informação: 
Mensagem inicial: 
 
 

Você está na área de Informação 
 
Digite 1 - Checar endereços de delegacias para registro pessoal de ocorrência 
 
Digite 2 - Checar se estou em situação de risco 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Informação, checar endereços de delegacias para registro pessoal de ocorrência: 
 
(Quando selecionada esta opção é enviado mapa que pega dados do google) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Informação, checar se estou em situação de risco: 
 
Você está na área de Informação: Checar se estou em situação de risco 
 
Você está numa relação amorosa? 
 
Digite 1 - Sim 
 
Digite 2 - Não 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Informação: Checar se estou em situação de risco 
 
Esta pessoa te constrange, humilha, insulta ou ridiculariza com frequência? 
 
Digite 1 - Sim 
 
Digite 2 - Não 
 
Digite 3 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 4 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Informação: Checar se estou em situação de risco 
 
Se exalta durante as discussões e chega a atirar objetos ou te sacudir e apertar os braços? 
 



 

676 
 

Digite 1 - Sim 
 
Digite 2 - Não 
 
Digite 3 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 4 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Informação: Checar se estou em situação de risco 
 
Faz chantagem, distorce fatos para te confundir, tenta te manipular ou ameaça? 
 
Digite 1 - Sim 
 
Digite 2 - Não 
 
Digite 3 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 4 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Informação: Checar se estou em situação de risco 
 
Controla o dinheiro e te priva de bens, valores ou recursos econômicos? 
 
Digite 1 - Sim 
 
Digite 2 - Não 
 
Digite 3 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 4 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Informação: Checar se estou em situação de risco 
 
Te desvaloriza pela forma que se veste, te rebaixa, faz críticas mentirosas ou te acusa de traição? 
 
Digite 1 - Sim 
 
Digite 2 - Não 
 
Digite 3 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 4 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Informação: Checar se estou em situação de risco 
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Atenção! Você pode estar em situação de risco 
 
Sugiro que se informe melhor retornando na mensagem inicial 2 e escolhendo opção 4 Outras formas 
de auxílio 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Você está na área de Informação: Checar se estou em situação de risco 
 
Não foi identificada situação de risco 
 
Digite 1 - Retornar para pergunta anterior 
 
Digite 2 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Outras formas de auxílio: 
Mensagem inicial: 
 

Você está na área de Outras formas de auxílio 
 
Digite 1 - Checar endereços de CREAS 
Centro de Referência Especializado de Assistente Social 
 
Digite 2 - Checar aplicativos e instituições de apoio 
 
Digite 3 - Retornar para mensagem inicial 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Outras formas de auxílio, checar endereços de CREAS: 
 
(Quando selecionada esta opção é enviado mapa que pega dados do google) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Outras formas de auxílio, checar aplicativos e instituições de apoio: 
 
(Quando selecionada esta opção é apresentada lista de apps e intuições que fizeram convênio com o 
órgão competente) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ANEXO I – DADOS COLETADOS PELO PROGRAMA, ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Período Ocorrência Total 

abr/21  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  25 

abr/21  FEMINICÍDIO  10 

abr/21  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  35 

abr/21  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

abr/21  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  36 

abr/21  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3856 

abr/21  MAUS TRATOS  57 

abr/21  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  925 

abr/21  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  14 

abr/21  AMEAÇA  4547 

abr/21  INVASÃO DE DOMICÍLIO  44 

abr/21  DANO  76 

abr/21  ESTUPRO CONSUMADO  178 

abr/21  ESTUPRO TENTADO  31 

abr/21  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  663 

abr/21  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  19 

abr/21  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  54 

mar/21  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  18 

mar/21  FEMINICÍDIO  21 

mar/21  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  39 

mar/21  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mar/21  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  28 

mar/21  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4651 

mar/21  MAUS TRATOS  32 

mar/21  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  970 

mar/21  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  5 

mar/21  AMEAÇA  5063 

mar/21  INVASÃO DE DOMICÍLIO  37 

mar/21  DANO  93 

mar/21  ESTUPRO CONSUMADO  248 

mar/21  ESTUPRO TENTADO  47 

mar/21  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  745 

mar/21  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  19 

mar/21  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  45 

fev/21  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  21 

fev/21  FEMINICÍDIO  11 

fev/21  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  32 
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Período Ocorrência Total 

fev/21  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

fev/21  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  24 

fev/21  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4366 

fev/21  MAUS TRATOS  24 

fev/21  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1054 

fev/21  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  10 

fev/21  AMEAÇA  4995 

fev/21  INVASÃO DE DOMICÍLIO  24 

fev/21  DANO  79 

fev/21  ESTUPRO CONSUMADO  248 

fev/21  ESTUPRO TENTADO  44 

fev/21  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  830 

fev/21  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  16 

fev/21  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  66 

jan/21  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  19 

jan/21  FEMINICÍDIO  11 

jan/21  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  30 

jan/21  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jan/21  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  27 

jan/21  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4970 

jan/21  MAUS TRATOS  41 

jan/21  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  983 

jan/21  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  67 

jan/21  AMEAÇA  5512 

jan/21  INVASÃO DE DOMICÍLIO  40 

jan/21  DANO  119 

jan/21  ESTUPRO CONSUMADO  232 

jan/21  ESTUPRO TENTADO  55 

jan/21  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  777 

jan/21  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  24 

jan/21  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  55 

dez/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  24 

dez/20  FEMINICÍDIO  19 

dez/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  43 

dez/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  27 

dez/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4546 

dez/20  MAUS TRATOS  30 

dez/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1013 

dez/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

dez/20  AMEAÇA  4735 

dez/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  31 
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Período Ocorrência Total 

dez/20  DANO  71 

dez/20  ESTUPRO CONSUMADO  202 

dez/20  ESTUPRO TENTADO  49 

dez/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  733 

dez/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  27 

dez/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  45 

nov/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  22 

nov/20  FEMINICÍDIO  20 

nov/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  42 

nov/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  37 

nov/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4667 

nov/20  MAUS TRATOS  34 

nov/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  918 

nov/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  9 

nov/20  AMEAÇA  4959 

nov/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  60 

nov/20  DANO  83 

nov/20  ESTUPRO CONSUMADO  228 

nov/20  ESTUPRO TENTADO  49 

nov/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  763 

nov/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  15 

nov/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  54 

out/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  25 

out/20  FEMINICÍDIO  14 

out/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  39 

out/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

out/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  33 

out/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4634 

out/20  MAUS TRATOS  28 

out/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1091 

out/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  54 

out/20  AMEAÇA  4938 

out/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  51 

out/20  DANO  83 

out/20  ESTUPRO CONSUMADO  228 

out/20  ESTUPRO TENTADO  39 

out/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  708 

out/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  29 

out/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  55 

set/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  26 

set/20  FEMINICÍDIO  17 
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Período Ocorrência Total 

