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Pesquisa do Instituto Avon/Ipsos aponta que 59% dos entrevistados conhecem alguma
mulher que já sofreu agressão. Do total de entrevistados que sabem sobre histórias de
mulheres agredidas, 63% disseram ter feito algo para ajudá-las.

O levantamento foi divulgado hoje (28) com a presença da ministra Iriny Lopes, da
Secretaria de Políticas para as Mulheres, da farmacêutica bioquímica Maria da Penha
Maia Fernandes, que deu nome a lei de enfrentamento à violência doméstica, e da
presidente mundial da Avon, Andrea Jung.

Com o nome "Percepções Sobre a Violência Doméstica Contra a Mulher no Brasil/2011",
o estudo contou com 1.800 entrevistas em 70 municípios das cinco regiões do país.

O machismo (46%) e o problema com o
alcoolismo (31%) foram apontados como
principais causas para a agressão.

Dentre as respostas estimuladas, as duas
principais razões para uma mulher
permanecer em uma relação na qual o
parceiro é agressivo são: falta de condições
econômicas para se sustentar (27%) e falta
de condições para criar os filhos (20%).
Chama a atenção, também, o fato de que
17% das mulheres citam o medo de ser
morta como principal razão para continuar
em uma relação abusiva.

"Se a gente analisar os últimos casos [de assassinatos passionais] divulgados pela
imprensa, essas mulheres têm toda a razão de ter esse medo [de ser morta]",
ponderou a socióloga Fátima Pacheco Jordão, que estava representando o Ipsos, o
Instituto Patrícia Galvão e a Palas Athenas.

Luis Felipe Miranda, presidente da Avon no Brasil, afirmou que "só o fato de falar,
divulgar e refletir" (os dados da pesquisa) já é extremamente importante. "Esse não é
um tema para punir os homens, mas para levar conhecimento."

A ministra Iriny Lopes reconheceu que o "Estado brasileiro esteve muito ausente" nessa
questão. Mas lembrou que a Lei Maria da Penha completa cinco anos no dia 7 de
agosto.

"Nós estamos quebrando essa ideia de naturalidade da violência contra a mulher.
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Ninguém se sente à vontade no papel no papel de vítima. Precisamos dar às mulheres
autonomia, empoderamento e condições de disputar com igualdade um emprego no
mercado de trabalho."

"Mundialmente, 6,5 milhões de mulheres têm a oportunidade de se fortalecer por meio
dos ganhos obtidos com a venda de produtos Avon. Somos o maior microbanco de
crédito do mundo", afirmou Andrea Jung.

A empresa doou, nesta semana, R$ 120 mil ao Instituto Maria da Penha e à Associação
Mulheres pela Paz.

Método

Segundo Fátima Jordão, uma técnica sofisticada foi utilizada pela primeira vez na
pesquisa com a finalidade de obter respostas mais fidedignas.

"No capítulo relativo à violência vivenciada por homens e mulheres, os entrevistados
preencheram o questionário em sigilo e colocaram em um envelope. Dessa forma,
evitou-se que o entrevistado se sentisse inibido ou influenciado."

A pesquisa conta ainda com opiniões de membros do judiciário e de psicólogos, entre
eles, Carlos Zuma, do Instituto Noos e integrante da Rede Folha de Empreendedores
Sociais. "A forma como educamos meninos e meninas --cristalizando ou flexibilizando os
papéis de gênero-- é fator determinante para a manutenção ou não da violência entre
parceiros íntimos", afirma Zuma.
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