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Neste capítulo, discutimos a elevada frequência das distintas formas de violência

presentes nas relações afetivas atuais – avaliadas no ano anterior à pesquisa – de ‘namoro’ ou de ‘ficar’, vivenciadas pelos jovens entrevistados das dez capitais já citadas
nos capítulos anteriores. Os dados revelam que 86,9% já foram vítimas e 86,8% já
praticaram algum tipo de agressão durante o relacionamento,4 seja ela física, sexual ou
psicológica.5 Constatamos a presença íntima e corriqueira de pelo menos uma forma
de violência no relacionamento de namoro ou ‘ficar’ do adolescente. Verificamos ainda
que a maior parte dos rapazes e moças (76,6%) é, ao mesmo tempo, vítima e autor das
variadas formas de agressões.
Estudos mostram que a violência física entre parceiros é predominantemente
recíproca em natureza, isto é: em casais violentos, ambos os parceiros são provavelmente
perpetradores (Halpern et al., 2001), embora pesem diferenças quanto à percepção da
natureza da agressão e das consequências sofridas por ambos os sexos.
O Gráfico 12 mostra as prevalências dos tipos de violência relatados pelos adolescentes que namoraram ou já ‘ficaram’ com alguém. Resultados para ambos os sexos
evidenciam que a violência verbal destaca-se por sua elevada frequência. Em seguida vêm
a violência sexual, principalmente a sofrida, as ameaças e a violência física. A violência
relacional6 é a menos mencionada pelos entrevistados.
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Consideramos que a violência está presente quando o adolescente responde positivamente a ‘pelo menos’ um item de cada
subescala que afere os tipos de violência.
A escala CADRI, apresentada no capítulo 2, discrimina três formas de violência psicológica: ameaças, violência relacional
e verbal/emocional.
“Violência relacional” é um conceito específico da CADRI e descreve atos ou tentativas de desmoralização do parceiro
perante os outros, sobretudo os amigos, tais como: espalhar boatos, dizer coisas sobre o parceiro e tentar virar os amigos
contra o parceiro.
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Gráfico 12 – Prevalência de violências perpetradas e sofridas nas relações afetivo-sexuais
entre jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras

Não há uma única definição que dê conta do fenômeno da violência existente nos
relacionamentos amorosos entre adolescentes. A maioria dos estudos se dedica a investigar a violência interpessoal que acontece nas relações entre adultos parceiros íntimos
(Heise, Ellsberg & Gottmoeller, 2002; Straus & Gelles, 1995; Breiding, Black & Ryan,
2005; Garcia-Moreno et al., 2006). O tema da violência entre namorados adolescentes
tem trajetória bem mais recente, e a frequência constatada pelas investigações evidencia
ampla variação, dependendo da faixa etária analisada, do modo de aferição e dos tipos
de violência investigados. Todavia, todos os estudos convergem quanto à importância da
investigação sobre a temática nessa fase da vida, em que ocorre o esta-belecimento das
primeiras relações afetivo-sexuais e em que surge o risco de experiências de vitimização
ou de perpetração de violência entre parceiros afetivos-sexuais. Críticas surgem quanto
à comparação de estudos entre relações de jovens e adultos, pois são muito diferentes a
duração, o compromisso, o grau de intimidade sexual e a forma de resolução de conflitos
(Hickman, Jaycox & Aronoff, 2004; Furman & Wehner, 1997).
Uma pesquisa que reitera a violência entre ambos os membros do casal é a de
Hickman, Jaycox e Aronoff (2004), que investigaram 318 adolescentes latinos em Los
Angeles (EUA) e perceberam que 51% dos rapazes e 49% das moças vivenciaram similar
nível de vitimização nos namoros nos últimos seis meses. Os autores destacam a violência
psicológica (45% dos rapazes e 42% das moças vivenciaram esse tipo de abuso), a violência
física (25% e 22%, respectivamente) e a violência sexual (15% e 14%, respectivamente).
Esses autores observaram que não há diferença entre os sexos no que se refere a qualquer
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forma de perpetração da violência (58% dos rapazes e 63% das moças), com exceção
da sexual, mais perpetrada pelos rapazes (17% contra 8% das moças).
Fernet (2005) destaca como fatores importantes para o desencadeamento da violência entre casais adolescentes vários aspectos: ‘fatores sociodemográficos’, como idade,
raça, condições socioeconômicas e renda familiar; ‘história familiar e experiências de
vitimização’, com destaque para a estrutura e a coesão familiar, presença de violência
na família e abuso sexual na infância; ‘fatores individuais’, como, por exemplo, concepção de papéis sexuais, atitudes ante a violência nas relações amorosas, autoestima e
percepção de controle e eficácia na esfera amorosa; ‘fatores interpessoais’, como tipos
de experiências amorosas e sexuais prévias, grau de envolvimento na relação amorosa,
comunicação entre parceiros, estratégias de ajustamento e meio social; e, por último,
alguns ‘fatores explicativos’, como o alcance da violência sobre a relação amorosa e a
tolerância à violência.
Estudo brasileiro sobre coerção sexual (forçar a ter relações sexuais contra a vontade)
vivenciada por jovens de 14 a 18 anos de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador indicou
que a prevalência desse tipo de violência diminuía em razão do aumento da escolaridade
e da renda familiar. A prevalência de coerção sexual ao longo da vida foi mais elevada
em Salvador (Moraes, Cabral & Heilborn, 2006).
Outra investigação nacional que avaliou a magnitude da violência entre parceiros
íntimos em 15 capitais brasileiras mostrou taxas de prevalência de violência física sistematicamente superiores em casais cujas mulheres têm o ensino fundamental incompleto,
em relação às de maior nível de escolaridade. Com exceção de João Pessoa, os resultados
apontaram para taxas mais elevadas no Norte e no Nordeste em relação a outras regiões.
Campo Grande, no Centro-Oeste, e Florianópolis, no Sul, são as cidades com taxas
menos elevadas. As capitais da região Sudeste apresentaram prevalências intermediárias
(Reichenheim et al., 2006).
Muitos fatores considerados como de risco para o surgimento de violência nas
relações afetivo-sexuais de adolescentes ainda são alvo de comprovação, em face do
recente investimento em pesquisas sobre o tema (Malik, Sorenson & Aneshensel, 1997).
Assim, vivenciar violência na relação amorosa na adolescência pode ser visto como
um continuum que começa com os abusos sofridos pelos adolescentes ainda na infância,
em suas famílias de origem, e que se perpetua nas que eles próprios formarão na vida
adulta. Em relação ao peso da comunidade na produção e na reprodução da violência
relacional amorosa, mudanças populacionais, comunidades com muita concentração de
pessoas e, especialmente, a influência da escola frequentada pelo adolescente assumem
posição especial (Halpern et al., 2001).
Neste estudo, constatamos uma distribuição similar entre os grupos das práticas de
violência sofrida e praticada entre namorados adolescentes, observadas: 1) na presença
frequente em ambos os sexos – constatamos pequena diferença que aponta o sexo
feminino como um pouco mais vitimizado (88,5%) do que o masculino (84,3%; p =

cap4.indd 89

21/6/2011 14:07:51

90

Amor e Violência

0,011) no que se refere a sofrer um ou mais tipos de violência; em relação à violência
perpetrada, há similaridade entre os sexos; 2) entre estudantes da rede de ensino pública e
particular; 3) entre jovens de diferentes cidades; 4) ressalta-se que poucas e inconclusivas
investigações referem diferenças geográficas entre espaços urbanos e rurais e as possíveis
relações com a violência nas relações afetivas e sexuais entre namorados adolescentes
(Hickman, Jaycox & Aronoff, 2004).
Vários estudos têm demonstrado a inconsistência das diferenças observadas entre
violência sofrida e perpetrada por ambos os sexos. Argumentos sobre as representações
que meninos e meninas fazem da violência na relação afetiva podem estar na base das
distintas respostas que encontramos nos textos consultados. Destacamos as respostas
defensivas comumente informadas pelas moças, que costumam ter uma visão maior da
importância da relação afetiva e a colocam em posição mais central em suas metas de
vida (Hickman, Jaycox & Aronoff, 2004). Também os diferentes impactos provocados
pela violência em rapazes e moças podem estar na origem das diferenças constatadas:
homens tendem a ter menos lesões físicas decorrentes da violência entre namorados
do que as mulheres e, em parte por isso, tendem a considerar as agressões que recebem
das parceiras como algo divertido ou de menor valor. Garotas reagem mais por meio de
choro ou do revide da agressão sofrida (Molidor, Tolman & Kolber, 2000).
É muitíssimo frequente a coocorrência de formas de violência na vida dos adolescentes (Figura 1). Como se pode constatar, cerca de uma pessoa em cada três é vítima ou é
perpetradora. Todos os demais convivem com tipos diferenciados de violência nas relações
amorosas, especialmente psicológica e sexual (32,3%) e todas as violências juntas (24,9%).
Assim, as atitudes tomadas por meninas e meninos nos relacionamentos afetivo-sexuais,
como a surra, o tapa e os empurrões, por exemplo, interagem com todas as formas de
violência psicológica (verbal, relacional e ameaças) e até com a violência sexual.
Figura 1 – Frequência e sobreposição de violência psicológica, física e sexual nas relações
afetivo-sexuais entre jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras (N = 2.680)
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Temos aqui o depoimento de uma mulher sobre essa interseção entre as várias
formas de violência: “Eu acho que a [violência] verbal é mais comum, mas eu acho que
depois da verbal a gente evolui para física, e tem também a agressão sexual” (Mulher,
escola particular, Belo Horizonte).
Schraiber e colaboradores (2007), ao avaliar 2.128 mulheres de 15 a 49 anos de idade
de São Paulo e da Zona da Mata em Pernambuco, informam que, dentre as que são vítimas de pelo menos um tipo de violência (psicológica, física ou sexual) no ano anterior à
pesquisa, a coocorrência de violências é da ordem de 37,3% e 45,8%, respectivamente.7
Outra forma de avaliar a inter-relação entre os tipos de abuso no namoro é por
meio das elevadas correlações entre sofrer e perpetrar o mesmo tipo de violência (Tabela
5): 0,875 para violência verbal; 0,701 para ameaças; 0,681 para violência sexual; 0,599
para violência física; e 0,564 para violência relacional. Outras correlações satisfatórias
também podem ser observadas, como perpetrar violência física e fazer ameaças (0,487),
por exemplo.

V. física sofrida

Ameaça
perpetrada

Ameaça sofrida

V. sexual
perpetrada

V. sexual sofrida

V. relacional
perpetrada

V. relacional
sofrida

V. verbal
perpetrada

V. verbal sofrida

V. física perpetrada
V. física sofrida
Ameaça perpetrada
Ameaça sofrida
V. sexual perpetrada
V. sexual sofrida
V. relacional perpetrada
V. relacional sofrida
V. verbal perpetrada
V. verbal sofrida
*Correlações de Spearman.

V. física
perpetrada

Tabela 5 – Correlações* entre tipos de violências nas relações afetivo-sexuais vivenciadas
por jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras

0,599
0,487
0,380
0,290
0,325
0,207
0,212
0,445
0,388

0,367
0,423
0,339
0,308
0,205
0,264
0,362
0,403

0,701
0,280
0,310
0,250
0,259
0,527
0,464

0,283
0,312
0,244
0,315
0,466
0,497

0,681
0,212
0,225
0,389
0,415

0,189
0,243
0,417
0,422

0,564
0,328
0,294

0,342
0,381

0,875

-

Em face desses resultados iniciais e do conteúdo apresentado ao longo do capítulo,
afirmamos que a violência apresentou-se como uma forma de comunicação entre os
jovens estudados, que alternam os papéis de vítima e de autor, de acordo com o momento, o tipo de agressão envolvida e o meio em que vivem.