set/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  43 

set/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  26 

set/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4309 

set/20  MAUS TRATOS  32 

set/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1003 

set/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  25 

set/20  AMEAÇA  5003 

set/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  24 

set/20  DANO  84 

set/20  ESTUPRO CONSUMADO  220 

set/20  ESTUPRO TENTADO  52 

set/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  792 

set/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  24 

set/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  34 

ago/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  22 

ago/20  FEMINICÍDIO  8 

ago/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  30 

ago/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

ago/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  32 

ago/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3814 

ago/20  MAUS TRATOS  28 

ago/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  912 

ago/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  13 

ago/20  AMEAÇA  4488 

ago/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  38 

ago/20  DANO  84 

ago/20  ESTUPRO CONSUMADO  206 

ago/20  ESTUPRO TENTADO  47 

ago/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  715 

ago/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  23 

ago/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  35 

jul/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  18 

jul/20  FEMINICÍDIO  13 

jul/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  31 

jul/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jul/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  32 

jul/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3826 

jul/20  MAUS TRATOS  33 

jul/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  857 

jul/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  6 

jul/20  AMEAÇA  4404 
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Período Ocorrência Total 

jul/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  46 

jul/20  DANO  54 

jul/20  ESTUPRO CONSUMADO  213 

jul/20  ESTUPRO TENTADO  55 

jul/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  665 

jul/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  29 

jul/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  29 

jun/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  21 

jun/20  FEMINICÍDIO  8 

jun/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  29 

jun/20  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

jun/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  26 

jun/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3704 

jun/20  MAUS TRATOS  19 

jun/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  806 

jun/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  20 

jun/20  AMEAÇA  4391 

jun/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  25 

jun/20  DANO  65 

jun/20  ESTUPRO CONSUMADO  192 

jun/20  ESTUPRO TENTADO  56 

jun/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  628 

jun/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  20 

jun/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  45 

mai/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  19 

mai/20  FEMINICÍDIO  9 

mai/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  28 

mai/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mai/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  23 

mai/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3237 

mai/20  MAUS TRATOS  27 

mai/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  586 

mai/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  3 

mai/20  AMEAÇA  3532 

mai/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  29 

mai/20  DANO  61 

mai/20  ESTUPRO CONSUMADO  154 

mai/20  ESTUPRO TENTADO  51 

mai/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  504 

mai/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  6 

mai/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  26 

abr/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  15 



 

684 
 

Período Ocorrência Total 

abr/20  FEMINICÍDIO  21 

abr/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  36 

abr/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

abr/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  21 

abr/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3244 

abr/20  MAUS TRATOS  11 

abr/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  470 

abr/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

abr/20  AMEAÇA  3019 

abr/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  15 

abr/20  DANO  64 

abr/20  ESTUPRO CONSUMADO  178 

abr/20  ESTUPRO TENTADO  35 

abr/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  456 

abr/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  10 

abr/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  22 

mar/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  16 

mar/20  FEMINICÍDIO  20 

mar/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  36 

mar/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mar/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  39 

mar/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4329 

mar/20  MAUS TRATOS  28 

mar/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  903 

mar/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  53 

mar/20  AMEAÇA  4642 

mar/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  31 

mar/20  DANO  77 

mar/20  ESTUPRO CONSUMADO  230 

mar/20  ESTUPRO TENTADO  36 

mar/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  633 

mar/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  23 

mar/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  35 

fev/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  16 

fev/20  FEMINICÍDIO  18 

fev/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  34 

fev/20  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

fev/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  32 

fev/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4613 

fev/20  MAUS TRATOS  23 

fev/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1081 

fev/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  14 
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Período Ocorrência Total 

fev/20  AMEAÇA  5062 

fev/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  24 

fev/20  DANO  90 

fev/20  ESTUPRO CONSUMADO  244 

fev/20  ESTUPRO TENTADO  52 

fev/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  615 

fev/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  19 

fev/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  35 

jan/20  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  21 

jan/20  FEMINICÍDIO  12 

jan/20  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  33 

jan/20  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

jan/20  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  40 

jan/20  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4942 

jan/20  MAUS TRATOS  26 

jan/20  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1165 

jan/20  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  13 

jan/20  AMEAÇA  5984 

jan/20  INVASÃO DE DOMICÍLIO  19 

jan/20  DANO  104 

jan/20  ESTUPRO CONSUMADO  263 

jan/20  ESTUPRO TENTADO  69 

jan/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  717 

jan/20  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  18 

jan/20  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  45 

dez/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  34 

dez/19  FEMINICÍDIO  27 

dez/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  61 

dez/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  25 

dez/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4850 

dez/19  MAUS TRATOS  21 

dez/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  981 

dez/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  3 

dez/19  AMEAÇA  4900 

dez/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  20 

dez/19  DANO  79 

dez/19  ESTUPRO CONSUMADO  253 

dez/19  ESTUPRO TENTADO  49 

dez/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  600 

dez/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  18 

dez/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  31 
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Período Ocorrência Total 

nov/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  18 

nov/19  FEMINICÍDIO  17 

nov/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  35 

nov/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  35 

nov/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4681 

nov/19  MAUS TRATOS  24 

nov/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1006 

nov/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  5 

nov/19  AMEAÇA  5386 

nov/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  40 

nov/19  DANO  88 

nov/19  ESTUPRO CONSUMADO  266 

nov/19  ESTUPRO TENTADO  64 

nov/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  780 

nov/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  28 

nov/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  41 

out/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  30 

out/19  FEMINICÍDIO  18 

out/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  48 

out/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

out/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  39 

out/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4913 

out/19  MAUS TRATOS  41 

out/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1160 

out/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  7 

out/19  AMEAÇA  5799 

out/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  26 

out/19  DANO  83 

out/19  ESTUPRO CONSUMADO  323 

out/19  ESTUPRO TENTADO  53 

out/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  923 

out/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  32 

out/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  30 

set/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  13 

set/19  FEMINICÍDIO  19 

set/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  32 

set/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  40 

set/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4597 

set/19  MAUS TRATOS  23 

set/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  962 
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set/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  124 

set/19  AMEAÇA  5247 

set/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  29 

set/19  DANO  76 

set/19  ESTUPRO CONSUMADO  313 

set/19  ESTUPRO TENTADO  65 

set/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  830 

set/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  24 

set/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  15 

ago/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  27 

ago/19  FEMINICÍDIO  13 

ago/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  40 

ago/19  HOMICÍDIO CULPOSO  6 

ago/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  27 

ago/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4254 

ago/19  MAUS TRATOS  29 

ago/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1007 

ago/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  5 

ago/19  AMEAÇA  5298 

ago/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  33 

ago/19  DANO  85 

ago/19  ESTUPRO CONSUMADO  248 

ago/19  ESTUPRO TENTADO  53 

ago/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  741 

ago/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  18 

ago/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  30 

jul/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  13 

jul/19  FEMINICÍDIO  5 

jul/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  18 

jul/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jul/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  36 

