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Pesquisa revela que quase metade das mulheres já
sofreram violência doméstica
Jaqueline Falcão (jaquefalcao@sp.oglobo.com.br)
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SÃO PAULO - Em pesquisa sobre violência doméstica, divulgada nesta terça-feira, pelo Instituto

Avon e pela Ipsos, revela que 47% das mulheres confessaram que já foram agredidas

fisicamente dentro de casa. O levantamento "Percepções sobre a Violência Doméstica contra a

Mulher no Brasil" revelou ainda que, na região Centro-Oeste do país, o medo de ser morta é o

principal motivo das mulheres agredidas não abandonarem os seus agressores. O motivo foi

apontado por 21% das entrevistadas na região.

Nos estados do Sudeste, o medo de ser morta caso rompa a relação chega a 15%. No Sul, 16%. O

Nordeste tem o menor índice: 13%. O estudo também mostrou que o alcoolismo e o ciúme são

os principais motivos da agressão à mulher.

- É uma vergonha a mulher não sair de casa porque podem ser mortas. Ciúme não é paixão. É

algo mais complexo. O homem acha que tem posse da mulher. E a sociedade machista é um

problema porque acha que a mulher não tem direito à autoestima e nem pode falar, se

manifestar - comenta a socióloga Fátima Jordão, conselheira do Instituto Patrícia Galvão, Ong

que defende os direitos da mulher.

Entre as mulheres agredidas no país, 15% apontam que são forçadas a fazer sexo com o

companheiro. Os homens também admitem que já agrediram fisicamente as mulheres: 38%.

Além de ciúmes e alcoolismo, eles confessam que já bateram nas companheiras sem motivo

(12% das razões apontadas).

A falta de dinheiro para viver sem o companheiro também é um motivo apontado pelas

mulheres que não largam os seus agressores (25%).

O estudo mostrou que a sociedade não confia na proteção jurídica e policial nos casos de

violência doméstica. Essa é a percepção de 59% das mulheres e de 48% dos homens. - Denunciar

depende da coragem da mulher. O número de denúncias feitas ainda é pequeno em relação à

violência que existe. Isso acontece porque as políticas públicas, que incluem delegacias

especializadas e centros de referência, para que a mulher confie e vá denunciar ainda estão

aquém da necessidade - diz Maria da Penha Fernandes, que teve a história de vida como

inspiração na criação da Lei Maria da Penha, que completará cinco anos em vigor. Em 1983,

Maria da Penha ficou paraplégica após levar um tiro do marido.

Atualmente, o país tem 388 delegacias especializadas no atendimento à mulher, 70 juizados de

violência doméstica, 193 centros de referência de atendimento à mulher e 71 casas para abrigo

temporário.
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Assunto resolvido, a comunidade gay que esta começando a mandar no país, não existira mais mulheres e
nem homem e sim para de gays felizes para sempre, e tome palhaçada.
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QUEROJUSTIÇA 29/06/2011 - 12h 34m

Políticos, ou seja, Executivo e Legislativo, não tem interesse em mudança> Nenhum corrupto foi preso até
hoje. Com JUSTIÇA, terim que ANDAR NA LINHA. O Judiciário quer que tudo fique na mesma, que nada
mude. Os juízes não respondem pelas sentenças que proferem por mais absuradas que sejam. Julgam
como querem e não como devem e fica por isso mesmo. Aindaa ficam encastelados em privilégios imorais
que não se justificam. SE QUEREMOS JUSTIÇA PARA TODOS, RESTA A SOCIEDADE EXIGIR. ***DIVULGUEM A
IDÉIA

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

QUEROJUSTIÇA 29/06/2011 - 12h 22m

SÓ HAVERÁ JUSTIÇA NO BRASIL QUANDO A SOCIEDADE SE ORGANIZAR PARA EXIGIR UMA PROFUNDA
REFORMA DO JUDICIÁRIO COM EFETIVO CONTROLE EXTERNO QUE PONHA NA RUA JUIZ QUE NÃO PROVAR,
SEM SOMBRA DE DÚVIDAS QUE FEZ JUSTIÇA NAS SUAS SENTENÇAS E ACABE COM OS PRIVILÉGIOS, TODOS
IMORAIS, INDEVIDOS, DESNECESSÁRIOS, INDEFENSÁVEIS E DE ALTO CUSTO PARA OS IMPOSTOS QUE PAGAMOS

A pesquisa foi feita em 70 municípios brasileiros, com 1.800 homens e mulheres, entre 31 de

janeiro e 10 de fevereiro. Para relatar a violência vivenciada, os entrevistados responderam um

questionário sigiloso e devolveram o envelope lacrado.
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