7
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Utilização de questionário estruturado padronizado para a pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) (GarciaMoreno et al., 2005).
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Modelos Explicativos da Violência Presente nas Relações Afetivo-Sexuais
entre Jovens
Este capítulo e os dois subsequentes versam sobre a temática da violência entre
jovens que namoram ou ‘ficam’. Apresentam o tema em múltiplos ângulos, destacando
aspectos relacionados ao próprio jovem, ao meio familiar e comunitário em que vive
e aos aspectos sociais e culturais que legitimam e banalizam os abusos nas relações
afetivo-sexuais. Destacaremos, neste momento, quatro teorias explicativas que embasam
o conhecimento sobre a presença de violência em fase ainda tão precoce da vida, de
acordo com revisão feita por Fernet (2005): teoria da aprendizagem social, teoria do
apego, modelo transacional de ajustamento e teorias feministas.
Os três primeiros modelos estão mais voltados para uma análise microssocial, baseada na socialização, nas diferenças individuais e nas relações interpessoais; o último dá
conta de uma visão macrossocial, cultural e crítica. Não há, em nenhum desses modelos,
uma oposição entre a influência de atributos biológicos ou individuais e do ambiente
social; todas as teorias indicam a influência do meio social e das relações interpessoais
como fundamental para a ocorrência da violência entre adolescentes, embora o destaque
dado a esse fenômeno seja distinto em cada uma delas. Vale ressaltar ainda que nenhum
dos modelos teóricos é capaz de explicar de forma integral a presença de violência nas
relações afetivo-sexuais entre jovens; cada um contribui parcialmente para aumentar o
conhecimento sobre o tema; outras teorias podem colaborar para o entendimento de
outros aspectos do assunto investigado.
Feitas essas explicações sobre a fragmentação do conhecimento, enfocamos alguns
aspectos norteadores das diferentes teorias visando a apoiar a compreensão das relações
de violência presentes entre os jovens brasileiros estudados.

Teoria da aprendizagem social
Desenvolvida por Bandura (1973), essa teoria baseia-se na hipótese de transmissão
intergeracional da violência, em que os comportamentos são aprendidos pela imitação de
modelos. Nesse sentido, a exposição do jovem aos maus-tratos na família e no meio social
em que vive influencia sua percepção, podendo legitimar a violência como forma de resolver
conflitos. Essa teoria tem sido utilizada para explicar os efeitos das várias manifestações
de abuso que ocorrem na família no comportamento do jovem, sugerindo que aquele que
aprende modelos de comportamentos violentos em casa é mais propenso a reproduzi-los
mais tarde, inclusive nas relações afetivas. Essa é a ideia de que a violência é modelada
no convívio da criança com pessoas a quem ela respeita e admira, especialmente os pais.
Embora o exato mecanismo de transmissão seja desconhecido, geralmente acredita-se que
a criança que sofre ou testemunha abusos na infância tende a aprender modelos agressivos
de expressão de si mesma, de gestão de problemas, de relação com o ambiente, além de
desenvolver tolerância às diversas manifestações de violência.
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Essa teoria tem sido utilizada em estudos sobre violência nas relações afetivo-sexuais
entre jovens e também sobre a influência dos pares e da comunidade no aprendizado
de comportamentos violentos, embora não tenha sido concebida para tal fim. Os resultados são variados. Ora apontam maior influência de pais do mesmo sexo do jovem;
ora indicam, ao contrário, que o pertencimento a grupo de pares com comportamentos
violentos aumenta o risco de ser vítima de violência no namoro; ora não encontram
relação com essa situação. No entanto, mesmo os autores que não observam relações
diretas entre violência na família e na comunidade sinalizam positivamente na direção
da teoria da aprendizagem social, com afirmativas que reforçam a inclinação a infligir
maus-tratos ao parceiro como fruto de uma socialização familiar e social agressiva
(O’Keefe & Treister, 1998).

A teoria do ‘apego’
Desenvolvida inicialmente por Bowlby (1990) e posteriormente por Ainsworth e
colaboradores (1978), a teoria do apego (ou attachment) considera que os modelos de
interação aprendidos na relação mãe-criança modulam os comportamentos posteriores e
se tornam um componente central da personalidade na vida adulta. As noções de apego
seguro, evitante e ansioso-ambivalente são fundamentais nessa teoria. No primeiro caso,
a criança adquire segurança para enfrentar o ambiente que a cerca, de acordo com a relação estabelecida com a mãe. No apego evitante, a criança aprende a evitar sua mãe (que
frequentemente a rejeita), mesmo quando ela pode ajudá-la. No último caso, a criança
se preocupa intensamente com a disponibilidade de uma mãe lenta para responder a
suas necessidades ou imprevisível quanto às respostas que dá (desatenta ou inacessível),
dificilmente se permitindo explorar o ambiente em que vive.
Para Hazan e Shaver (1987), a busca do amor na adolescência e na vida adulta é
vista como uma continuidade do processo de apego estabelecido na infância. Utilizando
esse pressuposto, Wekerle e Wolfe (1999) verificaram que adolescentes que não têm
apego seguro são um grupo com risco de sofrer ou de perpetrar gestos de violência nas
relações afetivo-sexuais.

O modelo transacional de ajustamento
Elaborado por Lazarus e Launier (1978), o conceito de ajustamento (coping) aborda
as estratégias adaptativas, cognitivas e comportamentais que uma pessoa utiliza ante
os diferentes estresses, avaliados como situações que sobrecarregam ou excedem seus
recursos pessoais. É mais do que um único mecanismo de adaptação: é um constante
processo adaptativo do qual o indivíduo lança mão ao administrar adversidades cotidianas e inesperadas, vencendo-as, minimizando-as ou tolerando-as. Ao fazê-lo, tenta
acalmar as demandas internas e externas provocadas pela situação estressante por meio
de ações adequadas à realidade e orientadas para o futuro. Essas estratégias requerem
uma avaliação do indivíduo sobre o fenômeno estressante por meio da percepção, da
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interpretação e da representação que faz da situação. As abordagens utilizadas para
lidar com os problemas dependem de recursos psicológicos (confiança em si mesmo,
sentimento de controle sobre o ambiente) e do meio social (saber procurar informações,
analisar situações, identificar problemas e pensar em alternativas viáveis).
Fernet (2005) ressalta que adolescentes que vivenciam violência no namoro têm
dificuldades em avaliá-la como uma ameaça a si mesmos e a sua saúde (avaliam-na mais
como uma ameaça de perder o parceiro) e tendem a usar formas para lidar com o problema evitando-o ou negando-o, em vez de privilegiar a sua efetiva solução.

As teorias feministas
Em uma perspectiva feminista, a violência que ocorre nas relações afetivo-sexuais é
uma questão de gênero, de controle e de poder. Assim, todo o desenvolvimento teórico
se deu segundo o enfoque das estruturas patriarcais que sancionam a dominação do
homem e a subordinação das mulheres. Os homens seriam socializados para serem agressivos, dominantes, competitivos e pouco encorajados a exprimir seus sentimentos. Em
contrapartida, as mulheres seriam incitadas a se comportar de forma passiva, dependente
e cooperativa e a reprimir sua cólera. A violência entre casais jovens seria, em essência,
uma combinação do poder masculino, da dependência feminina e do romantismo.
Nesse contexto, as teorias feministas desvendam criticamente a ideologia machista
para quem o valor de uma mulher estaria, em grande parte, na sua capacidade de manter
relações afetivas com um homem, uma vez que ela se sentiria completa apenas em uma
relação de casal. Especialmente na adolescência, esse sentimento seria responsável pela
situação de submissão e devotamento aos relacionamentos amorosos.
A perspectiva feminista crítica permite fazer uma ponte entre as análises microssociais e o fenômeno social e cultural da violência nas relações afetivo-sexuais entre jovens.
No entanto, como destacado anteriormente, nenhum modelo explicativo é completo
o suficiente para explicar a violência conjugal ou no namoro. Será necessário sempre
ampliar as análises por meio da contextualização cultural, como lembram Canclini (1999)
e Martín-Barbero (2001). Segundo estes autores, o comportamento da juventude latinoamericana é mediado em grande parte pelos modelos veiculados na mídia, incluindo aí
todos os meios, como a música, a televisão, o rádio e outras expressões culturais que
adquirem status de cultura de massa. Porém, a recepção dessas mensagens não necessariamente é incorporada pelos jovens, que as criticam e as modificam, havendo sempre
um processo de reapropriação.

Perfil dos Namorados e Namoradas
Para facilitar a compreensão de como a violência se instaura nas relações afetivas
e sexuais dos jovens, apresentaremos primeiramente o perfil dos parceiros escolhidos
por eles para, a seguir, falar sobre o tema no transcorrer do capítulo. Alguns desses
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dados encontram-se na Tabela 6. Ela mostra que a idade média dos adolescentes que já
tiveram experiências de ‘ficar’ e namorar é de 16,4 anos e que as meninas costumam se
relacionar com namorados cerca de três anos mais velhos do que elas. Dados de outro
estudo realizado com adolescentes espanhóis comprovam similar tendência (FernándezFuertes, Fuertes & Pulido, 2006).
Tabela 6 – Dados descritivos dos jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras e seus
parceiros
Idade do(a)
entrevistado(a)

N.

Idade do(a) parceiro(a)

Média

IC (95%)

Média

IC (95%)

Situação da relação (%)
Atual

Finalizada

Feminino

1.881

16,4

16,2-16,5

19,7

19,2-20,1

59,2

40,8

Masculino

1.293

16,4

16,3-16,6

16,2

15,9-16,4

38,9

61,1

Alunos das escolas públicas escolhem namorados ou namoradas mais velhos (18,7
anos) do que os do ensino privado (17,4 anos). Os adolescentes que mencionam namorados com mais idade são os da cidade de Manaus (19,5 anos). Os de Florianópolis (17
anos) e os de Porto Alegre (17,2 anos) têm parceiros mais novos.
Os adolescentes foram solicitados a escolher o atual ou o mais recente namorado ou
namorada como a pessoa sobre quem responderiam a todas as questões relativas a sua
experiência de violência no namoro. As adolescentes falaram mais sobre a relação atual,
e os rapazes sobre relações já finalizadas. Um total de 1,8% respondeu sobre a pessoa
com quem está (ou esteve) noivo ou casado, indicando a existência de relacionamentos
de duração mais longa para um número pequeno de jovens. Alunos do ensino público
pensaram mais em seus noivos ou maridos (2,3%) do que os das escolas particulares
(0,7%), indicando a presença de relacionamentos mais estáveis entre os primeiros.
A ‘duração do relacionamento’ com o parceiro escolhido mostrou-se distinta para
rapazes e moças. As mulheres relatam relacionamentos mais longos que os homens
(Tabela 7).
Tabela 7 – Duração do namoro atual ou mais recente dos jovens (15-19 anos) de dez
capitais brasileiras, segundo o sexo*
Tipos de violência

Sexo feminino

Sexo masculino

N.

%

N.