jul/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4203 

jul/19  MAUS TRATOS  25 

jul/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1010 

jul/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  3 

jul/19  AMEAÇA  5108 

jul/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  22 

jul/19  DANO  78 

jul/19  ESTUPRO CONSUMADO  233 

jul/19  ESTUPRO TENTADO  67 

jul/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  567 

jul/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  23 
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jul/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  30 

jun/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  24 

jun/19  FEMINICÍDIO  11 

jun/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  35 

jun/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jun/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  34 

jun/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3932 

jun/19  MAUS TRATOS  29 

jun/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  875 

jun/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  1 

jun/19  AMEAÇA  4620 

jun/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  51 

jun/19  DANO  71 

jun/19  ESTUPRO CONSUMADO  196 

jun/19  ESTUPRO TENTADO  45 

jun/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  555 

jun/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  28 

jun/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  22 

mai/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  16 

mai/19  FEMINICÍDIO  19 

mai/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  35 

mai/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mai/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  24 

mai/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4439 

mai/19  MAUS TRATOS  35 

mai/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  963 

mai/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

mai/19  AMEAÇA  5774 

mai/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  16 

mai/19  DANO  65 

mai/19  ESTUPRO CONSUMADO  244 

mai/19  ESTUPRO TENTADO  60 

mai/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  770 

mai/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  30 

mai/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  22 

abr/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  27 

abr/19  FEMINICÍDIO  16 

abr/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  42 

abr/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

abr/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  33 

abr/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4937 

abr/19  MAUS TRATOS  36 
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abr/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1113 

abr/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

abr/19  AMEAÇA  5922 

abr/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  34 

abr/19  DANO  68 

abr/19  ESTUPRO CONSUMADO  260 

abr/19  ESTUPRO TENTADO  61 

abr/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  717 

abr/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  23 

abr/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  22 

mar/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  25 

mar/19  FEMINICÍDIO  13 

mar/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  38 

mar/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mar/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  33 

mar/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4753 

mar/19  MAUS TRATOS  30 

mar/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1031 

mar/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  14 

mar/19  AMEAÇA  5553 

mar/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  46 

mar/19  DANO  76 

mar/19  ESTUPRO CONSUMADO  281 

mar/19  ESTUPRO TENTADO  78 

mar/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  688 

mar/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  25 

mar/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  36 

fev/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  15 

fev/19  FEMINICÍDIO  12 

fev/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  27 

fev/19  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

fev/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  31 

fev/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4263 

fev/19  MAUS TRATOS  25 

fev/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  981 

fev/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

fev/19  AMEAÇA  5381 

fev/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  35 

fev/19  DANO  79 

fev/19  ESTUPRO CONSUMADO  246 

fev/19  ESTUPRO TENTADO  56 

fev/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  640 
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fev/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  16 

fev/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  21 

jan/19  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  19 

jan/19  FEMINICÍDIO  14 

jan/19  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  33 

jan/19  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jan/19  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  40 

jan/19  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5088 

jan/19  MAUS TRATOS  31 

jan/19  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1039 

jan/19  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  25 

jan/19  AMEAÇA  6147 

jan/19  INVASÃO DE DOMICÍLIO  28 

jan/19  DANO  90 

jan/19  ESTUPRO CONSUMADO  257 

jan/19  ESTUPRO TENTADO  70 

jan/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  753 

jan/19  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  35 

jan/19  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  24 

dez/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  33 

dez/18  FEMINICÍDIO  15 

dez/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  48 

dez/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  33 

dez/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4340 

dez/18  MAUS TRATOS  30 

dez/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  834 

dez/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  6 

dez/18  AMEAÇA  4311 

dez/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  28 

dez/18  DANO  86 

dez/18  ESTUPRO CONSUMADO  244 

dez/18  ESTUPRO TENTADO  43 

dez/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  622 

dez/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  23 

dez/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  24 

nov/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  25 

nov/18  FEMINICÍDIO  9 

nov/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  34 

nov/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  29 

nov/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4032 
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nov/18  MAUS TRATOS  31 

nov/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  898 

nov/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  9 

nov/18  AMEAÇA  4752 

nov/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  26 

nov/18  DANO  77 

nov/18  ESTUPRO CONSUMADO  233 

nov/18  ESTUPRO TENTADO  51 

nov/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  622 

nov/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  25 

nov/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  21 

out/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  20 

out/18  FEMINICÍDIO  17 

out/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  37 

out/18  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

out/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  28 

out/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4450 

out/18  MAUS TRATOS  22 

out/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1034 

out/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  24 

out/18  AMEAÇA  5291 

out/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  39 

out/18  DANO  81 

out/18  ESTUPRO CONSUMADO  281 

out/18  ESTUPRO TENTADO  71 

out/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  790 

out/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  25 

out/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  21 

set/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  15 

set/18  FEMINICÍDIO  11 

set/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  26 

set/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  30 

set/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3919 

set/18  MAUS TRATOS  23 

set/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  930 

set/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  18 

set/18  AMEAÇA  4540 

set/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  28 

set/18  DANO  69 

set/18  ESTUPRO CONSUMADO  257 

set/18  ESTUPRO TENTADO  75 
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set/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  659 

set/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  23 

set/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

ago/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  23 

ago/18  FEMINICÍDIO  11 

ago/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  34 

ago/18  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

ago/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  23 

ago/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3911 

ago/18  MAUS TRATOS  49 

ago/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1000 

ago/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  9 

ago/18  AMEAÇA  5136 

ago/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  25 

ago/18  DANO  72 

ago/18  ESTUPRO CONSUMADO  280 

ago/18  ESTUPRO TENTADO  73 

ago/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  703 

ago/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  31 

ago/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

jul/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  30 

jul/18  FEMINICÍDIO  16 

jul/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  46 

jul/18  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

jul/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  24 

jul/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3919 

jul/18  MAUS TRATOS  23 

jul/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  900 

jul/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  7 

jul/18  AMEAÇA  4302 

jul/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  19 

jul/18  DANO  75 

jul/18  ESTUPRO CONSUMADO  242 

jul/18  ESTUPRO TENTADO  49 

jul/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  564 

jul/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  28 

jul/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

jun/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  23 

jun/18  FEMINICÍDIO  6 

jun/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  29 

jun/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jun/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  26 
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jun/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3911 

