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Uma causa de 
mulheres e homens 

Em 2008, ao lan<;armos no Brasil a campanha 

Fale sem Medo - Nao a Viol€mcia 

Domestica- que hoje esta presente na maior 

parte dos mercados onde a Avon atua, 

tivemos a clara no<;ao de que uma de nossas 

a<;6es para contribuir para essa causa deveria 

ser incentivar a capta<;ao e a organiza<;ao de 

informa<;6es sobre o tema. No ano seguinte, 

em parceria com o Institute Patricia Galvao, 

lan<;avamos nossa primeira pesquisa com 

dados ineditos sobre a percep<;ao da 

popula<;ao em rela<;ao a violencia. Uma 

segunda pesquisa foi realizada em 2011 e, 

agora, chegamos a terceira edi<;ao de nossa 

serie, dessa vez construfda em parceria com o 

a empresa de pesquisas Data Popular e a 

consultoria do Institute Noos. 

Oesde o infcio dessa campanha, o Institute 

Avon tem trabalhado ao lado de inumeros 

parceiros e buscado nao apenas informar e 

entender melhor a complexidade da violencia 

domestica, mas tambem apoiar projetos que 

atuem no sentido de desconstruir os varies 

elementos que contribuem para a constru<;ao 

da violt~nc ia em nossa sociedade. Nesse 

contexte, decidiu-se, para esta terceira 

pesquisa, ouvir os homens e conhecer a 

percep<;ao deles sobre o assunto. lsso 

porque, em nosso entendimento, nao e 

possfvel atacar diretamente a questao sem 

conhecer o cenario socio16gico e psicol6gico 

onde esta violencia se constr6i, e dessa forma 

procurar transformar a cultura e a mentalidade 

geral que ainda aceita a ideia de domina<;ao 

de um genera sobre o outro. As mulheres sao, 

inegavelmente, as maiores vftimas da cultura 

machista, que apesar de obsoleta e 

enfraquecida, persiste- e e dentro desse 

ambiente propfcio para a violencia que surgem 

os homens agressores. Mas nao esque<;amos 

que muitos homens rejeitam categoricamente 

a violencia contra a mulher, e termos eles do 

nosso lado s6 pode fortalecer nosso trabalho. 

Precisamos de homens e mulheres, juntos, 

para a violencia contra a mulher ter tim. 

[frio r:,j;rirm i 
Diretor Executive do Institute Avon 
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Perfil da pesquisa 

('a 1·!o5; 
/~'rl11a rrlo 

X11nuL 



0 homem brasileiro e a violencia domestica 
A pesquisa "lnstituto Avon/Data Popular - Percepqoes dos homens sobre a violfmcia 
domestica contra a mulher" foi realizada em ambito nacional. Na etapa qualitativa, foram 
entrevistados 13 especialistas ligados a 6rgaos governamentais e organizac.;:oes da sociedade 
civil que se dedicam ao enfrentamento da violencia domestica contra a mulher, alem de 6 homens 
que cometeram agress6es contra mulheres. Na etapa quantitativa, 1500 pessoas de 50 municfpios 
responderam a urn questionario. Os homens representam dois terc.;:os dos entrevistados. 

METODOLOGIA 

OBJETIVO 

PRA<;AS 

PER[ODO 
DE CAMPO 

AMOSTRA 

ETAPA QUALITATIVA 

Entrevistas em profundidade com 
especialistas no assunto e homens 
autores de violencia 

Ampliar o conhecimento sobre o 
assunto por meio de de entrevistas 
com especialistas e pessoas que 
vivenciaram essa experiencia 

Sao Paulo e Rio de Janeiro 

Agosto a setembro de 2013 

6 homens autores de violencia 
e 13 especialistas 

ETAPA QUANTITATIVA 

Aplica<;ao de questionario 
estruturado por meio de entrevistas 
pessoais domiciliares 

Mapear a percep<;ao masculina 
sobre a violfmcia domestica e fatores 
culturais relacionados ao tema 

50 municfpios nas 5 regi6es do 
Brasil urbane 

Setembro de 2013 

1500 entrevistas com homens e 
mulheres de 16 anos ou mais 



Perfil da pesquisa 

ETAPA QUALITATIVA- ESPECIALISTAS 

APARECIDA GON9ALVES 

CARLOS EDUARDO ZUMA 

DANIEL COSTA LIMA 

DARIO ADOLFO CORDOVA POSADA 

ROSMARY CORREA 

GARY BARKER 

JACIRA VIEIRA DE MELO 

MARCELO ANATOCLES FERREIRA 

MARCOS NASCIMENTO 

MARIA AMELIA DE ALMEIDA TELES 

MARIA DA PENHA FERNANDES 

NADINE GASMAN 

SERGIO FLAVIO BARBOSA 

Secretaria de Enfrentamento a Vioh3ncia contra as Mulheres da 
Secretaria de Polfticas para as Mulheres da Presidencia da Republica 

Cofundador e Secretario executivo do lnstituto Noos 

Consultor da area tecnica da saude do homem do Ministerio da Saude 

Psic61ogo do Centro de Referencia da Cidadania LGBT da Secretaria 
de Estado de Assistencia Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro 

Presidente do Conselho Estadual da CondiQao Feminina 
do Estado de Sao Paulo 

Diretor internacional do Promundo 

Diretora Executiva do lnstituto Patricia Galvao 

Juiz de Direito do Tribunal de JustiQa do Rio de Janeiro 

Coordenador Adjunto do Centro Latinoamericano de Sexualidade 
e Direitos Humanos (CLAM/IMS/UERJ) 

Coordenadora do projeto de Promotoras Legais Populares e do 
Projeto Maria Maria; lntegrante da Uniao de Mulheres de Sao Paulo 

Presidente do lnstituto Maria da Penha 

Representante da ONU Mulheres Brasil 

Coordenador do Projeto Homens Autores de 
Violencia contra Mulheres do Coletivo Feminista 



Sexo Regiao 

I dade Escolaridade Estado Civil Classe 

~~ Batxa ~ 

~ ~ 
.... 