%

Menos de uma semana

251

11,4

274

19,4

Entre uma semana e um mês

315

16,2

283

21,1

Entre um mês e seis meses

507

25,5

407

34,3

Entre seis e onze meses

254

14,1

146

11,6

Entre um e sete anos

540

32,9

159

13,5

* p = 0,002.
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Vale ressaltar que, no total, 14,4% dos adolescentes escolheram, para falar da experiência, relacionamentos com duração inferior a uma semana, e outros 18% os de
uma semana e um mês, sinalizando a existência de muitas parcerias efêmeras, comuns
nessa fase da vida.
A duração das relações afetivas se mostra diferente para estudantes do ensino público, que informam relacionamentos mais longos, com seis ou mais meses de duração
(40,5% em comparação a 34,5% dos que estão na escola particular). Entre alunos do
ensino particular, há mais relato de relacionamentos inferiores a uma semana (18,2%
contra 13% do que foi constatado entre jovens das escolas públicas).
Há ainda diferenças entre os adolescentes das diferentes cidades. Ressaltamos como
realidades opostas o que ocorre com 27,7% dos adolescentes do Rio de Janeiro e 25,9%
dos jovens de Manaus e Teresina, onde predominam relacionamentos acima de um ano,
e os de Florianópolis e Cuiabá, em que 23,8% e 18,6%, respectivamente, apresentam
relacionamentos inferiores a uma semana.
A visão do adolescente sobre a ‘importância do relacionamento’ com a pessoa
escolhida para responder ao questionário mostra tendência distinta entre ambos
os sexos: mais rapazes disseram que a pessoa indicada tem pouca ou nenhuma importância para eles (27,8% versus 13,7% das mulheres). As mulheres predominam na
consideração do namorado como uma pessoa muito importante (60,2% delas contra
46,1% deles; p < 0,001). O maior valor dado ao par romântico entre as mulheres
está respaldado no ideário social do feminino associado às ideias de amor eterno e
constituição de família.
Notamos que mais alunos do ensino público consideram o parceiro escolhido
muito importante (56,4% versus 50,9% no ensino privado). Verificando as diferenças
entre cidades, observamos que Florianópolis, Teresina e Cuiabá têm os maiores percentuais de jovens que dão pouca importância a seus namoros (25,1%, 25,1% e 26,4%,
respectivamente). Adolescentes de várias cidades consideraram de elevada importância
seus últimos relacionamentos: Manaus, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de
Janeiro (entre 52,1% e 58,0%).
A existência de ‘brigas com o parceiro escolhido’ foi comumente relatada por 82,8%
dos adolescentes, sem distinção entre sexo e rede de ensino. Pouco menos da metade
informa que briga sempre ou muitas vezes, indicando os constantes conflitos nas relações afetivas e sexuais. No que diz respeito às diferentes cidades, constatamos certa
heterogeneidade: jovens de Belo Horizonte são os que mais informam brigas (66%), e
os de Florianópolis são os que se situam no polo extremo (46,8%).
A ocorrência de ciúmes foi apontada pelos jovens nas entrevistas e nos grupos
como o principal fator que ocasiona as discussões entre o casal. As brigas decorrentes
do ciúme se mostraram associadas à manifestação de todas as formas de violência. Em
estudo com adolescentes espanhóis, o ciúme também mereceu destaque, pois, mesmo
que a ‘insatisfação com o parceiro’ tenha sido o motivo mais comumente relatado para
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o início de discussões entre eles, o ‘ciúme’ foi mais central na explicação de como muitas
vezes atos agressivos foram perpetrados (Fernandéz-Fuertes & Fuertes, 2010).
Entre namorados, mais do que entre os que ‘ficam’, a possibilidade de sentir ciúme
do parceiro é maior devido à convivência mais estreita, à ideia de compromisso e à
presunção de fidelidade.
O ciúme, para os jovens, é um sentimento considerado natural entre pessoas que
se amam e só é qualificado como violência quando seus efeitos são percebidos como
excessivos, tal como ocorre quando há controle intenso de um parceiro sobre o outro
por meio de imposição de restrições ou até mesmo de proibições de conversas com
pessoas do sexo oposto, mesmo que amigas. É o que mostra o depoimento a seguir:
Ciúme também é agressão psicológica. A menina vira para você assim: ‘Ah, e aquela menina que
você estava abraçando aquele dia? E aquela menina que você estava conversando com ela?’. Passando
o tempo você não conversa com mais ninguém. Não, passando o tempo a pessoa reduz as amizades
por causa de ciúme. (Homem, escola particular, Belo Horizonte)

Nas falas das meninas sobre os rapazes, fica nítida a ocorrência frequente de tentativas de controle, por parte dos namorados, sobretudo quanto ao uso de certas roupas
consideradas vulgares ou por demais ‘atrativas de atenção’: “Ah, ciúmes. Por causa das
roupas que eu visto ele fica enchendo o saco. Ele tem ciúmes também dos amigos, do
povo, aí eu brigo com ele” (Mulher, escola pública, Brasília).
As adolescentes reagem a essa tentativa de controle de formas diferentes, dependendo da entonação usada pelo parceiro no diálogo: se for um pedido feito de maneira
respeitosa, indicando um desconforto diante da ‘tal roupa’, elas tendem a atender o pedido
do namorado. Porém, quando o pedido é feito de forma rude, ou mesmo por meio de
uma ordem – algo citado pelas mulheres como muito comum por parte dos homens –,
provoca questionamento por parte delas: “Depende da maneira de falar: ‘Põe um short
mais comprido, fica feio, você tem namorado!’ Agora, chegar e falar assim: ‘Eu não
quero que você use short!’, vai ficar querendo!” (Mulher, escola particular, Rio de Janeiro).
Adolescentes de ambos os sexos, de todos os estratos e de todas as regiões do país
afirmam categoricamente que o ciúme, desencadeado por medo de perder o outro, por
estarem sendo traídos ou por insegurança, provoca raiva e descontrole emocional, levandoos a cometerem ofensas, xingamentos, a gritar e a agredir o parceiro. “Acha que eu olhei
para outra menina: ‘Fala a verdade!’. E eu: ‘Não tem nada a ver, não!’ ‘Tem, sim!’ Começa
a chamar você de cachorro, que você não vale nada” (Homem, escola pública, Brasília);
Aconteceu com meu ex-namorado. Ele tinha muito ciúmes dos meus amigos. Ele sentia muitos
ciúmes de um amigo meu sem nenhuma razão. A gente só se falava e se abraçava: ‘Oi, oi, tudo
bem?, Tchau e beijos!’. Teve uma vez, assim, que ele ficou com muita raiva porque eu fui lá falar
com ele [o amigo] e ele não queria, que todo mundo estava vendo que ele estava dando em cima
de mim. Pelo amor de Deus, eu só falei oi para o menino! Como é que eu poderia estar dando em
cima dele ou ele em cima de mim? Aí ele falou bem assim: ‘Então vai se foder, sua idiota!’ Aí foi
a primeira vez. Aí terminei com ele. (Mulher, escola particular, Porto Velho)
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Formas de Violência Psicológica
Os estudos sobre violência entre parceiros íntimos costumam conceber a violência
psicológica como um bloco isolado, também denominado como agressão ou violência
verbal (Straus et al., 1996; Garcia-Moreno et al., 2006). Neste livro, procuramos apresentar,
didaticamente, três formas distintas que, na prática, costumam ocorrer em conjunto.
Autores sugerem que as agressões emocionais e as táticas indiretas de controle atingem papel privilegiado na adolescência, em comparação às agressões físicas (Jezl, Molidor
& Wright, 1996). Por essa razão, utilizamos neste livro um instrumento especialmente
concebido para entender o comportamento de namoro ou ‘ficar’ dos adolescentes, dando
um aporte especial e recente ao estudo de diferentes formas de violência nessa faixa
etária (Wolfe et al., 2001; Fernández-Fuertes, Fuertes & Pulido, 2006).
As três formas descritas neste item são: violência verbal ou emocional, ameaças e
violência relacional. Chamamos a atenção para o fato de que o termo violência relacional
é aqui utilizado como um tipo especial de violência psicológica, apresentado mais a seguir.
Ressaltamos que a violência é sempre ‘relacional’; está inscrita em uma relação interpessoal. Nosso entendimento é de que qualquer tipo de violência só pode emergir no âmbito
das relações e interações entre os seres humanos, sendo a vida em sociedade a condição
básica e necessária para o surgimento e o desenvolvimento da violência (Minayo, 1994).
Utilizamos neste livro o conceito de violência relacional proposto pela CADRI,
pois ele descreve um conjunto de atos específicos que ajudam a qualificar o campo da
violência psicológica. Tal qualificação é importante para melhor compreendermos as
expressões da violência, pois ela não se define por um fato único. Compreendemos, com
Minayo e Souza (1998), que o termo ‘violências’ explica mais adequadamente o fenômeno, já que diz respeito a diversas expressões exacerbadas de conflitos sociais que os
indivíduos buscam resolver pela força e cujas especificidades necessitam ser conhecidas.
Assim, entendemos que o termo relacional pode também ser compreendido de
forma mais ampliada, posto que as formas de violência aqui abordadas ocorrem nas
interações afetivo-sexuais entre os jovens, podendo, portanto, ser concebidas como
violências relacionais em sentido mais amplo. Porém, manteremos o termo proposto na
CADRI para aprofundar o conhecimento a respeito das diversas formas de expressão
da violência psicológica.
Vale a pena destacar a importância da violência psicológica que, embora menos
valorizada pela literatura científica e pelos serviços de atenção às vítimas de violência, é
considerada pelos que o sofrem como um problema com efeitos prejudiciais para sua
vida. Diversos adolescentes destacam que as agressões verbais, as tentativas do parceiro
de controlar sua vida, as chantagens emocionais e as pressões que sofrem para realizar
certos atos ou adotar determinadas condutas têm efeitos muito mais duradouros e graves
em suas vidas do que algumas agressões físicas e sexuais pelas quais já passaram: “Eu
acho que xingar é pior do que bater” (Mulher, escola pública, Florianópolis); “Acho que
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a violência psicológica é muito maior do que a violência física, porque aquele psicológico,
aquilo vai levar anos para passar” (Homem, escola pública, Brasília);
Essa violência verbal, ela dói até mais do que você levar um beliscão, que você bater. Dói até
mais porque você está envolvendo o sentimento da pessoa, você pensava que era uma coisa, aí o seu
castelinho se desmonta, tipo quando você vai à praia, faz aquele castelinho todo perfeito e vem a
onda e leva. (Mulher, escola particular, Porto Velho)
É muito chato a pessoa chegar e falar um monte de coisas que você sabe que não é verdade, te põe
para baixo, é a pior coisa. Eu acho que um tapa dói muito menos do que a pessoa te pôr para
baixo. (Mulher, escola particular, Teresina)
Falou de mim, me criticou, entendeu? Aí eu sempre pergunto: será que eu estou fazendo, será que eu
sou desse jeito, será que todo mundo acha que eu sou desse jeito? É a pior coisa, é pior que agressão
física. (Mulher, escola particular, Belo Horizonte)

Anacleto e colaboradores (2009), avaliando a prevalência de fatores íntimos associados à violência entre parceiros íntimos em Lages (SC), por meio de entrevistas com
mulheres entre 20 e 59 anos, constatou que quanto mais jovens eram as mulheres, maior
a prevalência de agressão verbal. Entre 20 e 29 anos, 84,6% das mulheres informam a
presença dessa forma de agressão entre o casal, ora como vítima, ora como perpetrador.8