jun/18  MAUS TRATOS  36 

jun/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  864 

jun/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

jun/18  AMEAÇA  4220 

jun/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

jun/18  DANO  82 

jun/18  ESTUPRO CONSUMADO  254 

jun/18  ESTUPRO TENTADO  55 

jun/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  605 

jun/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  24 

jun/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  9 

mai/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  20 

mai/18  FEMINICÍDIO  16 

mai/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  36 

mai/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mai/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  28 

mai/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4096 

mai/18  MAUS TRATOS  37 

mai/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1013 

mai/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  17 

mai/18  AMEAÇA  4780 

mai/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  30 

mai/18  DANO  75 

mai/18  ESTUPRO CONSUMADO  278 

mai/18  ESTUPRO TENTADO  74 

mai/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  689 

mai/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  24 

mai/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

abr/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  38 

abr/18  FEMINICÍDIO  14 

abr/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  52 

abr/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

abr/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  10 

abr/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4114 

abr/18  MAUS TRATOS  28 

abr/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1090 

abr/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

abr/18  AMEAÇA  4815 

abr/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  32 

abr/18  DANO  76 

abr/18  ESTUPRO CONSUMADO  266 
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abr/18  ESTUPRO TENTADO  70 

abr/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  599 

abr/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  25 

abr/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

mar/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  28 

mar/18  FEMINICÍDIO  8 

mar/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  36 

mar/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mar/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  34 

mar/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4973 

mar/18  MAUS TRATOS  28 

mar/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1151 

mar/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  1 

mar/18  AMEAÇA  5589 

mar/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  30 

mar/18  DANO  79 

mar/18  ESTUPRO CONSUMADO  307 

mar/18  ESTUPRO TENTADO  88 

mar/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  793 

mar/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  32 

mar/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  13 

fev/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  31 

fev/18  FEMINICÍDIO  8 

fev/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  39 

fev/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

fev/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  17 

fev/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4223 

fev/18  MAUS TRATOS  18 

fev/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  980 

fev/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  2 

fev/18  AMEAÇA  4474 

fev/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  24 

fev/18  DANO  63 

fev/18  ESTUPRO CONSUMADO  303 

fev/18  ESTUPRO TENTADO  70 

fev/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  635 

fev/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  42 

fev/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

jan/18  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  39 

jan/18  FEMINICÍDIO  5 

jan/18  HOMICÍDIO DOLOSO - TOTAL  44 

jan/18  HOMICÍDIO CULPOSO  0 
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jan/18  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  21 

jan/18  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4800 

jan/18  MAUS TRATOS  31 

jan/18  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1049 

jan/18  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  7 

jan/18  AMEAÇA  5086 

jan/18  INVASÃO DE DOMICÍLIO  30 

jan/18  DANO  62 

jan/18  ESTUPRO CONSUMADO  281 

jan/18  ESTUPRO TENTADO  72 

jan/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  667 

jan/18  ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO  25 

jan/18  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

dez/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 

dez/17  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  24 

dez/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3839 

dez/17  MAUS TRATOS  28 

dez/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  856 

dez/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  23 

dez/17  AMEAÇA  4532 

dez/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  32 

dez/17  DANO  64 

dez/17  ESTUPRO CONSUMADO  55 

dez/17  ESTUPRO TENTADO  7 

dez/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  38 

dez/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

nov/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

nov/17  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

nov/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  25 

nov/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4356 

nov/17  MAUS TRATOS  31 

nov/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  958 

nov/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  17 

nov/17  AMEAÇA  4579 

nov/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  24 

nov/17  DANO  64 

nov/17  ESTUPRO CONSUMADO  50 

nov/17  ESTUPRO TENTADO  6 

nov/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  54 

nov/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

out/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 
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out/17  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

out/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  29 

out/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4568 

out/17  MAUS TRATOS  33 

out/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1147 

out/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  40 

out/17  AMEAÇA  5181 

out/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  28 

out/17  DANO  72 

out/17  ESTUPRO CONSUMADO  46 

out/17  ESTUPRO TENTADO  4 

out/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  51 

out/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

set/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  3 

set/17  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  31 

set/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4171 

set/17  MAUS TRATOS  34 

set/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  996 

set/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

set/17  AMEAÇA  4532 

set/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  16 

set/17  DANO  88 

set/17  ESTUPRO CONSUMADO  39 

set/17  ESTUPRO TENTADO  4 

set/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  53 

set/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  8 

ago/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  12 

ago/17  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

ago/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

ago/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4219 

ago/17  MAUS TRATOS  19 

ago/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1075 

ago/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  11 

ago/17  AMEAÇA  4711 

ago/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  20 

ago/17  DANO  64 

ago/17  ESTUPRO CONSUMADO  49 

ago/17  ESTUPRO TENTADO  6 

ago/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  36 

ago/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

jul/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 
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jul/17  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jul/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

jul/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3712 

jul/17  MAUS TRATOS  13 

jul/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  955 

jul/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  19 

jul/17  AMEAÇA  4339 

jul/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  26 

jul/17  DANO  72 

jul/17  ESTUPRO CONSUMADO  30 

jul/17  ESTUPRO TENTADO  2 

jul/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  36 

jul/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  8 

jun/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

jun/17  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jun/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  14 

jun/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3915 

jun/17  MAUS TRATOS  25 

jun/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  953 

jun/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  21 

jun/17  AMEAÇA  4448 

jun/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  18 

jun/17  DANO  64 

jun/17  ESTUPRO CONSUMADO  34 

jun/17  ESTUPRO TENTADO  0 

jun/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  34 

jun/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  0 

mai/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  9 

mai/17  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mai/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  30 

mai/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4062 

mai/17  MAUS TRATOS  34 

mai/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1134 

mai/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

mai/17  AMEAÇA  4783 

mai/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  42 

mai/17  DANO  64 

mai/17  ESTUPRO CONSUMADO  44 

mai/17  ESTUPRO TENTADO  5 

mai/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  46 

mai/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

abr/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  3 
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Período Ocorrência Total 

abr/17  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

abr/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  15 

abr/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4235 

abr/17  MAUS TRATOS  27 

abr/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1105 

abr/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  6 

abr/17  AMEAÇA  4563 

abr/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  19 

abr/17  DANO  76 

abr/17  ESTUPRO CONSUMADO  38 

abr/17  ESTUPRO TENTADO  3 

abr/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  41 

abr/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

mar/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  11 

mar/17  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

mar/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  27 

mar/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4845 

mar/17  MAUS TRATOS  27 

mar/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1348 

mar/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

mar/17  AMEAÇA  5714 

mar/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  26 

mar/17  DANO  67 

mar/17  ESTUPRO CONSUMADO  35 

mar/17  ESTUPRO TENTADO  2 

mar/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  38 

mar/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

fev/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 

fev/17  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

fev/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  27 

fev/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4171 

fev/17  MAUS TRATOS  24 

fev/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1077 

fev/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  7 

fev/17  AMEAÇA  4674 

fev/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  32 

fev/17  DANO  71 

fev/17  ESTUPRO CONSUMADO  45 

fev/17  ESTUPRO TENTADO  7 

fev/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  21 

fev/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

jan/17  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  11 
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Período Ocorrência Total 

