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PUBLICIDADE

Insegurança pública afeta
liberdade das mulheres

Pesquisa diz que cerca de 70% já precisaram abrir mão de sair de casa em
determinados horários
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Alunas denunciam com frequência falta de segurança no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Leo Martins / Leo Martins/30-
04-2013

RIO - Todos os dias a auxiliar de limpeza

Jaqueline Teixeira, de 35 anos, caminha 20

minutos para ir de casa à faculdade, em

Heliópolis, São Paulo. O trajeto não é dos

mais longos mas não é exatamente fácil

cruzá-lo. Até chegar ao destino final,

Jaqueline tem que enfrentar a insegurança

de passar por ruas desertas sem iluminação

e por grupos de usuários de drogas. Apesar

da tensão diária, a aluna do terceiro período

de Pedagogia não cogita desistir. Mas ela
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VEJA TAMBÉM

Artista desenha princesas da Disney
machucadas em campanha contra
violência doméstica

Designer mineira cria cartazes para
enfatizar que mulheres são donas do
próprio corpo

Ação ‘Homens, libertem-se’ lança
manifesto pelo direito de brochar, falir e
chorar

Chega de maquiagem e Photoshop. Viva a
beleza natural das mulheres

afirma que muitas colegas pensam

diferente.

— Tenho que estar sempre

atenta, olhando para trás e

para os lados. Se vejo algo

suspeito, atravesso a rua. Um

vez, minha irmã tentou fazer

este mesmo caminho sozinha,

mas não teve coragem e

voltou — relata. — Algumas

amigas já cogitaram

interromper os estudos.

Mulheres como Jaqueline

retratam como a precariedade

dos serviços públicos ainda

afetam o direito de ir e vir no

Brasil. Um levantamento feito em quatro

estados mostrou que 73,9% das

entrevistadas já desviaram de seu trajeto por

conta da escuridão de vias públicas e 70,6%

já precisaram abrir mão de sair de casa em

determinado horário, com receio de sofrer

algum tipo de violência ou assédio. E toda

essa falta de segurança junta limita o acesso

de 30% delas ao trabalho.

Os dados foram coletados pela a organização

humanitária ActionAid e apresentados

ontem na abertura do Encontro Nacional do

Fórum de Reforma Urbana, que reuniu

representantes de entidades ligadas aos

direitos da mulher e movimentos por

moradia na Câmara Municipal do Rio de

Janeiro. A pesquisa marca o lançamento da

campanha “Cidades Seguras para Mulheres”

pela entidade autora do estudo.

O levantamento foi feito a partir do

depoimento de 306 mulheres que vivem em

áreas de periferia. As entrevistas foram

feitas no Complexo da Maré (Rio de

Janeiro), em Heliópolis (São Paulo) e em

Upanema (Rio Grande do Norte). Em

Pernambuco, foram ouvidas as residentes

de Ibura, no Recife; Passarinho, em Olinda;

e Charnequinha, em Cabo de Santo

Agostinho.

Em todos os locais, o principal problema

causado pela baixa qualidade dos serviços
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públicos é o aumento do risco de sofrer

violência sexual, assédio ou assalto,

segundo as entrevistadas. Menos da metade

delas se sente segura em suas comunidades.

Praças, pontos de ônibus e becos foram

considerados os locais mais perigosos.

ASSÉDIO POLICIAL

Cerca de 54% das mulheres relataram já ter

sofrido algum tipo de assédio por parte de

policiais. Neste recorte, Pernambuco

apresenta o pior quadro: 84% das mulheres

de Cabo de Santo Agostinho, 78% em Recife

e 62% em Olinda relataram situações desta

natureza.

Ainda, no que diz respeito às autoridades de

segurança, 68% das entrevistadas

consideraram o serviço de policiamento

como ruim ou péssimo. Além disso, 62%

delas afirmaram sentir medo da polícia.

