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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Venho por meio desta nota CONFIRMAR que está sendo realizada, em parceria com o Instituto Maria da Penha 

(http://www.institutomariadapenha.org.br/), a Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher (PCSVDFMulher). Esta nota é uma resposta aos recentes boatos e fake news espalhados nas 

redes sociais questionando a autenticidade da pesquisa e apontando que as entrevistadoras poderiam estar 

coletando informações para planejar assaltos. 

A PCSVDFMulher é uma pesquisa científica séria, conduzida por um grupo de pesquisadores(as) nacionais e 

internacionais desde 2016, e segue todas as recomendações e critérios éticos e metodológicos do Comitê Nacional 

de Ética em Pesquisa. O objetivo principal da pesquisa é aprofundar o conhecimento sobre as relações domésticas, 

condições socioeconômicas e de saúde pública nos lares do Brasil e auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas 

que possibilitem a melhoria dessas condições e o enfrentamento à violência no Brasil. A pesquisa é reconhecida 

como o maior estudo sobre o tema em toda a América Latina, tendo realizado mais de 20.000 entrevistas nos nove 

estados da Região Nordeste.  

Este ano, a terceira onda da pesquisa está sendo realizada em sete capitais do Brasil (Fortaleza - CE, Recife - 

PE, Salvador - BA, Goiânia - GO, Porto Alegre - RS, São Paulo - SP e Belém - PA), no período de agosto a novembro de 

2019. A coleta de informações para a pesquisa é feita por entrevistadoras da empresa DATAINFO PESQUISA E 

CONSULTORIA, as quais se apresentam fardadas e portando crachás de identificação. Todas as entrevistas são 

presenciais e domiciliar (a entrevistadora visita endereços selecionados aleatoriamente). Qualquer dúvida sobre a 

autenticidade dessa NOTA, por favor, contate o seguinte link na página oficial do CAEN/UFC – Pós-graduação em 

Economia da Universidade Federal do Ceará (https://caen.ufc.br/pcsvdf-mulher-nota-de-esclarecimento) ou visite o 

site do Instituto Maria da Penha, no final da página à direita, e clique em “ACESSE A PESQUISA”. Contamos com a 

colaboração de todos para a realização desta pesquisa tão importante, e também para combater a divulgação de 

notícias falsas. Informamos também que já comunicamos os fatos às autoridades policiais competentes. 

 

Atenciosamente, 

 

Professor José Raimundo Carvalho  

Professor Titular da Universidade Federal do Ceará & Coordenador da PCSVDFMulher 
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