Violência verbal
No Gráfico 12, a violência verbal é a que mais ocorre nas relações de namoro e
de ‘ficar’, segundo 85% dos jovens. Desse total, 96,9% é, simultaneamente, vítima e
agressor. Nos encontros individuais e grupais, a violência verbal foi a resposta mais
comum à pergunta sobre o que os adolescentes julgam ser violência entre namorados e
‘ficantes’. Sua elevada frequência contribui para que seja banalizada, porque são comuns
e corriqueiras e até mesmo aceitáveis em algumas situações: “Mas violência verbal é
uma coisa corriqueira” (Mulher, escola particular, Recife); “Violência verbal, acho que
é mais comum, às vezes é aceitável” (Mulher, escola particular, Belo Horizonte); “Eu
acho que a agressão verbal é mais aceitável do que a física” (Homem, escola particular,
Cuiabá); “É o mais comum. É o que mais acontece, começa a conversar e do nada um
levanta a voz, aí começa a brigar” (Mulher, escola pública, Porto Alegre); “É o que eu
mais vejo aqui! É comum! Numa briguinha, às vezes fala: ‘Ah! seu corno!’” (Mulher,
escola pública, Rio de Janeiro).
O já referido estudo com adolescentes espanhóis que investigou vivências de violência física e verbal-emocional entre namorados traz resultados semelhantes a esse,
na medida em que entre as formas de agressão estudadas também se nota a elevada
prevalência da violência verbal-emocional. Quase todos os participantes (96,3% do total) informaram ter agredido verbal e emocionalmente o parceiro; 95,4% confessaram
ter sido vítimas de algum tipo de violência verbal e emocional (Fernández-Fuertes &
Fuertes, 2010).
8
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Neste estudo, algumas vezes o termo agressão verbal foi usado sem, no entanto, ser
considerado como forma de violência. Nos casos em que é visto desse modo, os jovens
dizem que “se for merecido” é válido, legitimado e justificável:
Depende do motivo também. Se fez alguma coisa de errado. Caso contrário, se a gente vê que
mereceu, fica quieto; se vê que não mereceu, vai falando outra coisa. Porque, sei lá, é chato a gente
ser acusado por uma coisa que não fez. (Homem, escola particular, Cuiabá)

A violência verbal é mais percebida nas relações de ‘namoro’ do que no ‘ficar’,
principalmente porque a primeira se caracteriza pelo maior contato, convivência e
compromisso, produzindo mais probabilidade de desentendimentos e situações de discussões: “Eu acho que geralmente acontece mais em namoro do que no ficar. Tipo foi
para balada, pegou dez lá, acabou, você nunca mais vai ver” (Homem, escola particular,
Cuiabá); “Eu acho que agressão verbal acaba que a gente acostuma depois de um tempo,
querendo ou não. Um casal de namorado gritando na rua, eu vejo direto, casal brigando
no meio da rua, gritando” (Mulher, escola particular, Belo Horizonte); “Passar o dia
inteiro junto é complicado” (Homem, escola particular, Porto Velho).
Todavia, esse tipo de violência também foi sinalizado em relações mais efêmeras:
“Mas tem [violência verbal] até com ficante. Comigo já aconteceu! Quem manda passar
o rodo [ficar com muitos meninos]?” (Mulher, escola pública, Recife).
A ‘violência verbal sofrida’ é comentada com muita expressividade por homens
e mulheres, ocorrendo com 83,4% dos entrevistados nas dez cidades brasileiras, sem
distinção quanto à rede de ensino. Ser vítima dessa forma de abuso implica vivenciar
pelo menos um dos seguintes atos cometidos pelo(a) parceiro(a): brigas por ciúmes,
emprego de tom de voz hostil, ouvir coisas ruins de seu passado e que o deixam com
raiva, insultos, depreciações, ridicularizações, ser vigiado para saber onde está, ser culpabilizado pelos problemas, ser acusado de paquerar outra pessoa e ser ameaçado com
o término do relacionamento.
As meninas são um pouco mais vítimas (86,8%) do que os rapazes (82,1%; p <
0,001) dessa forma de violência, que parece ser a tônica das relações afetivas na faixa
etária da adolescência.
Muitas questões compõem essa relação agressiva (Tabela 8). A diferença entre os
sexos aparece apenas no item ‘falar em tom de voz hostil ou maldoso’, mais referido pelas
meninas, que assim se ressentem do tratamento dispensado pelos parceiros. Ridicularizar o companheiro ou a companheira na frente dos outros é o comportamento menos
referido por ambos os sexos.
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Tabela 8 – Itens de violência verbal/emocional sofrida nas relações afetivo-sexuais por
jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras de seus parceiros, segundo o sexo
Itens de violência verbal/emocional

Sexo
feminino

Sexo
masculino

Total

N.

%

N.

%

N.

%

Ele(a) fez algo para me fazer ciúmes

1.855

57,5

1.272

52,3

3.127

55,6

Ele(a) mencionou algo de ruim que
eu fiz no passado

1.854

39,7

1.259

43,1

3.113

41,0

Ele(a) disse coisas somente para me
deixar com raiva

1.854

53,3

1.257

46,3

3.111

50,7

Ele(a) falou comigo em um tom de
voz hostil ou maldoso*

1.850

44,8

1.257

35,1

3.107

41,1

Ele(a) me insultou com depreciações

1.851

13,6

1.265

17,5

3.116

15,1

Ele(a) me ridicularizou ou me caçoou na frente dos outros

1.857

9,1

1.265

8,6

3.122

8,9

Ele(a) vigiava com quem e onde eu
estava

1.855

51,1

1.267

52,3

3.122

51,5

Ele(a) me culpou pelo problema

1.856

42,7

1.267

46,5

3.123

44,1

Ele(a) me acusou de paquerar
outro(a) garoto(a)

1.849

47,8

1.267

52,1

3.116

49,4

*p < 0,05.

Várias questões sobre violência verbal se mostraram mais presentes entre alunos do
ensino particular se comparados com os do ensino público: ‘fazer algo para fazer ciúmes’
(56,6% contra 55,2%); ‘mencionar algo de ruim do passado’ (50,2% contra 37,6%);
‘insultar com depreciações’ (18,8% versus 13,7%); ‘ridicularizar o parceiro na frente dos
outros’ (14,1% contra 7,1%); e ‘culpar o outro por algum problema’ (51,2% versus 41,6%).
A ‘violência verbal praticada’ pelos adolescentes foi mencionada por 85,3%, sem
diferenças de rede de ensino e das cidades pesquisadas. É a forma de violência mais
comumente relatada pelos adolescentes de ambos os sexos.
A Tabela 9 apresenta as questões relativas ao tema. Destacamos que os jovens
consideram como corriqueiro: atitudes para provocar ciúmes, mencionar coisas ruins
do passado, dizer coisas para deixar o outro com raiva e usar tom de voz hostil. Assim,
ressaltamos que as relações afetivas podem se tornar meio fértil para o surgimento de
discórdias e menosprezo entre os jovens em namoro.
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Tabela 9 – Manifestações de violência verbal/emocional nas relações afetivo-sexuais
perpetradas por jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras contra seus parceiros,
segundo o sexo
Itens de violência verbal/emocional

Sexo
Feminino

Sexo
Masculino

Total

N.

%

N.

%

N.

%

Eu fiz algo para provocar ciúmes nele(a)

1.860

60,1

1.272

56,4

3.132

58,7

Eu mencionei algo de ruim que ele(a) fez
no passado

1.858

48,6

1.262

43,3

3.120

46,6

Eu disse coisas somente para deixá-lo(a)
com raiva

1.857

51,1

1.266

46,6

3.123

49,4

Eu falei com ele(a) em um tom de voz
hostil ou maldoso**

1.854

50,6

1.261

37,5

3.115

45,7

Eu insultei ele(a) com depreciações**

1.853

15,3

1.270

17,0

3.123

15,9

Eu ridicularizei ou caçoei dele (a) na
frente dos outros

1.860

11,9

1.271

9,6

3.131

11,0

Eu vigiava com quem e onde ele(a) estava

1.855

46,9

1.274

45,2

3.129

46,3

Eu culpei ele(a) pelo problema

1.853

48,0

1.271

41,0

3.124

45,4

Eu acusei ele(a) de paquerar outra(o)
garota(o)**

1.852

56,2

1.273

39,3

3.125

49,9

Eu ameacei terminar o relacionamento*

1.851

51,6

1.270

41,8

3.121

47,9

*p < 0,05.
**p < 0,001.

Algumas questões de violência verbal se mostraram mais comuns entre alunos
da escola pública e outros da particular. Neste último grupo destaca-se o fato de mais
alunos terem mencionando algo de ruim que o parceiro fez no passado, insultando-o
com depreciações, ridicularizando-o na frente dos outros, vigiando com quem ele anda
e culpando-o pelos problemas.
O Gráfico 13 mostra como a violência verbal se distribui nas cidades estudadas.
Destacamos Florianópolis e Porto Velho como aquelas onde menos estudantes mencionaram essa forma de violência, embora em patamares também elevados.
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Gráfico 13 – Prevalência de violência verbal sofrida e perpetrada nas relações afetivosexuais entre jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras, segundo o sexo
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Na abordagem qualitativa, foram poucas as diferenciações constatadas quanto às
‘formas de expressão e motivações para a violência verbal’ entre os jovens moradores
das regiões brasileiras e das redes de ensino. As distinções aparecem, especialmente,
nas falas de rapazes e moças, que ora reforçam modelos culturais tradicionais de papéis
sociais de homens e mulheres, ora os questionam.
Os depoimentos de rapazes e moças frequentemente apontam para uma ‘natureza
feminina mais sensível’ e uma masculina ‘mais forte’, o que produziria efeitos nas formas
de se expressarem verbalmente, inclusive nos momentos de brigas:
Sei lá, a mulher é mais sentimental. O homem já aguenta mais, assim, qualquer coisa que se fale
para ele. Assim, nem tudo ele leva a sério. Mas a mulher, qualquer coisa que ele falar, ela já está
chorando. (Mulher, escola particular, Manaus)

Essa suposta natureza de gênero revela-se como uma construção cultural reforçada
pelos grupos de amigos e familiares. Ela é produtora de sofrimento, na medida em que
muitos rapazes se ressentem de não poderem expressar suas emoções pelo medo de
serem rechaçados. Muitos são agredidos verbalmente pelas namoradas, sofrem por isso
e sentem-se sozinhos para lidar com o sofrimento:
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Homem: Tipo assim: quando, por exemplo, eu gosto da minha namorada, aconteceu um fato
que ela vai virar para mim e vai falar: ‘Ah, você fez isso, isso e aquilo!’ E começa a me xingar,
me humilhar, sabe? Eu vou ficar abalado, meu psicológico fica abalado.
Mulher: Eu concordo! Porque o homem ele é sozinho, ele vai chorar sozinho, ele não vai ter ninguém pra chorar com ele. Agora, mulher, não, a mulher já procura a amiga, a mãe, alguma coisa.
Homem: Tudo é questão de orgulho também. Como é que você vira para seu amigo, você está na
roda de homem, você está falando, você se vangloria: ‘Ah, eu peguei tal, ah, eu peguei aquela gostosa
ali’. Aí como é que você vira para seu amigo e vai falar: ‘Ah, minha namorada me tratou isso e
isso, e eu gosto dela pra caramba, estou chateado’.
Mulher: Aí você fica meio sério, todo tristão, aí o pessoal vai e começa a te zoar, é por isso que eu
não demonstro. (Grupo misto, escola particular, Belo Horizonte)

A utilização da violência verbal por rapazes e moças parece, algumas vezes, ter
caminhos distintos. As mulheres foram apontadas em muitas falas como as maiores perpetradoras de agressões verbais, indicando que seria esse um tipo de abuso tipicamente
feminino, sobretudo quando utilizado para humilhar o parceiro de maneira injuriosa
quanto à sua masculinidade.
Eu acho que ela atinge mais verbalmente chamando de cafajeste, de cachorro, o que vier. Eu sempre
chamo de corno e viado.
É o que vem na cabeça, porque o que mais machuca o homem se fala da masculinidade ou que
ele seria corno. Dizer que ele é passado pra trás. Essas duas coisas atingem. Falar disso atinge.
(Grupo de mulheres, escola pública, Porto Alegre)

