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Uma em cada quatro mulheres sofre assédio
sexual nos EUA
LETÍCIA ARCOVERDE
DO VALOR

ConfirmarRecomendar 0

O número de mulheres que sofreram assédio sexual nos
Estados Unidos diminuiu nas últimas duas décadas, mas o
problema ainda atinge uma em cada quatro trabalhadoras.

Essa é a conclusão de uma pesquisa feita com mais de mil
pessoas pela Langer Research Associates a pedido do grupo "ABC" divulgada ontem.
Para 64% dos entrevistados, o assédio sexual no ambiente de trabalho é considerado
um problema nos EUA --número menor do que os 85% que disseram o mesmo em
pesquisas feitas no início da década de 90.

A quantidade de mulheres que sofreram algum tipo de assédio também caiu nesse
período, mas em menor proporção. Quase um quarto (24%) das profissionais que
participaram da pesquisa neste ano já lidaram com o problema, contra 32% duas
décadas atrás.

Entre as mulheres que sofreram assédio, 41% denunciaram o agressor ao chefe --eram
33% em 1994. Entre as que se calaram, 40% o fizeram por temer as consequências ou
por achar que a denúncia não resolveria o problema. Dessas, quase metade (cerca de
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Alfred E. Neuman (272)

marcos Eduardo (773)

44%) acredita que, se a revelação fosse feita, não seria tratada de forma justa.

Entre os homens, um em cada dez diz também já ter sofrido assédio sexual e um
quarto dos pesquisados teme ser acusado injustamente. Cerca de 10% acham que já
fizeram ou disseram algo que pudesse se qualificar como assédio sexual.
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Leandro Alves (26) ontem às 09h51

Não acredito nesse tipo de pesquisa nos EUA. Quem já foi à uma boite no EUA sabe que se você
tocar numa mulher, que seja apenas para pedir licença, ela tem um ataque como se estivesse sendo
violentada sexualmente. Mas, ao mesmo tempo, elas ficam se esfregando umas nas outras para
chamar a atenção dos homens.

Acho que o resultado da pesquisa é muito mais fruto da imaginação delas ("sou gostosa, provocante
e todos me querem"), do que algo que realmente acontece.

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem
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