jan/17  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

jan/17  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  22 

jan/17  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4572 

jan/17  MAUS TRATOS  34 

jan/17  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1146 

jan/17  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  7 

jan/17  AMEAÇA  5452 

jan/17  INVASÃO DE DOMICÍLIO  20 

jan/17  DANO  79 

jan/17  ESTUPRO CONSUMADO  51 

jan/17  ESTUPRO TENTADO  6 

jan/17  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  22 

jan/17  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  9 

dez/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

dez/16  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  28 

dez/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4594 

dez/16  MAUS TRATOS  23 

dez/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1202 

dez/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  55 

dez/16  AMEAÇA  4749 

dez/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

dez/16  DANO  87 

dez/16  ESTUPRO CONSUMADO  34 

dez/16  ESTUPRO TENTADO  6 

dez/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  26 

dez/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

nov/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  9 

nov/16  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  23 

nov/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4577 

nov/16  MAUS TRATOS  28 

nov/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1205 

nov/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  37 

nov/16  AMEAÇA  4810 

nov/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  18 

nov/16  DANO  71 

nov/16  ESTUPRO CONSUMADO  29 

nov/16  ESTUPRO TENTADO  1 

nov/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  34 

nov/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

out/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  10 
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Período Ocorrência Total 

out/16  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

out/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  27 

out/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4675 

out/16  MAUS TRATOS  25 

out/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1118 

out/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  17 

out/16  AMEAÇA  4994 

out/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  21 

out/16  DANO  80 

out/16  ESTUPRO CONSUMADO  18 

out/16  ESTUPRO TENTADO  4 

out/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  47 

out/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  0 

set/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  9 

set/16  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  24 

set/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4124 

set/16  MAUS TRATOS  32 

set/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1099 

set/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  3 

set/16  AMEAÇA  4868 

set/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  17 

set/16  DANO  83 

set/16  ESTUPRO CONSUMADO  34 

set/16  ESTUPRO TENTADO  2 

set/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  22 

set/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

ago/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

ago/16  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

ago/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

ago/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4399 

ago/16  MAUS TRATOS  39 

ago/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1267 

ago/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  6 

ago/16  AMEAÇA  4954 

ago/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  33 

ago/16  DANO  78 

ago/16  ESTUPRO CONSUMADO  46 

ago/16  ESTUPRO TENTADO  1 

ago/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  32 

ago/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

jul/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 
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Período Ocorrência Total 

jul/16  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jul/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  28 

jul/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3712 

jul/16  MAUS TRATOS  28 

jul/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1012 

jul/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  10 

jul/16  AMEAÇA  4573 

jul/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  11 

jul/16  DANO  78 

jul/16  ESTUPRO CONSUMADO  36 

jul/16  ESTUPRO TENTADO  2 

jul/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  22 

jul/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

jun/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

jun/16  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jun/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  14 

jun/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3525 

jun/16  MAUS TRATOS  24 

jun/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1137 

jun/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  12 

jun/16  AMEAÇA  4566 

jun/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  32 

jun/16  DANO  81 

jun/16  ESTUPRO CONSUMADO  44 

jun/16  ESTUPRO TENTADO  3 

jun/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  51 

jun/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

mai/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 

mai/16  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mai/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  21 

mai/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3844 

mai/16  MAUS TRATOS  32 

mai/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1128 

mai/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  3 

mai/16  AMEAÇA  4594 

mai/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  22 

mai/16  DANO  71 

mai/16  ESTUPRO CONSUMADO  24 

mai/16  ESTUPRO TENTADO  2 

mai/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  32 

mai/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  1 

abr/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 
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Período Ocorrência Total 

abr/16  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

abr/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  23 

abr/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4725 

abr/16  MAUS TRATOS  19 

abr/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1229 

abr/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

abr/16  AMEAÇA  5194 

abr/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  16 

abr/16  DANO  81 

abr/16  ESTUPRO CONSUMADO  38 

abr/16  ESTUPRO TENTADO  4 

abr/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  40 

abr/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

mar/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 

mar/16  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mar/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  36 

mar/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4858 

mar/16  MAUS TRATOS  40 

mar/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1433 

mar/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  26 

mar/16  AMEAÇA  5614 

mar/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  35 

mar/16  DANO  65 

mar/16  ESTUPRO CONSUMADO  38 

mar/16  ESTUPRO TENTADO  4 

mar/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  39 

mar/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

fev/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

fev/16  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

fev/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  25 

fev/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4964 

fev/16  MAUS TRATOS  35 

fev/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1314 

fev/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  9 

fev/16  AMEAÇA  5166 

fev/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  85 

fev/16  DANO  84 

fev/16  ESTUPRO CONSUMADO  51 

fev/16  ESTUPRO TENTADO  4 

fev/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  39 

fev/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

jan/16  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  10 
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Período Ocorrência Total 

jan/16  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

jan/16  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  30 

jan/16  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4339 

jan/16  MAUS TRATOS  27 

jan/16  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1145 

jan/16  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

jan/16  AMEAÇA  4881 

jan/16  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

jan/16  DANO  74 

jan/16  ESTUPRO CONSUMADO  41 

jan/16  ESTUPRO TENTADO  2 

jan/16  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  26 

jan/16  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

dez/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 

dez/15  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  20 

dez/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4696 

dez/15  MAUS TRATOS  23 

dez/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1187 

dez/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  43 

dez/15  AMEAÇA  5079 

dez/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  59 

dez/15  DANO  71 

dez/15  ESTUPRO CONSUMADO  50 

dez/15  ESTUPRO TENTADO  4 

dez/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  31 

dez/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

nov/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

nov/15  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  22 

nov/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4673 

nov/15  MAUS TRATOS  32 

nov/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1193 

nov/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  6 

nov/15  AMEAÇA  5066 

nov/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  27 

nov/15  DANO  94 

nov/15  ESTUPRO CONSUMADO  41 

nov/15  ESTUPRO TENTADO  5 

nov/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  39 

nov/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

out/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 
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Período Ocorrência Total 