• Medta 

~ 
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Violencia percebida e assumida 



Certas aliturles ag·ressivas a inda nao slio vistas cotno violencia 
Os numeros chamam a atengao: 52 milhoes·/r de brasileiros admitem ter algum conhecido, parente ou 
amigo que ja foi violento com a parceira. No entanto, apenas 9,4 milhoes de homens admitem terem 
tido tal atitude. Mais curioso ainda e que a incidencia aumenta quando sao listadas as atitudes que 
configuram violencia domestica, sem que sejam nomeadas dessa forma. lsso mostra que determinados 
comportamentos ainda nao sao vistos como violentos. A pesquisa tambem constatou que, dentre 
aqueles que cometeram agressao, a minoria cometeu uma dessas atitudes apenas uma vez na vida. 

lpro.rtlllff(lalllC/1/C 52 nul/l<)es rle !Jrrtsileiros collltccclll 

11111 1/()/l/CIIt rJIIejrl.fr){· <'tolcnto co111 rt fJarceira 

Conhece urn homem que 
ja foi violento com alguma parceira? 

% 

Base: 1.500 pessoas 

• • • • • • 
Tt'l'f1 

dos brasileiros conhecem 
urn homem que ja foi violento 

com alguma parceira 

• Projec;ao Data Popular a partir da PNAD 2012- Pessoas com 16 a nos ou mais do Brasil urbano 
E7 Voce tem a/gum conhecido, parente ou amigo homem que ja foi violento com alguma parceira? Se sim. quantos? 9 



Violencia percebida e assumida 

Como vista na pagina anterior, 41% da populagao brasileira conhece 
um homem que ja foi violento com alguma parceira. No entanto, 
apenas 16% dos homens assumem ter sido violentos com a atual ou 
a ex-companheira e 12% admitem violencia com a companheira atual 

ja foram violentos 
com companheira 

(atual ou ex) 

8,8 
milhoes de 

hom ens 

5,1 
milhoes de 

hom ens 

Base: 746 homens com companheira e 956 homens com atual ou ex-companheira 

12o/o 
dos homens que estao 
em urn relacionamento 

admitem ter sido 
violentos com a atual 

companheira 

.. Proje9ao Data Popular a 
partir da PNAD 2012 -
Pessoas com 16 anos ou 
mais do Brasil urbano 

E13. Pensando ainda no seu relacionamento atual, alguma vez voce ja foi violento com seu/ sua atual companheiro(a)? 

1 0 E17. Pensando ainda nos seus relacionamentos anteriores, alguma vez voce foi violento com algum(a) parceiro(a)? 



53°/o 

l,,:,·~ruulo rts atitlldes: 56<X) rlos lu)ftlCIIS orlntilenl fer 

('011/C/ ir/o 0 I tlllrfc fj IIC f'(/l'OC/ Cl'l:Z.( I <'toi/''IIClO 

Ja praticou ... contra alguma (atual ou ex) companheira {homens) 

xingou 

ameagou com alguma arma 

Base: 956 homens 
E20. Pensando afnda em todos os seus relacionamentos. alguma vez na vida voce ja ... um(a) companheiro(a): 11 
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Violencia percebida e assumida 

Sergio 
Fldvio 

Barbosa 
Coordenador do projeto 
Homens Autores de Violencia 
Contra Mulheres, do Coletivo 
Feminista Sexualidade e SaUde 



87o/o 

84°/o 

80o/o 

74o/o 

73o/o 

68°/o 

44°/o 

Percentual que cometeu a agressao mais de uma vez 
(entre quem cometeu cada agressao) 

xingou 

impediu de sair de casa 

deu um soco 

ameac;ou com palavras 

ameac;ou com alguma arma 

obrigou a fazer sexo sem vonta 

empurrou 

humilhou em publico 

deu um tapa 

arremessou algum 
objeto durante a briga 

de 

Base: 530 homens 

Media de vezes 
(entre quem cometeu 

cada agressao) 

E20. Pensando ainda em todos os seus relacionamentos, alguma vez na vida voce ja ... um(a) companheiro(a): 13 



Lei Maria da Penha: amor e 6dio 



L ei /l{aria ria l )en!ta e ('OIIheri(/(1 e {/j)f'(){)([{/(1, //1(/S./rtlta ('0/lljJreensiio 
A aprova<;ao a Lei Maria da Penha e alta: 9 em cada 10 hom ens diz ser favoravel a ela. Eles acreditam que 
a cria<;ao de servi<;os especializados, como delegacias da mulher e casas-abrigo, contribui para diminuir a 
violencia domestica contra a mulher. Porem, ainda ha muito desconhecimento sobre o funcionamento da 
lei e, especialmente, sobre as quest6es de genero que a fundamentam. 