Embora frequentemente qualificada como falta de respeito entre o casal, a agressão
verbal foi apontada como uma ‘forma muito comum de comunicação’ entre os adolescentes em contextos de discussão. Em tais momentos, foram muitos os relatos sobre a falta
de controle das emoções, o que se transforma em brigas, em que gritos e xingamentos
interrompem um possível diálogo como forma de solução de conflitos: “É, querendo
ou não, você brigando, você ofende na hora da raiva. Seu burro, seu jumento, alguma
coisa assim. É violência verbal, é falta de respeito” (Mulher, escola particular, Brasília).
Mulheres e homens qualificam tais situações como momentos de perda de controle,
de perda da cabeça, como se estivessem movidos por uma impulsividade que os levaria
a proferir palavras ofensivas na tentativa de extravasar a raiva: “É. Falar palavrão, xingar
de qualquer coisa, xingar de coisas que vêm na cabeça na hora. Depois estão lá, juntos
de novo” (Mulher, escola particular, Manaus);
A pessoa sente, se ela já está um pouquinho triste ou muito triste em relação ao término do namoro.
Aí vem a agressão física ou a humilhação, aí ela fica nervosa, ela perde o controle de seus instintos,
ela quer bater ou quer xingar ou quer brigar. (Homem, escola pública, Brasília)
Normal você ver namorado junto com namorada, no telefone, um xingando o outro. Mas, assim, é
uma coisa que quem namora, todo mundo já fez isso. Tipo hora de extravasar toda aquela raiva
que você está acumulando. (Homem, escola pública, Cuiabá)
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A perda de controle por parte dos homens indica uma característica da agressão
verbal perpetrada por eles: os rapazes xingam para não bater. Consideram que têm um
impulso que pode conduzir à violência física mais danosa, caso não se controlem.
Homem até para não bater xinga muito mais. Até porque ele não tem coragem de chegar e te
dar um tapa, dar um tapa na namorada. Ele vai xingar ela até ela cansar e ficar quieta e parar
de encher o saco. (...) Acho que compensa mais você xingar do que você bater. (Homem, rede
privada, Cuiabá)

Embora com menos ênfase, houve quem refletisse criticamente sobre a atitude de
perder o controle e falar o que vem à cabeça: “ Eu me torno egoísta pelo fato de falar
tudo o que eu penso e não medir minhas palavras, aí eu acabo magoando. E eu acho
que isso não é uma agressão física, mas é uma agressão na nossa cabeça” (Mulher, escola
particular, Manaus).
Um dos mecanismos frequentemente utilizado nas relações são as chantagens
emocionais. Os rapazes dizem que as moças utilizam essa estratégia em situações de
tentativas de término: quando eles querem terminar, sentem-se pressionados a permanecer no namoro em razão das pressões psicológicas que elas fazem. Foram citados,
por exemplo, como forma de chantagem emocional por parte das mulheres, a tentativa
de suicídio e o anúncio de falsa gravidez:
Chega lá e fala que está grávida e não está. Uma menina aqui da escola namorava um cara
aí, aí ele terminou com ela. E ela falou: ‘Eu estou grávida, vamos voltar’. É! Pra forçar!
Chantagem! (Homem, escola particular, Belo Horizonte)

Os homens também relatam que se sentem pressionados pelas mulheres a passar
muito tempo com elas ou a declarar um amor que muitas vezes não sabem se sentem.
Também se queixam de não ficar à vontade para expressar o que sentem em público:
A agressão psicológica pode ser também a falta de segurança da garota [em relação ao rapaz].
Ela está só ficando com o rapaz. Só que ela fica fazendo pressão porque ela não se satisfaz com
o que ele sente por ela. Por exemplo: ele passa a maior parte do tempo com ela e ela fica fazendo
pressão. Tudo o que ele já disse a ela, ela não acredita, ela fica fazendo pressão pra ele dizer mais,
mais, até ouriçar. Ser mais concreto, assim, dizer ‘eu te amo’, uma coisa assim. (Homem, escola
particular, Recife)

A própria tentativa de controle sobre a vida do outro, qualificada como ciúme ou
como cuidado com quem se ama, pode ser considerada pelos adolescentes como uma
forma de violência emocional. Isso ocorre na medida em que se sentem ameaçados, controlados ou mesmo constrangidos em suas ações e desejos. Formas comuns de domínio
demonstradas por adolescentes de ambos os sexos, de ambas as redes de ensino, pública
e particular, e de todas as regiões do país, são o controle de comportamentos, das roupas
usadas pelo parceiro, dos nomes na agenda dos celulares, dos acessos ao Orkut do parceiro, das pessoas com quem conversa e das formas de expressar afeto pelos amigos.
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Meu namorado é muito ciumento. Ele não gosta que eu fico olhando para o lado, ele não gosta que
ninguém fique olhando pra mim. Meu telefone, ele fica vendo os contatos que tenho, se tem nome
de rapazes. Eu fico super com raiva dele. Eu não gosto. Falo pra ele que não é para mexer nas
minhas coisas. Que não tenho nada pra esconder dele. Mas ele não acredita. (Mulher, escola
particular, Porto Velho)

Um exemplo: ontem mesmo um amigo meu, ele dança axé. A namorada dele perguntou pra
ele: ou você vai dançar axé ou você vai ficar comigo. Então está acabado. Ele ficou a noite toda
me perguntando: ‘Eu gosto de dançar, eu vou largar ela’. Não sei, o que você faz? Você larga
ela ou você dança. Então o cara ficou com o psicológico dele mexido. Acho que ele não deve ter
conseguido dormir a noite toda pensando nisso, se ele iria ficar com a menina ou se ia dançar
axé. (Homem, escola pública, Brasília)

A tentativa de controlar a vida do outro surgiu em falas de meninas como algo que
permanece mesmo após o término do namoro. Há situações em que o controle – que já
é intenso durante o namoro – toma a forma de perseguição. Isso causa sérios danos aos
que passam a se sentir ameaçados e a ter sua vida constrangida em razão de uma atitude
doentia de alguém que não se conforma com o término de uma relação:
E ele continuava indo atrás dela, até depois que eles terminaram. Ele não podia ficar sabendo que
ela estava com ninguém, porque senão ele ia achar esse menino, bater nele, não sei o quê, ele ainda
achava que ela era só dele. Aí ela não podia fazer nada, vivia com medo de sair na rua. (Mulher,
escola pública, Brasília)

O comportamento controlador, especialmente dos homens em relação às mulheres,
é um tipo de violência de reconhecimento mais recente (Garcia-Moreno et al., 2005).
Pode abranger diferentes tipos de cerceamentos, como vigia na saída da escola, invasão
de intimidade devido ao controle do telefone celular, isolamento social dos amigos e da
família, ou ainda perseguição, ameaça e ciúme excessivo quando a parceira se comunica
com outros homens. Esse comportamento pode desencadear agressões físicas e trazer
consequências negativas para a vida dos jovens. É importante abordar os diferentes
contextos culturais e os aspectos subjetivos, uma vez que o comportamento controlador
pode ser aceito como uma forma de carinho e de proteção.
Foi também considerada agressão emocional a pressão exercida por parte do grupo
de amigos em razão da qual o adolescente se sente impelido a fazer algo que não queira
ou para o que não se sinta preparado ou mesmo que não saiba se deseja, como ‘ter que
ficar’ com alguém quando sai para se divertir, por exemplo:
Essa pressão de ficar, eu considero bem violenta porque às vezes você nem tem tanta maturidade para entender direito o que você é ou o que você quer realmente. ‘Ah, será que eu quero
namorar, será que eu quero namoro sério?’ Aí você já fica naquela coisa assim: ‘Todo mundo
fica, eu posso ficar, eu tenho que ficar’. Aí você vai numa festa, uma amiga chega para você e
fala alguma coisa, aí você acha que é normal. Aí daqui a um tempo você vai perceber: ‘Nossa,
por que eu fiz isso, eu não estava querendo, entendeu?’ É um tipo de violência, te obriga a
fazer uma coisa sem você saber direito o que é. Aqui em Brasília acontece muito. (Mulher,
escola particular, Brasília)
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Outra forma comum de comunicação bastante mencionada é a que ocorre por meio
de gritos com o parceiro. Algumas adolescentes utilizam tal estratégia como forma de
evitar uma possível subjugação, adotando assim uma postura mais agressiva antes que
os rapazes o façam. Interessante é ver que tal postura é identificada como comportamento masculino:
Eu, porque eu sou mais abusada, eu sou mais folgada, meu namorado é daquele tipo mais quieto
que só fica observando. Se ele já começa a fazer gracinha, aí eu já vou e aperto. No nosso relacionamento, parece que eu sou homem, porque eu dou um grito, ele cala a boca. (...) Também porque a
gente não pode calar a boca, porque se a gente quietar eles pisam na gente. Tem que fazer o homem
sofrer porque senão eles fazem a gente sofrer. (Mulher, escola pública, Belo Horizonte)

Os rapazes, ao contrário do que pensam as meninas, consideram que gritar não
adianta nem resolve a relação:
A maioria das mulheres acha que grito funciona. Ela chega e não quer nem saber. Elas tiram uma
ideia da cabeça e o menino diz: ‘Não foi assim, não!’ Nada que ele fale vai mudar sua cabeça, e
fica por isso. (Homem, escola pública, Recife)

Não há consenso quanto aos motivos de as meninas gritarem e utilizarem mais
agressões verbais. Alguns rapazes consideram isso fruto da impulsividade delas, que,
por serem mais ‘nervosas’, falariam sem pensar tudo o que lhe vem à cabeça. Em contrapartida, outros qualificam as meninas como pessoas mais frias, que pensam muito
bem antes de falar, provocando neles uma intensa humilhação. A discussão a seguir, em
dois grupos femininos, expressa essa diversidade de opiniões sobre agressão verbal e
emocional entre adolescentes de todos os locais pesquisados:
– Eu acho que é da menina para o menino.
– Eu acho que é do menino para a menina.
– Eu acho que é de ambas as partes.
– Mulher quando cisma com alguma coisa, quando a mulher é ciumenta, ela fala, xinga o menino
de tudo quanto é nome.
– O menino, ele pode xingar ali da boca para fora, agora a menina, ela fala o que ela acha mesmo.
– A menina é mais verdadeira, então ela fala mais as coisas capazes de machucar mais.
– Aí eu acho que é o contrário, eu acho que a menina sente as coisas, mas não expõe, fica mais
para ela mesma. (Mulheres, escola particular, Belo Horizonte)
– Geralmente é das meninas com os meninos.
– [A menina] é mais fria para falar.
– ‘Seu inútil’. Acaba com o cara! (Mulheres, escola pública, Brasília)
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Demérito à aparência física do parceiro também surge como uma forma comum de
violência verbal. Meninos dizem que humilham as garotas chamando-as de gorda e feia;
e meninas revelam que há uma espécie de sabotagem de alguns parceiros no sentido de
incentivar que fiquem menos atraentes aos olhos de outros rapazes:
E às vezes o namorado fica tentando sabotar a namorada. Pegar a menina, falar assim: ‘Como
você é bonita!’ Aí vem falar assim: ‘Vai pra academia, você está muito magra’, só pra ela ficar
menos bonita para os homens, entendeu? (Mulher, escola particular, Cuiabá)