out/15  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

out/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  29 

out/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4768 

out/15  MAUS TRATOS  52 

out/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1260 

out/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  20 

out/15  AMEAÇA  5384 

out/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  29 

out/15  DANO  94 

out/15  ESTUPRO CONSUMADO  41 

out/15  ESTUPRO TENTADO  2 

out/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  42 

out/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

set/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  12 

set/15  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  26 

set/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4198 

set/15  MAUS TRATOS  37 

set/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1237 

set/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  11 

set/15  AMEAÇA  4827 

set/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  38 

set/15  DANO  80 

set/15  ESTUPRO CONSUMADO  38 

set/15  ESTUPRO TENTADO  4 

set/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  37 

set/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

ago/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

ago/15  HOMICÍDIO CULPOSO  3 

ago/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  18 

ago/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4211 

ago/15  MAUS TRATOS  39 

ago/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1106 

ago/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  10 

ago/15  AMEAÇA  4680 

ago/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  31 

ago/15  DANO  80 

ago/15  ESTUPRO CONSUMADO  36 

ago/15  ESTUPRO TENTADO  3 

ago/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  31 

ago/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  1 

jul/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 
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Período Ocorrência Total 

jul/15  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jul/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  21 

jul/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3639 

jul/15  MAUS TRATOS  27 

jul/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1046 

jul/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  6 

jul/15  AMEAÇA  4525 

jul/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

jul/15  DANO  68 

jul/15  ESTUPRO CONSUMADO  37 

jul/15  ESTUPRO TENTADO  5 

jul/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  28 

jul/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  0 

jun/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

jun/15  HOMICÍDIO CULPOSO  14 

jun/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

jun/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3752 

jun/15  MAUS TRATOS  33 

jun/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1122 

jun/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  9 

jun/15  AMEAÇA  4614 

jun/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  14 

jun/15  DANO  72 

jun/15  ESTUPRO CONSUMADO  45 

jun/15  ESTUPRO TENTADO  6 

jun/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  31 

jun/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

mai/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

mai/15  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

mai/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  21 

mai/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3901 

mai/15  MAUS TRATOS  31 

mai/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1029 

mai/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  70 

mai/15  AMEAÇA  4499 

mai/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  22 

mai/15  DANO  76 

mai/15  ESTUPRO CONSUMADO  46 

mai/15  ESTUPRO TENTADO  3 

mai/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  34 

mai/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

abr/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 
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abr/15  HOMICÍDIO CULPOSO  3 

abr/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  22 

abr/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4025 

abr/15  MAUS TRATOS  31 

abr/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1115 

abr/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  21 

abr/15  AMEAÇA  4705 

abr/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  24 

abr/15  DANO  102 

abr/15  ESTUPRO CONSUMADO  31 

abr/15  ESTUPRO TENTADO  2 

abr/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  36 

abr/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  0 

mar/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 

mar/15  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

mar/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  31 

mar/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4365 

mar/15  MAUS TRATOS  28 

mar/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1256 

mar/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

mar/15  AMEAÇA  5426 

mar/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  25 

mar/15  DANO  87 

mar/15  ESTUPRO CONSUMADO  61 

mar/15  ESTUPRO TENTADO  1 

mar/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  32 

mar/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

fev/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 

fev/15  HOMICÍDIO CULPOSO  5 

fev/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  15 

fev/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4093 

fev/15  MAUS TRATOS  27 

fev/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1017 

fev/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  15 

fev/15  AMEAÇA  4616 

fev/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  18 

fev/15  DANO  84 

fev/15  ESTUPRO CONSUMADO  43 

fev/15  ESTUPRO TENTADO  0 

fev/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  27 

fev/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

jan/15  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 
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jan/15  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jan/15  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  28 

jan/15  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5010 

jan/15  MAUS TRATOS  33 

jan/15  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1050 

jan/15  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  18 

jan/15  AMEAÇA  5405 

jan/15  INVASÃO DE DOMICÍLIO  18 

jan/15  DANO  105 

jan/15  ESTUPRO CONSUMADO  33 

jan/15  ESTUPRO TENTADO  8 

jan/15  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  50 

jan/15  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

dez/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  16 

dez/14  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

dez/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  43 

dez/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4820 

dez/14  MAUS TRATOS  33 

dez/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  973 

dez/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  12 

dez/14  AMEAÇA  4940 

dez/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  26 

dez/14  DANO  111 

dez/14  ESTUPRO CONSUMADO  39 

dez/14  ESTUPRO TENTADO  8 

dez/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  48 

dez/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

nov/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

nov/14  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  25 

nov/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4333 

nov/14  MAUS TRATOS  26 

nov/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1031 

nov/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  16 

nov/14  AMEAÇA  4728 

nov/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  32 

nov/14  DANO  88 

nov/14  ESTUPRO CONSUMADO  39 

nov/14  ESTUPRO TENTADO  5 

nov/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  41 

nov/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

out/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  23 
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out/14  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

out/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  27 

out/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4728 

out/14  MAUS TRATOS  38 

out/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1333 

out/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  11 

out/14  AMEAÇA  5407 

out/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  17 

out/14  DANO  91 

out/14  ESTUPRO CONSUMADO  61 

out/14  ESTUPRO TENTADO  3 

out/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  47 

out/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

set/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  9 

set/14  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  25 

set/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4377 

set/14  MAUS TRATOS  38 

set/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1212 

set/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  7 

set/14  AMEAÇA  5191 

set/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  18 

set/14  DANO  95 

set/14  ESTUPRO CONSUMADO  33 

set/14  ESTUPRO TENTADO  4 

set/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  42 

set/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

ago/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

ago/14  HOMICÍDIO CULPOSO  4 

ago/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

ago/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4102 

ago/14  MAUS TRATOS  36 

ago/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1084 

ago/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  44 

ago/14  AMEAÇA  4550 

ago/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  39 

ago/14  DANO  99 

ago/14  ESTUPRO CONSUMADO  54 

ago/14  ESTUPRO TENTADO  4 

ago/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  40 

ago/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

jul/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 
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jul/14  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jul/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  16 

jul/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4090 

jul/14  MAUS TRATOS  32 

jul/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1070 

jul/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  10 

jul/14  AMEAÇA  4820 

jul/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  25 

jul/14  DANO  68 

jul/14  ESTUPRO CONSUMADO  35 

jul/14  ESTUPRO TENTADO  3 

jul/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  33 

jul/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

jun/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  9 

jun/14  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

jun/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

jun/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4380 

jun/14  MAUS TRATOS  36 

jun/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1115 

jun/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  14 

jun/14  AMEAÇA  4862 

jun/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  12 

jun/14  DANO  72 

jun/14  ESTUPRO CONSUMADO  27 

jun/14  ESTUPRO TENTADO  3 

jun/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  30 

jun/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

mai/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 

mai/14  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

mai/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  29 

mai/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  3689 

mai/14  MAUS TRATOS  31 

mai/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  931 

mai/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  12 

mai/14  AMEAÇA  4631 

mai/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

mai/14  DANO  69 

mai/14  ESTUPRO CONSUMADO  22 

mai/14  ESTUPRO TENTADO  1 

mai/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  17 

mai/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

abr/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  3 
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abr/14  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