D2(XJ dos lu)//ICIIS siio.{ovorr!Pc/\· rl Lei ;I lrt rirt drt f->en ho 
35(Yr, di::.e111 d esconltecer a lei (total 011 q~tase totollln~olc) 

0 quanto conhece a Lei Maria da Penha 
{homens) 

Nunca . 
ouviu falar 

Ja ouviu falar. mas • 
nao sabe quase nada 

a respeito 

Sabealgo . 
a resperto 

Sabe bastante ~ 
arespeito • 

Sabe muito a respeito • 
da Lei Maria da Penha 

Base: 995 homens 

Posi<;ao sobre a Lei Maria da Penha 
{homens) 

• Nem a favor, nem contra 

F7. Voce conhece, ainda que de ouvir fa/ar. a Lei Maria da Penha? F2. Com relac;ao a Lei Maria da Penha, voce diria que ... 
F3. A Lei Maria da Penha crla mecanismos para prevenir a violencia domestica contra a mulher. Voce e a favor ou contra 
a Lei Maria da Penha? 15 
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Lei Maria da Penha: amor e 6dio 

1Jlaiorio tent p ercep rrlo de que .\·e1vi~:o.\· de atendintento 
rlntulher r!/udallt o redu::.ir o violf;,IH:ia 

da Penha cria servi<;os de atendimento 
para a mulher vitima de viol€mcia 0 
dos homens sabem que a Lei Maria 

Oii.TTTT • • • 

acham que a Lei Maria 
da Penha ajuda a reduzir 
a viol€mcia domestica 
contra a mulher 

• • • • • • • • • • TTTTTTTT1T 
Base: 995 homens 

Ajuda muito • 

Ajuda um pouco • 

Naoajuda . 

Nao Sabel 
Nao Respondeu 

F12. A Lei Maria da Penha cria servir;os de atendimento para a mulher vitima de violencia domestica, 
como Delegacia da Mu/her, casas abrigo e centros especializados. Voce sabia disso? 
F12b. Voce acha que is so ajuda a reduzir a violencia domestica contra a mulher? 

T T 

\ 
-/ 



~'Jfoiorio rlo:·i IIOIIlCIIS nrio enlt'llrlc q uc o Lei il lru·io 
ria Pcnl/(t rtltat fHII'a rcrlu:..ir rlcs<quoldrtrle ric g!:ncro 

37% 81% 
• • • • • • •' 

~TTTTTT 
- -., -. 

I ·'• 
,, 

I i 
' '•I ' ' 

i 

' I " I Ill! 

r 
I •' L 

,,J 

I .J i j 

'·• I "' 

• • : 

TT . 
~ 'j 

dos homens acham que, par causa 
da Lei Maria da Penha, as mulheres 
os desrespeitam mais 

dos homens sao a favor de que 
a Lei Maria da Penha seja usada 
para proteger tambem homens 
que sao agredidos par mulheres 

"Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violencia domestica e familiar contra a mulher" 

"( ... )configura violencia domestica e familiar contra a mulher qualquer ac;ao ou omissao baseada 
no genero que lhe cause morte, lesao, sofrimento ffsico, sexual ou psicol6gico e dana moral ou 
patrimonial" ( ... ) 

F5. Na sua opiniao, a Lei Maria da Penha faz com que as mulheres desrespeitem mais os homens? (RU) 
F4. Voce acha que a Lei Maria da Penha tambem deve ser usada para proteger homens da violencia domestica 
praticada por mulheres? (RU). 17 
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E.stere6tipos de genera e riolencia 

/Ja rio A do !jo 
Core/ova 
Posacla 

Psic61ogo do Centro de Referencia 
da Cidadania LGBT da Secretaria 
de Estado de Assistencia Social e 
Direitos Humanos do Rio de Janeiro 



PrqJeis tradicionais cle !zo,nens e 1nulheres ainc/a sao rqforencias 
A visao tradicional do que e ser homem e do que e ser mulher continua forte entre os homens. Por um 
lado, a construgao da masculinidade ainda esta relacionada a experiencias de violencia e pela repressao 
aos sentimentos. Pelo outro, homens consideram que as mulheres sejam responsaveis pelos cuidados 
com a casa e sigam determinados pad roes de comportamento, como nao sair sem o marido. 

Itt/ ores rle v /o/(~1/ctr t cot H '/~ 't't'rt 111 tllr 11:,· cot// r t 1-!,'l't's.w )t~\· 110 lrt !'. 
/~(It t cot, ·rio rlej(,;·nlo /-!J 'I'fl I r 'I)/ ·esr-111 o , 'trdh ll'to t ·otllo solucr lo rle cot ~fl/tos 

Frequencia com que pai e mae discutiam ou se agrediam 
(homens que moravam com pai e mae na infancia) 

Discutiam verbalmente 

Presenciou 

discussao 

Agrediam-se fisicamente 

Presenciou 

agressao fisica 

Base: 809 homens 
C6. Quando voce era pequeno, na sua casa, com que frequencia seus pais ou responsaveis ... 