O transporte foi o serviço público mais mal

avaliado por todas. No caso de São Paulo,

todas as entrevistadas disseram que já

foram assediadas dentro do transporte

público.

O ambiente escolar também foi levado em

consideração, com 27,5% das mulheres

dizendo que já sofreram algum tipo de

assédio na escola. Já o trajeto entre casa e

escola foi considerado pouco seguro por

metade das participantes.

No Rio de Janeiro, onde problemas com

iluminação são velhos conhecidos de

estudantes que frequentam a Ilha do

Fundão, por exemplo, verificou-se que 82%

das mulheres já desviaram o trajeto por

conta da falta de luz na rua e 75% avaliaram

o policiamento como péssimo. Já o

percentual daquelas que têm medo da

polícia é de 71%. Entretanto, é preciso

ressaltar que a pesquisa foi feita em 2013,

antes do início do processo de pacificação do

Complexo da Maré.

Durante a sessão na Câmara, a assessora de

programas da ActionAid Brasil, Gabriela

Pinto, mencionou outros números que
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reforçam a necessidade de políticas mais

consolidadas em defesa das mulheres.

Como ela lembrou, em 2013, o Rio de

Janeiro registrou uma média de 16 estupros

por dia.

— A má qualidade dos serviços públicos é o

principal facilitador para a violência contra

as mulheres — afirmou. — E chama atenção

para problemas que não apresentam um

nível de complexidade alto para serem

solucionados, como o caso da iluminação

pública.

Para ela, para que essa realidade seja

diferente, são necessárias mudanças na

legislação.

— Já temos a Lei Maria da Penha que cuida

da violência contra a mulher, mas ainda não

há um conjunto de leis para punir de forma

mais severa as agressões que acontecem nos

espaços públicos cotidianamente —

pontuou.

Representante da Articulação de Mulheres

Brasileiras, Aldebaran Moura elogiou como

estas discussões ganharam espaço em nível

ideológico. Mas, para ela, agora é hora de

agir:

— É preciso fazer com que os direitos das

mulheres passem também pelas políticas de

transporte, saúde, educação e habitação.

Teste Seu Inglês Agora
culturainglesasp.com.br/Teste

Faça o Teste de Nível da Cultura Inglesa em
Apenas 10 Minutos!

Links Patrocinados

PRÓXIMA

Falta de fiscalização e
autoproteção dos

fabricantes colocam prazo
de validade em debate

ANTERIOR

Ministro da Saúde diz que
não há caso de ebola no
Brasil e que país seguirá
recomendações da OMS