abr/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  24 

abr/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4390 

abr/14  MAUS TRATOS  50 

abr/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1195 

abr/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  14 

abr/14  AMEAÇA  5016 

abr/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  28 

abr/14  DANO  78 

abr/14  ESTUPRO CONSUMADO  46 

abr/14  ESTUPRO TENTADO  2 

abr/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  30 

abr/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

mar/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

mar/14  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mar/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  34 

mar/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4770 

mar/14  MAUS TRATOS  22 

mar/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1179 

mar/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  16 

mar/14  AMEAÇA  5328 

mar/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  36 

mar/14  DANO  103 

mar/14  ESTUPRO CONSUMADO  44 

mar/14  ESTUPRO TENTADO  0 

mar/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  39 

mar/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

fev/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 

fev/14  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

fev/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  27 

fev/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4406 

fev/14  MAUS TRATOS  40 

fev/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1056 

fev/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  25 

fev/14  AMEAÇA  5110 

fev/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  13 

fev/14  DANO  86 

fev/14  ESTUPRO CONSUMADO  42 

fev/14  ESTUPRO TENTADO  0 

fev/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  24 

fev/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

jan/14  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  2 
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jan/14  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jan/14  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  32 

jan/14  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5291 

jan/14  MAUS TRATOS  43 

jan/14  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1203 

jan/14  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

jan/14  AMEAÇA  6106 

jan/14  INVASÃO DE DOMICÍLIO  22 

jan/14  DANO  120 

jan/14  ESTUPRO CONSUMADO  47 

jan/14  ESTUPRO TENTADO  5 

jan/14  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  36 

jan/14  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

dez/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  9 

dez/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

dez/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5060 

dez/13  MAUS TRATOS  34 

dez/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1066 

dez/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

dez/13  AMEAÇA  4764 

dez/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  46 

dez/13  DANO  81 

dez/13  ESTUPRO CONSUMADO  27 

dez/13  ESTUPRO TENTADO  3 

dez/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  20 

dez/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  1 

nov/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 

nov/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

nov/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4787 

nov/13  MAUS TRATOS  44 

nov/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1077 

nov/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

nov/13  AMEAÇA  5053 

nov/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  29 

nov/13  DANO  75 

nov/13  ESTUPRO CONSUMADO  50 

nov/13  ESTUPRO TENTADO  5 

nov/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  31 

nov/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

out/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  10 
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out/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

out/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  31 

out/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5006 

out/13  MAUS TRATOS  33 

out/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1249 

out/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  6 

out/13  AMEAÇA  5364 

out/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  20 

out/13  DANO  90 

out/13  ESTUPRO CONSUMADO  37 

out/13  ESTUPRO TENTADO  5 

out/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  27 

out/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

set/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  30 

set/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  10 

set/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4391 

set/13  MAUS TRATOS  43 

set/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1100 

set/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  5 

set/13  AMEAÇA  5108 

set/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  18 

set/13  DANO  83 

set/13  ESTUPRO CONSUMADO  39 

set/13  ESTUPRO TENTADO  5 

set/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  25 

set/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

ago/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

ago/13  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

ago/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  25 

ago/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4278 

ago/13  MAUS TRATOS  7 

ago/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1138 

ago/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  14 

ago/13  AMEAÇA  5062 

ago/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

ago/13  DANO  78 

ago/13  ESTUPRO CONSUMADO  23 

ago/13  ESTUPRO TENTADO  5 

ago/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  25 

ago/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  0 

jul/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 
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jul/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jul/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

jul/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4436 

jul/13  MAUS TRATOS  31 

jul/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1152 

jul/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  4 

jul/13  AMEAÇA  4955 

jul/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

jul/13  DANO  87 

jul/13  ESTUPRO CONSUMADO  33 

jul/13  ESTUPRO TENTADO  3 

jul/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  31 

jul/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

jun/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  7 

jun/13  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

jun/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  22 

jun/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4406 

jun/13  MAUS TRATOS  39 

jun/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1103 

jun/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  38 

jun/13  AMEAÇA  4812 

jun/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  24 

jun/13  DANO  99 

jun/13  ESTUPRO CONSUMADO  31 

jun/13  ESTUPRO TENTADO  3 

jun/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  17 

jun/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

mai/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

mai/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mai/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  12 

mai/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4687 

mai/13  MAUS TRATOS  29 

mai/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1150 

mai/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  11 

mai/13  AMEAÇA  5360 

mai/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  27 

mai/13  DANO  80 

mai/13  ESTUPRO CONSUMADO  35 

mai/13  ESTUPRO TENTADO  4 

mai/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  26 

mai/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

abr/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  2 
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abr/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

abr/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  31 

abr/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5066 

abr/13  MAUS TRATOS  30 

abr/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1421 

abr/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  17 

abr/13  AMEAÇA  5870 

abr/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  29 

abr/13  DANO  93 

abr/13  ESTUPRO CONSUMADO  26 

abr/13  ESTUPRO TENTADO  1 

abr/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  21 

abr/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

mar/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 

mar/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mar/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  32 

mar/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4988 

mar/13  MAUS TRATOS  54 

mar/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1150 

mar/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  24 

mar/13  AMEAÇA  5731 

mar/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  29 

mar/13  DANO  89 

mar/13  ESTUPRO CONSUMADO  48 

mar/13  ESTUPRO TENTADO  1 

mar/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  33 

mar/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

fev/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 

fev/13  HOMICÍDIO CULPOSO  7 

fev/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  26 

fev/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4944 

fev/13  MAUS TRATOS  36 

fev/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1243 

fev/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  35 

fev/13  AMEAÇA  5477 

fev/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  15 

fev/13  DANO  71 

fev/13  ESTUPRO CONSUMADO  39 

fev/13  ESTUPRO TENTADO  4 

fev/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  31 

fev/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

jan/13  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 
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jan/13  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jan/13  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  31 

jan/13  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5154 

jan/13  MAUS TRATOS  41 

jan/13  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1289 

jan/13  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  14 

jan/13  AMEAÇA  6390 

jan/13  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

jan/13  DANO  94 

jan/13  ESTUPRO CONSUMADO  26 

jan/13  ESTUPRO TENTADO  1 

jan/13  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  44 

jan/13  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  7 

dez/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  12 

dez/12  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  30 

dez/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5653 

dez/12  MAUS TRATOS  29 

dez/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1208 

dez/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  10 

dez/12  AMEAÇA  5409 

dez/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  27 

dez/12  DANO  89 

dez/12  ESTUPRO CONSUMADO  36 

dez/12  ESTUPRO TENTADO  0 

dez/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  24 

dez/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

nov/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

nov/12  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  19 

nov/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4865 

nov/12  MAUS TRATOS  30 

nov/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1105 

nov/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  13 

nov/12  AMEAÇA  5259 

nov/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  54 

nov/12  DANO  95 

nov/12  ESTUPRO CONSUMADO  36 

nov/12  ESTUPRO TENTADO  3 

nov/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  27 

nov/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

out/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 
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out/12  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