Mais frequente entre 
homens agressores 

67% 

21% 
9% 

19 



Estere6tipos de genera e IJiolencia 

De qual adulto apanhou 

46°/o •• 

48°/o Apanhou de 
algum adulto 

C3. Oesses adultos que moravam com voce quando voce era crianc;a, quais }a te bateram, mesmo que tenha sido so um tapa? (RM) 



Adulto mais bravo na infancia (homens que moravam com pai e mae) paj ··········· Mae ······ 26% 

Outro Adulte Hemem I 
Outre Adulte Mulher 2°/o 

Nenhum •• 

NS/NR 1o/o 

Adulto mais carinhoso na infancia (homens que moravam com pai e mae) 

Mae ··············~~ 74% paj ••• 
Outre Adulte Mulher 

Outro Adulte Hemem I 
Nenhum I 4o/o 

NS!NR 

Base: 809 homens 
C4. Oos adultos que moravam com voce quando era crianc;a, qual era o mais bravo? C5. E qual era o mais carinhoso? 21 



Estere6tipos de genera e violencia 

Po/'(t os !totllcllsj(t!rl!· so!JI·c jJt·o!J!ctllos e sci' crtl'tllltoso 

r; v /,·1 o cot 110 cot/If H J t'l o tile 11 I o I~ J/co de 11111 I he I' 

A quem mais atribuem as seguintes caracterfsticas (homens) 

Fala mais sobre 
seus problemas 

% 

E mais carinhoso 

% 

Base: 995 homens 

E mais ciumento 

% 

Amamais 

% 

22 04. Algumas caracterfsticas podem ser mais associadas a homens ou mulheres. De modo geral, voce diria que quem: .. . 



I los tro/crlo e necess/dode de se.ro ,,·rio vt:,·tos jJe!o 
tno/or/o COIIIO tl/r/1:,· relrnionodos oo !I(Jtllc>lll 

Concordancia com a frase (homens) 

0 homem precisa mais de sexo do que a mulher 

II Concordo II Nao concordo nem discordo II Discordo 

A quem mais Trai mais 
atribuem 
as caracterfsticas • 
(homens) Homem 

Mulher . 

Ambos . 
NS/NR . 

Base: 995 homens 
£5. Diga-me o quanto concorda ou discorda das seguintes afirmar;i5es ... 
04. Algumas caracteristicas podem ser mais associadas a homens ou mulheres. De modo geral, voce diria que quem: ... 23 



Estere6tipos de genera e riolencia 

24 

I I 11/1 o.,. //( J/ 11 e liS r 11.11 rio ( ·o 11 co l'rlr 1111 ( ·o 111 

o 1 H' 1:/ II In If //('in 11 o I rln 111 r h-I If in .. . 

Concordancia com a frase (homens) 

Hom em nao deve levar desaforo para casa 
-----

• m 54 

Se a mulher ganha mais que o hom em e diflcil o casamento dar certo 
_.....,;;;i, 

•• ,~. 60 

Homem que e homem nao chora 

ij
ll 

'I 
;Jij 78 

~!! 

- Concordo Nao concordo nem discordo II Discordo 



. . . (' I tl rt tO l'tf I ('()I IS trfe /'(/ ''til f I('(' t/ f f Vt' 1: \' " 

cer!r1s r'OIIflltlrts jHJI' JHII'Ie rio lit IIIII('!' 

Nao acha aceitavel que uma mulher ... 
(entre os homens) 

Fique bebada 

Base: 995 homens 
E3. Voce acha aceitavel que uma mulher ... 

Saia com amigos(as} 
sem o marido 

Use roupas justas 
e decotadas 

25 



Estere6tipos de genera e viol en cia 



(jllrtse lllr'lflfle rlos IIO!IIl'IIS t/{ilft tjllr' rt 1111tll/('/' 

r; l'l'.\jlOIISrtve/ JH)o Clltrlflrlo COlli fl coso 

Concordancia com a frase (homens) 
0 homem pode ate ajudar, mas quem deve ser 
responsavel por cuidar da casa e a mulher 

Base: 995 homens 

aJ 45 

II Concordo II Nao concordo nem discordo II Discordo 

dos homens consideram inaceitavel que 
a mulher nao mantenha a casa em ordem 

• • • • • • • 
TT TT 

01. Diga-me o quanto concorda ou discorda das seguintes afirmar;oes ... 27 



Estere6t£pos de genera e r£olenc£a 

Concord€mcia com a frase (homens) 

0 casamento sempre foi urn dos meus maiores sonhos 

~ 32 
==- - ---· 

Eu faria tudo para salvar meu casamento 

fit ~~ ,_ I ,.. 

II' {ll~' 
1 

.~ 'ri1 13 . - .. -~-' •-~ ~-- - ---- --- ----------------. - ------"1 

Concordo Nao concordo nem discordo II Discordo 

Base: 995 homens 

28 E2. Agora vou fer algumas frases que as vezes escutamos sobre relacionamentos, diga-me o quanto ... Das seguintes frases: ... 



A mulher e a principal 
responsavel por manter 
urn born casamento 

Concordo 

Nao concordo 
nem discordo 

Discordo 

Base: 995 homens 

• • 

E2. Agora vou fer algumas frases que as vezes escutamos sobre relacionamentos, diga-me o quanto ... Oas seguintes frases: ... 