A pressão dos rapazes para fazer sexo com as meninas também é descrita como uma
forma de violência, provocando sofrimento, sobretudo quando elas acabam cedendo sem
estar com vontade, arrependendo-se depois. Como será discutido mais adiante, esse tipo
de pressão muitas vezes está associado à cobrança de uma ‘prova de amor’ por meio de
chantagens e ameaças de término de namoro. Mas não só o sexo é assim considerado.
A fala de um rapaz do Nordeste ilustra uma situação que envolve o alto risco a que
meninas se submetem para ‘provar amor’: “Tipo colocar a menina para vender droga,
essas coisas assim. Por exemplo: o cara, o traficante, usar a menina para vender droga
ou alguma coisa do tipo, para provar que gosta dele” (Homem, escola particular, Recife).
Outro tipo de violência verbal ou emocional apontada pelos jovens são as alusões
a respeito da estratificação social do parceiro. A diferença de renda e a pertença a uma
classe social surgiram no discurso dos adolescentes como fator importante na escolha e
na manutenção de relacionamentos. O que difere é justamente a posição social que eles
ocupam, quando os das camadas mais abastadas se sentem compelidos a manter uma
posição social considerada de maior status e os adolescentes mais pobres se consideram
agredidos e humilhados em relação a isso:
Eu acho que não só em namoro, mas também rola muito de todo mundo ter esse negócio assim de
querer prosperar um dia, ter uma vida melhor até amizade. Mesmo assim, você vê muito as pessoas: ‘Ah, lá, você faz isso, você é isso, não sei o quê’, só para querer mostrar que você é melhor,
só porque você faz tudo certinho, e aí tem que a sociedade quer que você seja o que o outro não é,
então ele é inferior a você. Você percebe sempre o comportamento assim em todos os momentos assim
que você está num grupo de adolescentes. Você percebe sempre aquele comportamento no jeito de
falar, as coisas, as brincadeiras, sempre é aquele tipo de coisa, ‘ah, que eu tenho moral’. Sempre a
pessoa está tentando é até porque ela pensa um jogo de quem vai vencer, quem vai rir por último.
(Mulher, escola particular, Brasília)

Acho que é uma coisa muito complicada porque já vi namoros que a pessoa chega e fala: ‘Você
não é pra mim, sua classe social é isso, isso’ (...). Sabe, eu acho que é uma forma que magoa
a pessoa. (Mulher, grupo misto, escola pública, Brasília)

Para os adolescentes de uma escola particular, as classes de menor poder aquisitivo
têm menos informação e menos recursos para lidar com os conflitos e por isso tendem
a cometer mais ações violentas nas relações afetivas:
Pode haver certo preconceito no que eu vou falar, mas é o que acontece realmente. Como a gente
é mais top na sociedade, assim, se for analisar quem é um nível mais baixo da sociedade, tipo
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o homem pega, bebe, chega em casa, aí desconta toda a raiva dele na mulher. (Mulher, grupo
misto, escola particular, Brasília)

Outra perspectiva, no entanto, é apresentada na fala de um adolescente da rede pública
que localiza maior ocorrência de violência em regiões onde há presença de criminalidade,
mostrando não ter relação direta e necessária com pobreza ou com o status social.
Depende. Digamos assim, nos lugares onde existe marginalidade, a mulher é tratada de forma
pior. (...) Porque ela está meio que acostumada com essa realidade, pra ela não é mais um crime o
homem bater na mulher, já é uma coisa normal (...). A gente explica: ‘Não, isso é um crime, não
pode’, mas ela acha que é normal, já acostumou. (Grupo focal misto, escola pública, Brasília)

Ameaças
Por meio do Gráfico 12, constatamos que 24,2% dos jovens sofrem ameaças nas
relações afetivo-sexuais e que 29,2% as praticam nas seguintes formas: quebrar ou
ameaçar destruir algo de valor do parceiro, tentar amedrontá-lo de propósito, ameaçar
bater ou jogar alguma coisa nele e ameaçar machucá-lo. Vale a pena ressaltar que, dentre
os que relatam alguma forma de ameaça, 84,6% sofrem e ao mesmo tempo perpetram
ameaças na relação amorosa.
Rapazes e moças informam igualmente sofrer ameaças dos parceiros, 24,2%, sem
diferença segundo a rede de ensino. Wolfe e colaboradores (2001), empregando com
adolescentes canadenses o mesmo instrumento de aferição utilizado neste livro, encontraram percentuais similares: 24% entre os rapazes e entre as moças.
Dentre as questões que aferem ‘ameaças sofridas’, apenas ‘tentar amedrontar de
propósito e destruir ou ameaçar algo de valor’ mostraram-se como itens significantes,
com maior ocorrência entre as mulheres. Não há diferenças quanto a estudar no ensino
público ou privado. O item ‘amedrontar de propósito’ foi a ameaça mais comumente
vivenciada pelos jovens de ambos os sexos (23,1% para mulheres e 16,4% para homens).
Bem menos frequentes são: ‘ameaçar machucar’, ‘ameaçar bater ou jogar alguma coisa’
e ‘destruir ou ameaçar destruir coisas de valor’ (Tabela 10).
Tabela 10 – Itens de ameaças sofridas nas relações afetivo-sexuais por jovens (15-19
anos) de dez capitais brasileiras de seus parceiros, segundo o sexo
Itens de ameaças
Ele(a) destruiu ou ameaçou destruir algo
de valor para mim*
Ele(a) tentou me amedrontar de
propósito*
Ele(a) ameaçou me machucar
Ele(a) ameaçou bater em mim ou jogar
alguma coisa em mim

Sexo
feminino
N.
%

Sexo masculino

Total

N

%

N

%

1.860

5,2

1.273

2,6

3.133

4,2

1.850

23,1

1.269

16,4

3.119

20,6

1.847

7,4

1.266

5,3

3.113

6,6

1.849

5,2

1.268

3,4

3.117

4,5

*p < 0,05.
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Um total de 29,2% dos adolescentes entrevistados relatou a existência de ‘ameaças
perpetradas’ contra os parceiros afetivos. Tal qual ocorreu no caso das violências físicas,
as mulheres se destacam por praticar mais ameaças (33,3%) a seus parceiros do que os
homens (22,6%; p < 0,001). Entre os adolescentes canadenses, Wolfe e colaboradores
(2001) encontraram resultado similar, embora em patamares inferiores: 20% das moças
e 17% dos rapazes. Não notamos distinção nos relatos dos jovens do ensino público
ou privado.
Como se pode observar na Tabela 11, a ação abusiva mais praticada é tentar amedrontar de propósito, o que é mais referido pelas moças. Com frequência bem menor,
estão ‘ameaçar bater e ameaçar machucar’ (também mais frequente por parte das mulheres). ‘Destruir ou ameaçar destruir os objetos’ foi o tipo de ação abusiva menos citado,
correspondendo apenas a 4% dos adolescentes.
Tabela 11 – Itens de ameaça perpetrada nas relações afetivo-sexuais por jovens (15-19
anos) de dez capitais brasileiras contra seus parceiros, segundo o sexo
Itens de ameaça

Sexo
feminino

Sexo
masculino

Total

N.

%

N.

%

N.

%

Eu destruí ou ameacei destruir algo de
valor para ele(a)*

1.859

4,7

1.275

2,8

3.134

4,0

Eu tentei amedrontar ele(a) de propósito*

1.853

27,7

1.274

20,0

3.127

24,8

Eu ameacei machucar ele(a) **

1.851

11,0

1.272

3,4

3.123

8,1

Eu ameacei bater nele(a) ou jogar alguma
coisa nele(a)**

1.852

11,3

1.271

2,1

3.123

7,8

*p < 0,05.
**p < 0,001.

O Gráfico 14 apresenta a distribuição da violência sofrida e praticada nas escolas
das dez capitais brasileiras. Jovens de Manaus se destacaram por informar bem mais
esse comportamento, e os de Florianópolis e Brasília sobressaíram quanto ao oposto.
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Gráfico 14 – Prevalência de ameaças sofridas e perpetradas nas relações afetivo-sexuais
entre jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras, segundo o sexo
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O principal momento em que as ameaças estiveram presentes nas falas dos adolescentes foi quando relataram o término do namoro. ‘Ameaçar tentar suicídio caso o
parceiro findasse o relacionamento’ foi uma das formas comuns de amedrontar o outro.
Em situações como essa, houve relatos do receio de que a ameaça se concretizasse. E
alguns adolescentes lembraram casos conhecidos em que namorados se mataram devido
ao fim de uma relação. As reflexões contidas em tais relatos sugerem uma sensação de
medo de que o mesmo possa acontecer e que um sentimento de culpa os acompanhe vida
afora: “Ah, se tu me largar eu vou me matar” (Mulher, escola particular, Porto Alegre);
“Por exemplo, quer terminar o namoro, aí o menino começar a dizer que vai se matar,
que não quer mais nem saber, que só quer a pessoa” (Mulher, escola particular, Teresina).
O uso das tecnologias de comunicação, tais como fotos de celular e Internet, está
presente nas ameaças. Ameaçar difamar o outro por meio da divulgação de fotos íntimas
na Internet foi uma das estratégias citadas como utilizadas para tentar evitar o término de
namoro. As falas indicam os rapazes como os principais autores dessas chantagens. Nos
depoimentos, os jovens descreveram situações em que as garotas se deixam fotografar
ou filmar em situações íntimas pelos parceiros – nuas ou seminuas – e também casos
em que o rapaz filma alguma relação sexual com a parceira sem que ela saiba.
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Bem, um caso foi de chantagem, ‘se você não ficar comigo eu vou divulgar’ [fotos íntimas
da moça], e outros foram por pura sacanagem mesmo, de ‘eu tenho essa foto, eu vou mostrar
pra todo mundo!’, ignorância da pessoa. (Homem, escola particular, Rio de Janeiro)
Ela era muito apaixonada por um amigo meu. Aí ela começou a mandar fotos pra ele, e eles
se encontraram e tal e ficaram de brincadeira tirando foto. Ele estava em Fortaleza, carnaval
fora de época, e ficou com um monte de mulher, e ela descobriu e terminou com ele. E ele falou
que se terminasse, ele iria mostrar as fotos. (Homem, escola particular, Manaus)

A ameaça de término da relação e de ficar com outra pessoa é uma forma de pressionar e coagir o outro a fazer o que se deseja. Os rapazes foram mais mencionados
como autores de tais ameaças, sobretudo quando querem coagir a namorada a fazer
sexo sem que ela queira:
O namorado quer que ela faça tal coisa, aí faz uma ameaça. ‘Vou terminar, eu não quero mais
que você faça isso, senão eu faço tal coisa também, ou te chifro’. ‘Olha, tem uma garota me dando
mole, se você fizer isso, eu saio com ela’, fazendo assim esses tipos de ameaças. (Homem, escola
pública, Rio de Janeiro)

Os rapazes foram descritos também, em muitas situações, como controladores.
Embora não seja uma atitude exclusiva do comportamento dos adolescentes do sexo
masculino, os próprios meninos, ao exemplificarem situações de controle, descrevem
momentos e formas como isso ocorre. Neste depoimento, observamos, por meio da
fala de um rapaz, uma situação em que se pode ver que a mulher está em permanente
situação de ameaça:
A pessoa não pode sair pra lugar nenhum que o cara fica: ‘Sai, eu estou de olho em você, viu? Se
você sair só, se falar com alguém na rua, eu estou sabendo, tem alguém te seguindo’. Mesmo sem ter.
A mulher, ela já anda olhando para os lados. (...) ‘Olhe lá, se ligue!’ Isso já é uma ameaça, ela já
vai no caminho, ‘ele mandou eu me ligar, por quê? Será que tem alguém lá?’ Ela vai ter medo de
falar com um amigo. (Homem, escola pública, Recife)