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cy77nMt7oU-nxHcrSpAOttYGYCsK10uIF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQKUdoEtVnKdPqgDAcgDwwSqBLgBT9AvhjEnHX3DVPuz4Wn7-ZxvgYiQ-ooUD7XjQSChwJBmZTBqcB2WsNcSvc1xh5jyEOaTYen3VXyzRmtAxh4zEZkE3dMfgTbVl9BTYE1O-SZFrBm3VrCtNFXCwwdVKE34WDNLaHsjcy-Yf3_0o96Fwk8ods9QiEbIPyXiBVp8WscKeec4MZCcbbaP6bx7BuOUEUtD3KP7OMhRqcC7x5uEWguBgb1fHjuwDprUrBhAcjn6nP9mWZXtjogGAYAHvMSPFA&num=1&cid=5GhgtX8nRblPbM3G9GZechXd&sig=AOD64_2AyG3zErRlVhKOhmVvGHrWO7OYBA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cy77nMt7oU-nxHcrSpAOttYGYCsK10uIF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQKUdoEtVnKdPqgDAcgDwwSqBLgBT9AvhjEnHX3DVPuz4Wn7-ZxvgYiQ-ooUD7XjQSChwJBmZTBqcB2WsNcSvc1xh5jyEOaTYen3VXyzRmtAxh4zEZkE3dMfgTbVl9BTYE1O-SZFrBm3VrCtNFXCwwdVKE34WDNLaHsjcy-Yf3_0o96Fwk8ods9QiEbIPyXiBVp8WscKeec4MZCcbbaP6bx7BuOUEUtD3KP7OMhRqcC7x5uEWguBgb1fHjuwDprUrBhAcjn6nP9mWZXtjogGAYAHvMSPFA&num=1&cid=5GhgtX8nRblPbM3G9GZechXd&sig=AOD64_2AyG3zErRlVhKOhmVvGHrWO7OYBA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cy77nMt7oU-nxHcrSpAOttYGYCsK10uIF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQKUdoEtVnKdPqgDAcgDwwSqBLgBT9AvhjEnHX3DVPuz4Wn7-ZxvgYiQ-ooUD7XjQSChwJBmZTBqcB2WsNcSvc1xh5jyEOaTYen3VXyzRmtAxh4zEZkE3dMfgTbVl9BTYE1O-SZFrBm3VrCtNFXCwwdVKE34WDNLaHsjcy-Yf3_0o96Fwk8ods9QiEbIPyXiBVp8WscKeec4MZCcbbaP6bx7BuOUEUtD3KP7OMhRqcC7x5uEWguBgb1fHjuwDprUrBhAcjn6nP9mWZXtjogGAYAHvMSPFA&num=1&cid=5GhgtX8nRblPbM3G9GZechXd&sig=AOD64_2AyG3zErRlVhKOhmVvGHrWO7OYBA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cy77nMt7oU-nxHcrSpAOttYGYCsK10uIF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQKUdoEtVnKdPqgDAcgDwwSqBLgBT9AvhjEnHX3DVPuz4Wn7-ZxvgYiQ-ooUD7XjQSChwJBmZTBqcB2WsNcSvc1xh5jyEOaTYen3VXyzRmtAxh4zEZkE3dMfgTbVl9BTYE1O-SZFrBm3VrCtNFXCwwdVKE34WDNLaHsjcy-Yf3_0o96Fwk8ods9QiEbIPyXiBVp8WscKeec4MZCcbbaP6bx7BuOUEUtD3KP7OMhRqcC7x5uEWguBgb1fHjuwDprUrBhAcjn6nP9mWZXtjogGAYAHvMSPFA&num=1&cid=5GhgtX8nRblPbM3G9GZechXd&sig=AOD64_2AyG3zErRlVhKOhmVvGHrWO7OYBA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.culturainglesasp.com.br/wps/portal/Internet/classificacao_online%3Fpagina%3Dini%26pCanal%3D2
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://oglobo.globo.com/sociedade/inseguranca-publica-afeta-liberdade-das-mulheres-13543436%26gl%3DBR%26hl%3Dpt%26client%3Dca-infoglobo%26hideleadgen%3D1%26ai0%3DCy77nMt7oU-nxHcrSpAOttYGYCsK10uIF-vvKlUao2IWZAxABIMSQnBNQ18HstPz_____AWDN8O6ArAOgAay78OsDyAEBqQKUdoEtVnKdPqgDAcgDwwSqBLgBT9AvhjEnHX3DVPuz4Wn7-ZxvgYiQ-ooUD7XjQSChwJBmZTBqcB2WsNcSvc1xh5jyEOaTYen3VXyzRmtAxh4zEZkE3dMfgTbVl9BTYE1O-SZFrBm3VrCtNFXCwwdVKE34WDNLaHsjcy-Yf3_0o96Fwk8ods9QiEbIPyXiBVp8WscKeec4MZCcbbaP6bx7BuOUEUtD3KP7OMhRqcC7x5uEWguBgb1fHjuwDprUrBhAcjn6nP9mWZXtjogGAYAHvMSPFA&usg=AFQjCNGV8q3lLIZ3cnk_8LWlJ49kI0Boew
http://oglobo.globo.com/sociedade/falta-de-fiscalizacao-autoprotecao-dos-fabricantes-colocam-prazo-de-validade-em-debate-13543003
http://oglobo.globo.com/sociedade/ministro-da-saude-diz-que-nao-ha-caso-de-ebola-no-brasil-que-pais-seguira-recomendacoes-da-oms-13536195