Estere6tipos de genera e violencia 

29°lo 
23°lo 
22°/o 
20°lo 
16°lo 
11°lo 
11 °/o 
S0lo 
S0/o 

l '' /o/(:/1 ('/rt 1 Jode stt rp.·/r 110 /'('/o ('/o 11r tllle 111 o 
j)!'/II('IJHtft//C/1/e fHJ/' ('/tt/1/CS C fj//(/1/r/ojrtfto 

t 't>.\jJt>/to. rl/rllo<!..!,·o e (1/1/0I' 

Por que um relacionamento fica violento (homens) 

~possessividade I desconfian<;a 

falta,ae~aialo o '/ compreensao 

5rigas '/ x1ngamentos 

S%~~~~====~~~~ 40/o~ 
20/o 

:=====================================~ 
2olo ~~~~~b=========~ 
1°lo ;.;=~~===============~ S0lo 
6°lo 

Base: 956 homens 

30 
£32. Em alguns casos, o relacionamento amoroso vira um relacionamento violento. Por que voce acha que isso acontece? 



39°/o 
37°/o 
36°/o 
33°/o 
26o/o 
15o/o 
11°/o 
10°/o 
10o/o 

7°/o 
6°/o 
2°/o 

( 'osr/11/f'II/O /rleol rleve /er n'.\jJe/!o, 

co 1111 H 111 It e /n: \'Ill o, r 1111 o I' e rl/r i lop,·o 

Como e um Casamento ideal (homens) 

resQeito 

~go I compreensao 

sem trai<;ao 

sinceridade 

confian<;a 

situagao financei_ra 

rela<;ao com os filhos 20/o 
10/o ~~~~~~~~~~==========~~~~~~ 

1o/o 
1°/o 
6°/o 
2°/o 

mli_giao 

outros 

nao sabe 

Base: 995 homens 
E1. Como e, para voce, um Casamento ideal? 

31 



Que safdas eles enxergam? 



/)arte das ap,Tessoes 71(l0 e Considerac/a COlllO Tnotivo jJGlYI r/enllll.Cia 
Os homens acreditam que tanto mulheres como homens que se encontram em situa<;ao de violencia 

domestica devem se abrir e falar sobre isso, seja com o parceiro ou com outras pessoas. Eles tambem 
apoiam a procura de ajuda especializada. Ja o aparato policial, segundo eles, nao e para todos os casos. 

/Jirlltle de ccrlrtsjrJI'IIIrts de viu/(~1/cio , a ntaioria rlos 
ltoiiJCliS rtcrcditrt fjliC nrlo r; corrc/o cltalltr/1 ' a jHJ!fcia 

011 jJI'ot·urr/1 · o /Jele8·acio ria 1/u/hcr 

36°/o 
23o/o 
17o/o 
11 o/o 

3°/o 

Primeira coisa que uma mulher deve fazer 
se o marido praticar violencia (entre os homens) 

3o/o ~~~~~~~~~~==========~ 
2o/o ~~~~======================~ 
3o/o !=====~======================~ 
2o/o ._~~~~~~~~----------------~ 

Base: 995 homens 

dos homens declaram que 
ao menos uma parceira sua 
(atual ou ex) ja procurou a 
Delegacia da Mulher ou 

a polfcia para denuncia-lo 

E33. Em alguns re/acionamentos os homens podem se to mar agressivos com suas esposas. Na sua opiniao, qual a primeira coisa que 
uma mulher deve fazer quando seu marfdo e vfolento com efa? F9. Alguma parceira ou ex-parcefra sua fa procurou a Delegacia da 
Mulher ou a policia para denunciar voce? 33 



Que saidas eles enxergam? 

25°/o 
20°/o 
16°/o 
10°/o 

7°/o 
5°/o 
4°/o 

0 que urn homem deve fazer para lidar com 
seu problema de violencia domestica (homens) 

- - - --- -

)~9rupo~,~~~.,at>~!9~ - -

2°k~~~~~L_------------------~ 
2%[l~~~~~~~~~~~~~~~ 
2ok~~~se~~~~~~--------------~ 
2o/o~~~~~~------------------------~ 
1°/o t - ·--- ,&-

! !.Qu.tr:.Q.~ __ • '-,1 

4°/o 

Base: 995 homens 
FB. Se um homem e agressivo no relaclonamento com sua esposa, qual tipo de ajuda 

34 voce acha que ele deveria procurar em primeiro Iugar? (ESPONTANEA) 

• • • • • • a • • • 

TTTT1 TT 
41 01

0 
recomendam 

/( conversa 
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68o/o 
dos homens dizem 

que, caso enfrentassem 
problemas em algum 

relacionamento por conta 
de atitudes agressivas, 

aceitariam participar 
de algum programa que 
os ajudassem a mudar 

o comportamento. 
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Acha correto a mulher procurar ajuda na Delegacia da 
Mulher ou na polfcia se o marido .... 
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amea9a-la com palavras 

obriga-la a fazer sexo sem vontade 

arremessar um objeto contra ela 

der um tapa nela 

der um soco nela 

amea9a-la com arma 

Maioria nao apo1a 

Maioria apoia 

Base: 995 homens 
F7 Em alguns casos, mulheres que tem re/acionamentos violentos procuram ajuda na De/ega cia da Mulher ou polfcia. 
Voce acha que e correto a mu/her procurar ajuda na Delegacia da Mulher ou na po/icia se o seu marido .... 35 



A campanha F ale sem Me do 

Maria da Penha: parceira desde o infcio 

Em uma grande pesquisa realizada pela Avon em 
seus principais mercados, para ouvir das mulheres 
que causas a Avon deveria adotar como missao 
para seu investimento social, duas rapidamente 
foram ressaltadas: o combate a mortalidade por 
cancer de mama e a violencia domestica. 
A Avon abragou ambas. 