Muitas vezes, as ameaças são precursoras de violências físicas e sexuais que se tornam mais frequentes em relação a dois fatores: sentimento de rejeição e uso de álcool e
outras drogas. No exemplo a seguir, a proteção do grupo de amigos interrompe a ameaça:
No carnaval, o namorado dela estava muito bêbado, muito bêbado, estava andando com a gente, estava
começando a falar idiotice. Aí ela parou ele, virou e falou que se ele continuasse, ela ia sair dali e ia
andar com as meninas. Aí ele falou assim: ‘Eu vim aqui para ficar com você’, e começou a discutir
com ela. Aí ela falou assim: ‘Você está alterado. Se eu fosse você, sentava e esperava passar um pouco’.
Aí ele foi e empurrou-a e disse que ia bater nela. (Mulher, escola particular, Porto Velho)

O controle sobre a vida da namorada por vezes ganha contornos de obsessão e
perseguição, conforme o depoimento dado por uma moça que teve sua vida marcada
pelas atitudes de um ex-namorado que ameaçou tirar-lhe a vida:
Essa pessoa que eu namorei com ela um ano, eu não sabia que ela era usuária de drogas. E
tudo que ele pedia pra mim eu dava. Aí ele pediu R$ 15,00 pra mim. Eu não sabia pra que

cap4.indd 112

21/6/2011 14:07:54

Violências nas Relações Afetivo-Sexuais

113

era e eu não tinha. Daí ele falou: ‘Vê se consegue com seus pais’. Eu pedi pra minha mãe,
e minha mãe não me deu R$ 15,00. A minha mãe me deu R$ 10,00. E ele falou: ‘Você
tem, sim, você não quer me dar’. Eu peguei e saí. Eu estava saindo, aí ele puxou meu cabelo
e me deu um tapa. Daí eu cheguei em casa e contei pra meu pai, e meu pai foi conversar com
ele. Eu terminei com ele e fiquei com medo de namorar outra pessoa. Eu tenho medo e meu
medo é constante, porque ele manda mensagem pro meu celular me ameaçando. Meu pai está
querendo mudar daqui. Só que ele falou que sabe dos meus passos, e aonde a gente for ele vai
atrás. E esse é o medo que eu tenho de ficar com alguma pessoa, e se acontecer o pior, a culpa
vai ser minha. (Mulher, escola pública, Cuiabá)

No entanto, também garotas tomam atitudes de controle: “Ih! no namoro, eu gosto
de mandar, e o que tiver perto voa” (Mulher, escola pública, Cuiabá);
Eu gosto de mandar, mas não aceito ser mandada, não! Eu falei: ‘Se eu vir você conversando com
essa mulher de novo, você vai ver o que eu vou arrumar, tanto com você quanto com ela, quanto
com seu filho’. Ele não tem nada a ver, não, mas os três vão rodar na minha mão. Aí ele parou
de conversar com ela. (Mulher, escola pública, Belo Horizonte)

A jovem cujo depoimento vem a seguir descreve como sua relação com o namorado
é permeada de atitudes controladoras e abusivas:
Aconteceu comigo. Uma vez, eu estava conversando com meu namorado na rua, ele veio gritar
comigo. Eu xinguei e falei: ‘Se você gritar comigo, eu vou dar um tapa na sua boca, eu não estou
brincando’. (Mulher, escola pública, Belo Horizonte)

As ameaças intensas e as agressões verbais muitas vezes têm o poder de ferir profundamente uma pessoa, dependendo do contexto em que são proferidas e da dinâmica
de cada relação. Desse modo, é comum que especialmente as mulheres sejam psicologicamente atormentadas e controladas por homens que nunca as tocaram violentamente
(Langhinrichsen-Rohling, 2005).

Violência relacional
Essa forma de violência é caracterizada por dificuldades que envolvem: espalhar
boatos sobre o parceiro ou a parceira, tentar virar os amigos contra ele ou ela e dizer
coisas para interromper a amizade. O Gráfico 12 mostra que 16% dos jovens relatam
sofrer pelo menos uma dessas ofensas e 8,9% agem assim na relação amorosa. Dos que
convivem com alguma forma de violência relacional, 41,2% simultaneamente a sofrem
e a perpetram.
‘Sofrer violência relacional’ foi relatado mais por rapazes (19,7%) do que por moças
(13,7%; p = 0,003). Os homens, em maiores proporções, afirmam que suas namoradas
tentaram espalhar boatos sobre eles. Tentar virar amigos contra o(a) namorado(a) ou
dizer coisas a fim de terminar as amizades do outro não apresentam diferença significativa quanto ao sexo (Tabela 12). Não encontramos distinção significativa quanto às
categorias de instituições de ensino.
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Tabela 12 – Itens de violência relacional sofrida nas relações afetivo-sexuais por jovens
(15-19 anos) de seus parceiros em dez capitais brasileiras, segundo o sexo
Itens de violência relacional

Sexo
Feminino

Sexo
masculino

Total

Ele/Ela tentou virar meus amigos
contra mim

N.

%

N.

%

N.

%

1.856

10,1

1.268

11,2

3.124

10,5

Ele/Ela disse coisas sobre mim aos
meus amigos, para virá-los contra mim

1.856

6,6

1.269

6,6

3.125

6,6

Ele/Ela espalhou boatos sobre mim*

1.850

4,0

1.262

8,2

3.112

5,6

*p < 0,001.

A ‘violência relacional perpetrada’ pelos adolescentes contra seus namorados ou
namoradas mostra-se menos comum (8,9%) do que a por eles sofrida, sem diferença
entre sexos. São comportamentos que incomodam muito, pois estão intimamente relacionados à confiança e à amizade, valores tão caros nessa fase da vida. Talvez por isso,
seja mais difícil para eles se avaliarem a respeito. Menos jovens das escolas públicas relataram essa forma de violência (7,4%) em comparação com os que frequentam escolas
particulares (12,9%).
O item que apresentou a maior diferença foi o de ‘espalhar boatos’, com maior
frequência entre jovens da rede privada (8,3%) do que da pública (4,6%), e entre os
homens (6,2%) do que entre as mulheres (3,4%). Tentar virar os amigos do parceiro
contra ele ou vice-versa e dizer coisas que os desabonem são ações pouco mencionadas
pelos jovens de ambos os sexos (Tabela 13).
Tabela 13 – Itens de violência relacional perpetrada nas relações afetivo-sexuais por
jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras contra seus parceiros, segundo o sexo
Itens de violência relacional

Sexo
feminino

Sexo
masculino

Total

N.

%

N.

%

N.

%

Eu tentei virar os amigos contra ele(a)

1.863

3,5

1.273

3,1

3.136

3,3

Eu disse coisas sobre ele(a) aos seus
amigos, para virá-los contra ele(a)

1.859

3,6

1.272

2,9

3.131

3,4

Eu espalhei boatos sobre ele(a)*

1.850

3,4

1.265

6,2

3.115

4,5

*p < 0,05.

No Gráfico 15, constatam-se prevalências dessa forma de violência levando-se em
conta as cidades estudadas. Jovens de Manaus destacam-se por elevados percentuais. Os
de Recife são mais vítimas, e os do Rio de Janeiro e de Porto Velho são os que menos
informam serem perpetradores desse tipo de abuso.
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Gráfico 15 – Prevalência de violência relacional sofrida e perpetrada nas relações afetivosexuais entre jovens (15-19 anos) em dez capitais brasileiras, segundo o sexo
(%)
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0

Sofrida
Perpetrada

25,0
21,0

20,0 20,2
15,0

15,5

19,2

18,6

18,4
16,2

14,2
12,3

10,0

19,4
12,3

11,6

14,0 13,2

14,3

13,9
11,6

11,3

8,3
5,4

5,0

Porto Alegre

Florianópolis

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Cuiabá

Brasília

Teresina

Recife

Porto Velho

Manaus

0,0

Também nos grupos focais, a expressão da violência relacional mais mencionada
foi ‘espalhar boatos’ sobre o outro e mais entre os rapazes. O termo ‘difamação’ talvez
expresse mais adequadamente o que foi debatido pelos adolescentes, que usaram até o
termo ‘violência moral’ para traduzir as situações de agressão. Esse tema foi amplamente
discutido no contexto da violência verbal. As práticas vão desde o ‘espalhar boatos’ até a
divulgação oral de intimidades e a utilização de ferramentas tecnológicas para falar mal
do outro. “É violência moral também. Eu acho que pode existir, de difamar a pessoa
que você está namorando, e vários casos que acontecem de tirar foto da pessoa e colocar
na Internet” (Homem, escola particular, Rio de Janeiro);
Às vezes as pessoas estão se comunicando por um chat e uma menina vai lá e levanta a blusa
e mostra os peitos, por exemplo. O cara guarda essa foto e divulga na Internet pra todo mundo
ver. Eu conheço três meninas que passaram por uma situação dessa. (Homem, escola
particular, Rio de Janeiro)

Fatos narrados pelos jovens mostram uma possível banalização e um acirramento
dessa forma de violência, atingindo quase sempre as mulheres – o que é comentado por
jovens de todo o país. Algumas vezes, as imagens são obtidas sem o consentimento delas;
noutras, elas consentem e se deixam fotografar e filmar como parte de uma atividade
de sedução, em um contexto específico. No passado, esse jogo ocorria nas relações ao
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vivo e produzia difamações por meio do ato de espalhar boatos em conversas. Um rapaz
contava a outro o que tinha experimentado sexualmente com a moça, tendo acontecido
ou não. Hoje, a situação filmada ou fotografada se torna evidente e muito mais passível
de ser compartilhada, com prejuízo para as mulheres:
Às vezes o menino divulga a foto achando que ele está fazendo uma brincadeira. Não vê isso como
um ato de violência moral, e a menina é que vai sofrer todos os possíveis efeitos. Mas o homem sofre,
porque vão acabar sabendo o nome do menino. (Homem, escola particular, Rio de Janeiro)

Esse tema merece maior aprofundamento, pois expressa novas formas de experimentação e de exercício da sexualidade. Com o uso em larga escala das ferramentas da
Internet pelos adolescentes, a prática de exibição do corpo para o parceiro ganha novos
contornos: a sedução se dá no tempo real-virtual, bem como pode ser distorcida pela
difamação, da qual as mulheres continuam a ser as maiores vítimas:
Elas talvez mandem as fotos pra atrair o cara. Se ela gosta muito, ela manda uma foto sensual
para o cara falar: ‘Olha essa menina bonita com quem eu vou ficar’. E ele acaba, talvez,
mandando essa foto pela Internet. Ela nega até a morte, diz que não mandou. Mas tem um
cara aí que vazou a história e mostrou a foto pra todo mundo! Em dois minutos eu entrei em
contato com quase dez pessoas ao mesmo tempo e vazei uma fofoca dessas. E é o seguinte, pela
Internet tu solta muito mais do que cara a cara. (Homem, escola particular, Manaus)

O término de namoro é um momento em que a violência relacional é bastante
mencionada nas entrevistas. Muitas vezes está associada a sentimentos de vingança por
parte daquele que não desejava o desfecho. A difamação por meio de xingamentos e até
mesmo da divulgação de intimidades do ex-casal também é muito mencionada:
Acabando o namoro, ele pode ficar falando um monte de coisa. Fica inventando um monte de
coisa pra difamar a pessoa. (...) Ou pode ser que a pessoa não tenha feito. É, mas ele quer é ficar
difamando. (Mulher, escola pública, Recife)
Foi muito constrangedor. Eu fiquei com ele. A gente terminou um dia desses aí atrás. Eu descobri
que ele estava ficando com outra menina. Aí ele começou a falar coisas que ficavam só entre nós
dois. Ele abriu lá pra todo mundo. Todo mundo que estava ao redor olhou pra minha cara e eu
fiquei morrendo de vergonha. Cheguei em casa pra chorar. (Mulher, escola pública, Teresina)
Às vezes, até quando o menino quer terminar com a menina e fica com vergonha e fala para amigos e
não para a menina. Ou ele faz o comentário rebaixando ela. (Mulher, escola particular, Cuiabá)