11/08/14 Insegurança pública afeta liberdade das mulheres - Jornal O Globo

oglobo.globo.com/sociedade/inseguranca-publica-afeta-liberdade-das-mulheres-13543436 5/6

Shopping

 Receba

busque por produtos busque por produtos  buscar

 Smartphone Moto G a partir de R$ 679,15

 Smart TV Samsung 32'' a partir de R$ 968,05

 Smart TV Led 32" a partir de 10 x R$ 113,09

MAIS LIDAS

'Meu pai
não teve
culpa', diz
menino
que
perdeu
braço após
ataque de
tigre no zoo

01 Incêndio
queima
mais de
mil
veículos
em
depósito
na
Penha

02 Depósito
de
carros
atingido
por
incêndio
passa
por
perícia

03 Aécio
pede
apuração
de
denúncia
sobre
esquema
de
propina
de
doleiro
Alberto
Youssef

04 Rio tem
dois na
zona do
rebaixamento
ao fim
da 14ª
rodada
do
Campeonato
Brasileiro

05

TÓPICOS ELEIÇÕES 2014 GAZA UCRÂNIA RIO GASTRONOMIA 2014

REVISTA O GLOBO 10 ANOS

VERSÃO MOBILE

RIO

ANCELMO.COM
GENTE BOA
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
RIO 2016
RIO 450
TRÂNSITO

BRASIL

ELIO GASPARI

ECONOMIA

MIRIAM LEITÃO
DEFESA DO CONSUMIDOR
EMPREGO
IMÓVEIS
INDICADORES
INFRAESTRUTURA
NEGÓCIOS E FINANÇAS
PETRÓLEO E ENERGIA

SOCIEDADE

CONTE ALGO QUE NÃO SEI

CULTURA

BLOG DO XEXÉO
PATRÍCIA KOGUT
ARTES CÊNICAS
ARTES VISUAIS
FILMES
LIVROS
MÚSICA
RIO SHOW

ESTILO

BELEZA

ESPORTES

BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
MMA
PULSO
RADAR OLÍMPICO
RADICAIS