A campanha contra a mortalidade por cancer de 
mama foi a primeira a ser langada mundialmente 
e ja completa 20 anos. Mas foi preciso um pouco 
mais de tempo para formatar a agao global da 
empresa contra a violencia domestica, pela 
complexidade do tema e pela necessidade de 
discussoes muito profundas sobre um assunto 

36 tabu. Em 2004, a campanha Speak out Domestic 

Violence finalmente nasceu. Quatro anos depois, 
em 2008, chegou ao Brasil com o nome de Fate 
sem medo - nao a violencia domestica. Uma 
proposta de acabar com o silencio que gira 
em torno do tema, tanto por parte das vftimas 
quanto dos agressores e de todas as 
pessoas. A sociedade precisa falar, denunciando, 
compartilhando experiencias, buscando e 
oferecendo ajuda, como forma de trazer a tona a 
genese do buscar solugoes. 

A Avon orgulha-se de ter sido a primeira empresa 
no Brasil a defender publicamente esta causa e, 
dessa forma, ter inspirado outras empresas e 
organizagoes a agirem nesse sentido. Esta decisao 
foi reconhecida publicamente no ano passado, em 
um ato publico durante o 2° Encontro Global de 
Parcerias pelo Fim da Violencia contra a Mulher, 

GLOBAL PA RT NER 

TO E D VIOLE CE 
AGAI NST WOME 

Compromisso e Atitude: Avon encabe<;a as assinaturas 



em Brasilia, quando a Avon se tornou a primeira 
empresa a apoiar a campanha Compromisso e 
Atitude - a Lei e mais forte, da Secretaria de 
Polfticas para as Mulheres da Presidencia da 
Republica. 0 documento foi assinado pela 
presidente global da Avon, Sheri McCoy, pelo 
presidente da Avon Brasil, David Legher, e pela 
ministra Eleonora Menicucci, da SPM-PR. 

A campanha da Avon ja destinou, no Brasil, 
mais de R$ 7 mil hoes para projetos que visam 
a dissemina<;ao de informa<;ao sobre o que 
e a violencia domestica, os alcances e as 
possibilidades da Lei Maria da Penha e o servi<;o 
Ligue 1 80, que orienta mulheres vftimas de 
violencia. Esse recurso provem principalmente da 
venda de cosmeticos da Avon promovida pelas 
mais de 1,5 milhao de revendedoras autonomas, 
que tem parte do lucro revertido para a causa. Ou 
ainda da venda dos acess6rios de moda como 
sfmbolo do infinite, tambem oferecidos nos 
folhetos de produtos Avon, que tem 100% do 
lucro revertido para as a<;oes do institute Avon. 

Essa renda tem viabilizado de projetos como a 
cria<;ao, em 2010, do Portal Quebre o Cicio, 
coordenado pela ONU Mulheres, que levou mais 
informa<;ao sobre as possibilidades de alcance da 
Lei Maria da Penha para operadores do Direito. Ou 
do concurso Em Briga de Marido e Mulher se Mete 
a Co/her, que premiou autores de curtas 
relacionados ao tema. Ha ainda a fotonovela 
Futuros Possfveis, parceria com o Institute Noos, 
distribufda para centenas de organiza<;oes para 
alertar os jovens sobre os indfcios de violencia de 
genero nos varios ambientes. Ainda com foco nos 
jovens, o Institute Avon apoia o projeto Graffitti pelo 

Graffiti contra a violencia: arte urbana e conscientizac;ao 

Fim da Violencia Domestica, em par ceria com a 
Rede Nami, com oficinas de sensibiliza<;ao para 
jovens em escolas publicas cariocas. 

Recentemente, o Institute Avon mais uma vez 
investiu na conscientiza<;ao das novas gera<;oes, 
ao anunciar o apoio da segunda fase do projeto 
Quem Ama Abrar;a, coordenado pel a Redeh (Rede 
de Desenvolvimento Humano), com a proposta de 
sensibilizar jovens de escolas publicas para o tema 
da violencia domestica contra a mulher. Dessa 
forma, com apoio de parceiros como estes e 
outros, como o Institute Maria da Penha, a 
Secretaria de Polfticas para as Mulheres da 
Presidencia da Republica, e o Institute Patricia 
Galvao, a Avon vai contribuindo para a 
desconstru<;ao da violencia domestica de genero, 
que destr6i famflias e tira a possibilidade de seres 
humanos se desenvolverem. Com a esperan<;a de 
um mundo mais feminine, justo e baseado no 
respeito mutuo. 37 



Conher;a a Lei Maria daPenha 

.tin vigor desde 2006. a Lei Jfaria da Penlw 
(Pm conquistado reconhrcimento intemacional 
como uma das lerpslar.;oes mms avanr.;adas 
do mundo 110 enjrPnlamento da violhzcia 
contra a mulher. E<;sa lei e uma conqw:'>ta 
dos movimPntos de mu/!1eres no Brasil, 
que !uta ram para dar l'tsibilidade a um lema 
que Pm considerado privado ou de menor 
pote11cia I ofensivo. 