out/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  39 

out/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5773 

out/12  MAUS TRATOS  68 

out/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1435 

out/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

out/12  AMEAÇA  6145 

out/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  15 

out/12  DANO  96 

out/12  ESTUPRO CONSUMADO  50 

out/12  ESTUPRO TENTADO  4 

out/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  48 

out/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

set/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 

set/12  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

set/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  24 

set/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4750 

set/12  MAUS TRATOS  40 

set/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1175 

set/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  12 

set/12  AMEAÇA  4933 

set/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  29 

set/12  DANO  90 

set/12  ESTUPRO CONSUMADO  56 

set/12  ESTUPRO TENTADO  2 

set/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  30 

set/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  7 

ago/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 

ago/12  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

ago/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  21 

ago/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5140 

ago/12  MAUS TRATOS  49 

ago/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1501 

ago/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  11 

ago/12  AMEAÇA  5874 

ago/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  28 

ago/12  DANO  97 

ago/12  ESTUPRO CONSUMADO  44 

ago/12  ESTUPRO TENTADO  2 

ago/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  35 

ago/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

jul/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 
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jul/12  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

jul/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  21 

jul/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4672 

jul/12  MAUS TRATOS  28 

jul/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1300 

jul/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  15 

jul/12  AMEAÇA  5099 

jul/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  22 

jul/12  DANO  88 

jul/12  ESTUPRO CONSUMADO  34 

jul/12  ESTUPRO TENTADO  1 

jul/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  21 

jul/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  2 

jun/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

jun/12  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

jun/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  9 

jun/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  4359 

jun/12  MAUS TRATOS  34 

jun/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1293 

jun/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

jun/12  AMEAÇA  5077 

jun/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  39 

jun/12  DANO  81 

jun/12  ESTUPRO CONSUMADO  46 

jun/12  ESTUPRO TENTADO  3 

jun/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  28 

jun/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

mai/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 

mai/12  HOMICÍDIO CULPOSO  1 

mai/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  33 

mai/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5062 

mai/12  MAUS TRATOS  62 

mai/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1348 

mai/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  10 

mai/12  AMEAÇA  5917 

mai/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  63 

mai/12  DANO  84 

mai/12  ESTUPRO CONSUMADO  68 

mai/12  ESTUPRO TENTADO  6 

mai/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  34 

mai/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  12 

abr/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  5 
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abr/12  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

abr/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  28 

abr/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5138 

abr/12  MAUS TRATOS  34 

abr/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1228 

abr/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  19 

abr/12  AMEAÇA  5540 

abr/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  20 

abr/12  DANO  96 

abr/12  ESTUPRO CONSUMADO  43 

abr/12  ESTUPRO TENTADO  2 

abr/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  32 

abr/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  3 

mar/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  15 

mar/12  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

mar/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  17 

mar/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5643 

mar/12  MAUS TRATOS  53 

mar/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1560 

mar/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  19 

mar/12  AMEAÇA  6361 

mar/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  22 

mar/12  DANO  99 

mar/12  ESTUPRO CONSUMADO  61 

mar/12  ESTUPRO TENTADO  7 

mar/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  26 

mar/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  5 

fev/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  9 

fev/12  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

fev/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  24 

fev/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  6107 

fev/12  MAUS TRATOS  51 

fev/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1396 

fev/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  53 

fev/12  AMEAÇA  6244 

fev/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  20 

fev/12  DANO  86 

fev/12  ESTUPRO CONSUMADO  55 

fev/12  ESTUPRO TENTADO  4 

fev/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  45 

fev/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

jan/12  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  4 
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jan/12  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

jan/12  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  28 

jan/12  LESÃO CORPORAL DOLOSA  6243 

jan/12  MAUS TRATOS  39 

jan/12  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1359 

jan/12  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  8 

jan/12  AMEAÇA  6217 

jan/12  INVASÃO DE DOMICÍLIO  23 

jan/12  DANO  95 

jan/12  ESTUPRO CONSUMADO  47 

jan/12  ESTUPRO TENTADO  4 

jan/12  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  25 

jan/12  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  4 

dez/11  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  18 

dez/11  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

dez/11  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  16 

dez/11  LESÃO CORPORAL DOLOSA  9077 

dez/11  MAUS TRATOS  43 

dez/11  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1753 

dez/11  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  35 

dez/11  AMEAÇA  7580 

dez/11  INVASÃO DE DOMICÍLIO  26 

dez/11  DANO  125 

dez/11  ESTUPRO CONSUMADO  66 

dez/11  ESTUPRO TENTADO  2 

dez/11  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  33 

dez/11  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  9 

nov/11  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 

nov/11  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

nov/11  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  23 

nov/11  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5984 

nov/11  MAUS TRATOS  68 

nov/11  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1325 

nov/11  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  14 

nov/11  AMEAÇA  5533 

nov/11  INVASÃO DE DOMICÍLIO  28 

nov/11  DANO  78 

nov/11  ESTUPRO CONSUMADO  39 

nov/11  ESTUPRO TENTADO  0 

nov/11  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  25 

nov/11  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  7 

out/11  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  8 
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out/11  HOMICÍDIO CULPOSO  2 

out/11  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  34 

out/11  LESÃO CORPORAL DOLOSA  6076 

out/11  MAUS TRATOS  64 

out/11  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1233 

out/11  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  23 

out/11  AMEAÇA  5533 

out/11  INVASÃO DE DOMICÍLIO  28 

out/11  DANO  108 

out/11  ESTUPRO CONSUMADO  43 

out/11  ESTUPRO TENTADO  4 

out/11  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  39 

out/11  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  7 

set/11  HOMICÍDIO DOLOSO (exclui FEMINICÍDIO)  6 

set/11  HOMICÍDIO CULPOSO  0 

set/11  TENTATIVA DE HOMICÍDIO  16 

set/11  LESÃO CORPORAL DOLOSA  5844 

set/11  MAUS TRATOS  56 

set/11  CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INJÚRIA  1258 

set/11  CONSTRANGIMENTO ILEGAL  10 

set/11  AMEAÇA  5769 

set/11  INVASÃO DE DOMICÍLIO  21 

set/11  DANO  105 

set/11  ESTUPRO CONSUMADO  48 

set/11  ESTUPRO TENTADO  4 

set/11  ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONSUMADO  30 

set/11  OUTROS C/C/ DIGNIDADE SEXUAL  6 

 

 

 

 