TV

PATRÍCIA KOGUT

MAIS +

OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

http://www.zoom.com.br/?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=midia&utm_term=logo&utm_content
http://www.zoom.com.br/cadastro/zoomofertas.jsp?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=news&utm_term=receba&utm_campaign=cadastro
http://www.zoom.com.br/celular/smartphone-motorola-moto-g-colors-edition-xt1033-16-gb?og=19027&utm_source=vitrine_infoglobo&utm_medium=midia&utm_term=vitrine-lateral&utm_content=smartphone-moto-g&utm_campaign=p305742&s=1
http://www.zoom.com.br/tv/tv-samsung-serie-4-un32f4300?og=19027&utm_source=vitrine_infoglobo&utm_medium=midia&utm_term=vitrine-lateral&utm_content=smart-tv-samsung-32-&utm_campaign=p249870&s=1
http://www.zoom.com.br/lead?oid=7229906&sortorder=-1&index=2&searchterm=&pagesize=&channel=12&highlightedItemID=7229906&og=19027&utm_source=vitrine_infoglobo&utm_medium=midia&utm_term=vitrine-lateral&utm_content=smart-tv-led-32-&utm_campaign=p249197+o7229906&s=1
http://ads.globo.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/ogcoglobo8/sociedade/materia/876933118/x72/default/empty.gif/735342453831482f6e38674144507878
http://oglobo.globo.com/brasil/meu-pai-nao-teve-culpa-diz-menino-que-perdeu-braco-apos-ataque-de-tigre-no-zoo-13556209
http://oglobo.globo.com/rio/incendio-queima-mais-de-mil-veiculos-em-deposito-na-penha-13549544
http://oglobo.globo.com/rio/deposito-de-carros-atingido-por-incendio-passa-por-pericia-13553664
http://oglobo.globo.com/brasil/aecio-pede-apuracao-de-denuncia-sobre-esquema-de-propina-de-doleiro-alberto-youssef-13553987
http://oglobo.globo.com/esportes/rio-tem-dois-na-zona-do-rebaixamento-ao-fim-da-14-rodada-do-campeonato-brasileiro-13555805
http://oglobo.globo.com/
http://facebook.com/JornalOGlobo
https://twitter.com/JornalOGlobo
https://plus.google.com/u/0/+JornalOGlobo/posts
http://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2014/
http://oglobo.globo.com/mundo/gaza/
http://oglobo.globo.com/mundo/ucrania/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/
http://oglobo.globo.com/estilo/revista-o-globo/
https://assinatura.oglobo.globo.com/Default.aspx?id_parc=2695&cod_prod=633&funcionalidade_id=3981&cod_produto=OG03&tipo_cliente_id=1&campanha=sim&utm_origem=oglobo&utm_midia=bannerrodape&utm_conteudo=bannerrodape&utm_campanha=11_2013_novacampanhadigital
http://m.oglobo.globo.com/?versao=mobi
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/
http://oglobo.globo.com/rio/design-rio/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-2016/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-450/
http://oglobo.globo.com/rio/transito/
http://oglobo.globo.com/brasil/
http://oglobo.globo.com/brasil/elio-gaspari/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://oglobo.globo.com/economia/indicadores/
http://oglobo.globo.com/economia/infraestrutura/
http://oglobo.globo.com/economia/negocios/
http://oglobo.globo.com/economia/petroleo-e-energia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/
http://oglobo.globo.com/sociedade/conte-algo-que-nao-sei/
http://oglobo.globo.com/cultura/
http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/cultura/teatro/
http://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/
http://oglobo.globo.com/cultura/filmes/
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/
http://oglobo.globo.com/cultura/musica/
http://rioshow.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/estilo/
http://ela.oglobo.globo.com/beleza/
http://oglobo.globo.com/esportes/
http://oglobo.globo.com/esportes/botafogo/
http://oglobo.globo.com/esportes/flamengo/
http://oglobo.globo.com/esportes/fluminense/
http://oglobo.globo.com/esportes/vasco/
http://oglobo.globo.com/blogs/mma/
http://www.oglobo.com.br/blogs/pulso
http://oglobo.globo.com/blogs/radarolimpico/
http://www.oglobo.com.br/blogs/radicais
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/opiniao/
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://oglobo.globo.com/videos/
http://oglobo.globo.com/servicos/tempo/
http://oglobo.globo.com/infograficos/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/


11/08/14 Insegurança pública afeta liberdade das mulheres - Jornal O Globo

oglobo.globo.com/sociedade/inseguranca-publica-afeta-liberdade-das-mulheres-13543436 6/6

ILIMAR FRANCO
MERVAL PEREIRA
BLOG DO NOBLAT

EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
MÍDIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

CARROS
DECORAÇÃO
MODA
GASTRONOMIA
TURISMO

© 1996 - 2014. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem
autorização.

CENTRAL DO ASSINANTE CLUBE SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE ANUNCIE CONOSCO
TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar/
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval/
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/midia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/religiao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sexo/
http://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/
http://oglobo.globo.com/estilo/carros/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://ela.oglobo.globo.com/moda/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/
http://oglobo.globo.com/estilo/boa-viagem/
http://www.gda.com/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
https://clubesoumaisrio.oglobo.globo.com/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://shopping.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://defesa.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/expediente/
http://oglobo.globo.com/anuncie/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
http://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
http://oglobo.globo.com/termos-de-uso/