-!pesarde muito comentada, a LeiJ1aria da 
Prnha ainda e pouco comprPendida. EntrP OS 

homens ouvtdos nesta pesquisa. apenas 18% 
a/irma ram saber muito ou bas/ante sabre a lei. 
1q11i. procuramos resumir as pri1tcipms 
inovru;oes tra:udas pel a lri. 

.ReconhPctinento da ~·iolencia contra a mu/her 
0 artigo 6° diz: ''.{ violencia domestica efamiliar 
contra a mulher cons! itui 11111a das formas dr 
~·iolar.;r1o dos direitos humanos ". _1 lei determina 
que as mulheres tem dirrito a uma vida sem 
~·iolenda e em condir.;oes para o e.rerc!cio de 
seus direitos. 

_ 4 criar.;rio de wna legtslar.;clo espPc(/ica para 
lidar com a vioiPncia domestica efamiliar 
contra a mulhrr e imporlal/(e para 0 
reconheetinento que nao se !rata de violencia 
comwn. rnas que tem rafzes na desigualdarle 
hist6rica entre homrns e mulheres. 

Tipos de violencia 

A Lei Maria da Penha lista cinco formas de 
violencia: 

• Violencia fisica: atitudes que ofendam a 
integridade ffsica ou a saude da mulher. 
• Violencia psicol6gica: condutas que 

causem dano emocional ou diminuigao 
da autoestima, que prejudiquem o 
desenvolvimento ou que sejam formas de 
controle e coergao. Dentro dessas condutas, 
estao ameaga, constrangimento, humilhagao, 
manipulagao, isolamento, vigilancia, perseguigao, 
insulto, chantagem, ridicularizagao, exploragao e 
limitagao do direito de ire vir. 

• Violencia sexual: acontece quando a 
mulher e obrigada a manter ou presenciar 
relagao sexual nao desejada, pela forga ou por 
ameagas e intimidagao; quando e induzida 
ou forgada a comercializagao ou utilizagao de 
sua sexuaJidade; quando e impedida de usar 
metodos contraceptivos ou forgada ao 
casamento, gravidez, aborto ou prostituigao; e 
quando tem seus direitos sexuais e reprodutivos 
limitados ou anulados. 

• Violencia patrimonial: nos casos de 
retengao, subtragao ou destruigao de objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens e valores. 

• Violencia moral: calunia, difamagao ou injuria. 

Nao apenas dentro do casamento 

A Lei Maria da Penha tambem avanga ao 
reconhecer que a violencia domestica e familiar 
contra a mulher nao acontece somente dentro 
de casais com a relagao oficializada ou que 
moram juntos. Sao previstos tres casos que 
caracterizam a violencia de que tala a lei: quando 
e cometida por pessoa que vive na mesma casa, 
mesmo que nao tenha vinculo familiar; quando 
acontece dentro da familia, seja por lagos 
naturais, de afinidade ou vontade expressa; e 
quando ha (ou houve) uma relagao intima de 



afeto, independentemente da coabitagao - ou 
seja, vale tambem para casais de namorados. 

Fim da impunidade 

Tres aspectos da lei respondem a demanda pelo 
fim da impunidade nos casos de violencia contra 
a mulher: 

• Criagao dos Juizados de Violencia Domestica e 
Familiar contra a Mulher: que devem ter equipes 
multidisciplinares com profissionais aptos a 
prestar atendimento psicossocial, jurfdico e de 
saud e. 

• Proibigao da cesta basica: no artigo 17, a lei 
veda a aplicagao de penas de cesta basica ou 
pagamento de multa isoladamente. 

• Prisao preventiva: quando houver 
descumprimento das medidas protetivas ou 
quando o juiz considerar que ha ameaga contra a 
mulher, pode determinar a prisao preventiva do 
agressor. 

Medidas protetivas 

Um efeito especialmente diffcil da violencia contra 
a mulher e que, para se proteger, muitas vezes 
era a vitima quem sara de casa. Alem de perder 
lagos ja construidos com a comunidade, ficava 
vulneravel a perda de bens ou da guarda dos 
filhos. Em bora ainda preveja o encaminhamento 
para abrigos em caso de urgencia, a Lei Maria da 
Penha preve uma serie de medidas que o juiz 
pode aplicar para afastar o agressor: 
• Afastamento do lar ou do local de convivencia; 
• Limite minimo de distancia para impedi-lo 
de se aproximar da mulher, familiares e 
testemunhas; 

• Proibigao da presen<;a em locais 
frequentados pela vitima; 
• Restri<;ao do contato com a vftima por 

qualquer meio de comunicagao; 
• Restri<;ao de visita aos filhos. 

Saude e assistencia social 

0 atendimento a mulher vftima de violencia, alem 
dos aspectos jurfdicos, deve contemplar sua 
saude, incluindo acesso a contracepgao de 
emergencia e profilaxia para doen<;as 
sexualmente transmissiveis; cadastro em 
programas assistenciais; e garantias trabalhistas, 
incluindo a manuten<;ao do vinculo caso seja 
necessario afastamento do trabalho por ate seis 
meses. 

Educa~o e informa~o 

A Lei Maria da Penha tambem propoe 
estrategias para o enfrentamento a violencia 
de forma mais ampla. Assim, estabelece a 
realiza<;ao de campanhas para preven<;ao da 
violencia voltadas a sociedade em geral, 
programas educacionais e destaque nos 
currfculos escolares de conteudos sobre 
direitos humanos, igualdade de genero e ra<;a. 
Os meios de comunica<;ao tambem devem 
coibir estere6tipos que legitimem a violencia 
domestica. 

Outro aspecto e a produ<;ao de estudos e 
pesquisas sobre as causas, consequencias e 
frequencia da violencia contra a mulher. 
Os dados encontrados devem ser 
sistematizados e incluidos nas bases do 
Sistema Nacional de Justi<;a, e podem auxiliar 
a avaliagao das medidas adotadas. 
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NUmeros e dados da violencia domestica 

GERAIS 
• Ate 70% das mulheres sofrem violencia ao 

Iongo da vida. 
• Entre 500 mil a 2 milhoes de pessoas sao 

traficadas anualmente, em situagoes como 
prostituigao, trabalho forgado, escravidao 
ou servidao, e cerca de 80% das vitimas 
identificadas sao meninas e mulheres. 

• A forma mais comum de violencia sofrida 
pelas mulheres no mundo e a violencia 
ffsica imposta por um parceiro fntimo, como 
espancamento, relagoes sexuais forgadas 
ou outras condutas abusivas. 

• De um total de II paises pesquisados, o 
percentual de mulheres que ja foi vitimas 
de violencia sexual por um parceiro fntimo 
varia de 6% no Japao para 5~% na Eti6pia. 

• Na Australia, Canada, Israel, Africa do Sui 
e Estados Unidos, 40 a 70% das mulheres 
vftimas de assassinato foram mortas pelos 
seus parceiros. 

• Mulheres com idade entre 15 e 44 anos tem 
maior risco de estupro e violencia domestica 
do que de cancer ou acidentes de carro. 

• As mulheres que sao agredidas por seus 
parceiros tem 48% mais chance de terem AIDS. 

• Os gastos com a violencia contra as mulheres 
sao extremamente elevados, ja que incluem 
os custos para levar os responsaveis a Justiga, 
alem dos servigos para tratar e apoiar mulheres 
nesta situagao e seus filhos. 

BRASIL 
• A cada quatro minutos uma mulher e vitima 

de agressao no Brasil . 
• A cada uma hora e meia ocorre um feminicidio -

morte de mulher por conflito de genero - no 
Brasil. 

• Mais de 43 mil mulheres foram assassinadas 
no Brasil nos ultimos dez anos, boa parte pelo 
proprio parceiro. 

• Desde que foi sancionada a Lei Maria da 
Penha, a Central de Atendimento a Mulher 
atendeu tres milhoes de denuncias. 

• Mas estima-se que mais de 13 milhoes e 
500 mil brasileiras ja sofreram algum tipo de 
agressao de um homem, sendo que 31% 
destas mulheres ainda convivem com o 
agressor e 14% continuam a sofrer violencias. 
lsso significa que 700 mil brasileiras sao alvo 
de agressoes cotidianamente. 

• Do total de relatos de violencia registrados no 
1 o semestre de 2013 pelo Ligue 180, a Central 
de Atendimento a Mulher, a agressao foi 
presenciada pelos filhos em 64% dos casos. 
Em quase 19% eles tambem sofreram 
agressoes. 

• 0 Espfrito Santo e o estado brasileiro com 
a maior taxa de feminicidios, sendo II ,24 
a cada 1 00 mil mulheres, seguido por 
Bahia (9,08) e Alagoas (8,84). 
A regiao com as piores taxas e o Nordeste. 



• Ha apenas 500 delegacias para atender 
mulheres agredidas em todo o Brasil. 

• Dois mil homens sao presos anualmente 
por agredirem suas parceiras. 

• 0 Brasil e o setimo pafs no ranking de 
assassinate de mulheres dentre 84 pafses, 
perdendo, na America do Sui, apenas para a 
Colombia e, na Europa, para a Russia; 
Os numeros brasileiros desses assassinates 
ainda sao maiores do que os de todos os 
pafses arabes e africanos. 

• Em todo o pafs, as mulheres de menor nfvel 
educacional ainda sao as mais agredidas; 71% 
dessas relatam aumento de violencia em seu 
cotidiano. 

• 54% dos brasileiros conhecem alguma vitima 
de violencia domestica. 

• 66% dos brasileiros acreditam que o 
constrangimento ainda e uma barreira e que 
a vftima tem vergonha que saibam da violencia. 

• 30% das mulheres acreditam que as leis do 
pafs nao sao capazes de protege-las da 
violencia domestica. 

• 18,6% das mulheres afirmaram ja ter sido 
vftimas de violencia domestica. 

• Uma em cada quatro mulheres disse que ja se 
sentiu controlada ou cerceada pelo parceiro: 
que ficava controlando aonde ela ia (i 5%); 
procurava mensagens no seu celular ou e-mail 
(i 2%); vigiava e perseguia (1 0%); impedia de 
sair (7%); ou ja havia rasgado ou escondido 
seus documentos (2%). 

• 75% dos brasileiros acreditam que as 
agressoes nunca ou quase nunca sao punidas. 

• A violencia ffsica predomina, mas cresce o 
reconhecimento das agressoes moral e 
psicol6gica . 

• 42% dos brasileiros acham que a justiga e lenta. 
• 0 medo ainda e 0 maior inibidor das denuncias 

de agressoes contra as mulheres. 
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