É importante ressaltar que tais ações danosas contra as mulheres – que, segundo
elas, atingem sua imagem, sua moral, sua dignidade e provocam constrangimento e
sofrimento – remetem ao comportamento da mulher em relação à sua sexualidade. A
maioria das falas mostra o estereótipo da ‘garota mal-falada’. Tal expressão encontra eco
em noções culturais que consideram a continência sexual feminina como valor moral, e
a discriminação se torna um fato mesmo quando o ato não foi realizado concretamente.
Dito de outra forma, atingir publicamente a moral de uma garota, frequentemente, é
qualificar o exercício da sua sexualidade como ‘livre demais’ por ‘ficar’ com muitos
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garotos, por ter feito sexo no primeiro encontro e outras coisas do tipo, que nem mesmo
tenham acontecido de verdade. Essa discriminação está na base dos boatos.
Eu acho que é amoral, também, a pessoa começar a esculachar a outra. Já aconteceu o caso de uma
colega falar que o namorado dela falou um monte de coisa, falou que ela tinha feito e ela não tinha
feito. Falou que ela estava saindo com outra pessoa, só que ela não estava. Foi agressão verbal.
Acho isso a pior coisa. (Mulher, escola pública, Rio de Janeiro)
E tem aquele também que a menina é difamada pelo menino. Aí o menino está namorando, mas a
despreza totalmente. Fica se agarrando com outra menina. Mas não está nem aí, e a outra menina
lá, sofrendo, sabe? (Homem, escola particular, Porto Velho)
Tem agressões psicológicas que deixam você traumatizada. Se fala alguma coisa que ela não queira
ouvir, ela fica tão assustada. (...) E ele começa a dizer coisa, a difamar ela. Ela também aí fica
deprimida. Ele fica mexendo com ela e com outros meninos, ficam rindo dela, se elas passam na
rua. Porque sempre os meninos querem levar vantagem. (Mulher, escola pública, Recife)

Além da difamação, usar algo considerado um defeito ou fraqueza do outro também
foi mencionado como prática para desqualificar o parceiro com quem se relaciona: “Fala
uma coisa que ela ou ele não gosta de ouvir. Se for para agredir ela, tu já falas uma coisa
que ela não gosta. (...) Uma fraqueza da pessoa contra ela” (Homem, escola particular,
Florianópolis).
Ressaltamos que o uso da difamação ou mesmo a utilização de pontos fracos por
parte dos rapazes contra as moças faz parte do padrão de exercício da sexualidade machista, esperado dos homens. No mesmo sentido, o rapaz que, por qualquer motivo, não
tenha uma atividade sexual marcada pelo machismo e pela liderança em relação à garota
fica malvisto em seu grupo de amigos e até mesmo por algumas mulheres. Também as
moças são prisioneiras de visões conservadoras, reproduzindo um padrão cultural, sem,
no entanto, questioná-lo. Tal cultura encontra eco em jovens de ambos os sexos entrevistados por nós e isso pode ser averiguado através de alusões tipicamente machistas, como
‘garotas para casar’, desqualificando dessa forma todas as outras que gostam de ‘ficar’
com vários rapazes. Nesse processo social de transformações nas relações afetivas que
vivenciamos no século XXI, a violência relacional ainda se mostra um palco propício
para a manutenção de relações afetivo-sexuais hierárquicas e preconceituosas, mantendo
o que, parafraseando Braudel (2005), chamamos de ‘cultura machista de longa duração’.

Violência Física
A agressão física é um tipo de violência histórica e culturalmente dirigida pelos
homens contra as mulheres. Estudo realizado no Brasil mostrou que a violência física
ou sexual contra mulheres, durante a vida, corresponde a um percentual de 28,9% nas
áreas rurais e 36,9% no contexto urbano (D’Oliveira et al., 2009). Uma estimativa da
Fundação Perseu Abramo realizada em 2001 concluiu que 2,1 milhões de mulheres
sofreram violência física grave no Brasil naquele ano. Esse número indica que 175.000
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delas foram agredidas diariamente, ou seja, quatro espancamentos a cada 15 segundos
(Saffioti, 2004).
A aceitação cultural dessa forma de violência é justificada pelas mulheres pelo fato
de não cuidarem de forma correta do lar (5%), por desobedecerem a maridos ou companheiros (10%) ou por lhes serem infiéis (30%) (Garcia-Moreno et al., 2005).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) reuniu estudos de 48 países e revelou
que de 10% a 69% das mulheres pesquisadas declararam ter sofrido violência física em
algum momento de suas vidas por um parceiro íntimo (Krug et al., 2002). Os homicídios
femininos, entre 40% e 70%, foram perpetrados por maridos ou namorados das vítimas.
Contrastando com esses percentuais, homens assassinados por esposas, namoradas e exesposas nos Estados Unidos e na Austrália representaram 4% e 8,6%, respectivamente
(Krug et al., 2002). Em muitos casos, a violência física interage com várias outras formas
de abuso, como o controle sobre o outro (Krantz & Garcia-Moreno, 2005).
Dentre os diversos fatores que envolvem os maus-tratos contra a mulher, como os
contextos situacionais, sociais, pessoais e culturais, o Relatório Mundial sobre Violência
e Saúde indica que os homens jovens, com antecedentes de delinquência e baixo nível
socioeconômico, são os que mais os cometem. Um fator apontado por esse documento
é a história familiar, pois boa parte dos homens agressores sofreu violência quando
criança ou viu suas mães serem espancadas (Krug et al., 2002).
Os homens agressores geralmente apresentam um perfil de consumo de álcool e
drogas, transtornos de personalidade, ciúmes patológicos, descontrole do sentimento
de raiva, dificuldade de comunicação, baixa autoestima, concepções distorcidas sobre o
papel da mulher e sobre o relacionamento, resultando em ausência de habilidades para
a resolução de conflitos.
Em um relacionamento violento, as agressões femininas, geralmente, costumam
ser de autodefesa. Quando a mulher é a vítima, tem três vezes mais chances de ser
ferida, cinco vezes mais chance de receber assistência médica e cinco vezes mais medo
de morrer, como revelam estudos no Canadá e nos Estados Unidos. O foco em apenas
uma situação de agressão em um relacionamento pode mascarar toda uma atmosfera
de terror (Krug et al., 2002).
A agressão dos homens geralmente está relacionada, além dos agravantes já citados, à
falta de habilidade para a resolução de conflitos. Alguns estudos relacionam positivamente
o consumo abusivo de álcool e a prática de diferentes tipos de violência no namoro,
tais como a psicológica (Facundo et al., 2009) e a física (Stappenbeck & Fromme, 2010).
Contudo, a mulher também comete agressões contra os homens, como se verá a seguir.
A violência física, praticada e sofrida pelos adolescentes, é considerada por eles
como comportamentos habituais na interação, fruto de revide da agressão de um dos
parceiros ou um jogo entre o casal: “Então se um grita, o outro quer gritar; se um dá
um tapa, o outro quer dar mais forte” (Homem, escola particular, Belo Horizonte); “A
mulher também agride o homem, tipo esse negócio que ela falou bater, dar tapa na cara.
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É porque é uma forma da mulher se expressar” (Mulher, escola pública, Brasília); “Já
fiquei [machucado], mas também dei um soco nela. Deixei ela roxa” (Homem, escola
pública, Porto Alegre);
Ele luta boxe. E ele é forte, sabe? Ele me pega num braço, me vira de cabeça pra baixo. Tipo uma
vez ele me botou de castigo no meio da rua, me botou de cabeça pra baixo. Eu fico furiosa. Eu gosto
dele. A violência que tem entre nós, entre aspas assim, é mais uma brincadeira. Ele me ensina os
negócios que ele aprendeu na luta, daí eu me machuco, eu começo a brigar com ele. Daí ele começa
a dar beijinho, aí eu começo a dar tapa, aí ele começa a me xingar, mas é tudo uma brincadeira.
(Mulher, escola pública, Porto Alegre)

A banalização da agressão física entre namorados adolescentes encontra-se legitimada por certa ideia de inconsequência e de impulsividade associada a essa fase da vida:
“Ainda mais adolescente, porque quando adulto o cara até segura, pensa duas vezes antes
de dar um tapa, mas na adolescência a menina deu um tapa na sua cara, você dá outro
na cara dela na mesma hora” (Homem, escola pública, Brasília).
A agressão física envolve atos de diferente gravidade. Entre as mulheres, destacam-se
os tapas na cara do namorado, muitas vezes motivados por ciúme e sentimento de posse
e visando a humilhá-lo ou vingar-se dele por alguma traição. Os garotos não consideram
o tapa, o empurrão e outras agressões como graves, pois sentem-se em vantagem em
termos físicos. Todavia, moral e psicologicamente se sentem mais atingidos: “Tapa na
cara é humilhante” (Homem, escola particular, Florianópolis).
Também para as mulheres há certa desvalorização das agressões físicas nas relações
afetivas. Muitas vezes, a violência psicológica e as agressões verbais são consideradas por
elas mais graves do que as físicas, pois se sentem afetadas na autoestima e na confiança
quanto ao parceiro.
O Gráfico 12 mostra que 19,6% dos jovens sofrem algum tipo de violência física e
que 24,1% assim agem com o parceiro ou a parceira. Tais abusos são caracterizados pela
presença de um ou mais dos seguintes atos: jogar algo sobre o outro; bater, chutar ou
dar um soco; dar tapa ou puxar o cabelo; empurrar ou sacudir. Ressaltamos novamente
a confluência entre o agressor e o agredido: 64,1% dos adolescentes que agridem são
também agredidos fisicamente pelos seus parceiros durante as relações do namoro ou
do ‘ficar’: “Já fui agredida. Mas agredi também, ao mesmo tempo. Mas foi por minha
culpa mesmo. Traição, essa história toda. Traí. A pessoa soube!” (Mulher, escola pública,
Manaus).
Do total de adolescentes entrevistados, mais rapazes (24,9%; p = 0,006) do que
moças (16,5%) dizem ‘sofrer violência física’ durante as relações de namoro ou do ‘ficar’.
Wolfe e colaboradores (2001), em estudo similar, encontraram essa situação em 28%
dos adolescentes canadenses do sexo masculino e 19% das moças.
A Tabela 14 mostra os atos de violência física sofridos pelos adolescentes, destacando
especialmente ‘dar tapas e puxar cabelos’, mais apontados pelos rapazes.
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Tabela 14 – Itens de violência física sofrida nas relações afetivo-sexuais por jovens (1519 anos) de seus parceiros em dez capitais brasileiras, segundo o sexo
Itens de violência física

Sexo
feminino

Sexo
masculino

Total

N.

%

N

%

N

%

Ele(a) jogou algo em mim

1.854

7,6

1.263

12,0

3.117

9,3

Ele(a) me bateu, chutou ou deu
um soco

1.856

6,4

1.266

7,9

3.122

7,0

Ele(a) me deu um tapa ou puxou
o meu cabelo*

1.849

10,6

1.265

15,9

3.114

12,6

Ele(a) me empurrou ou me
sacudiu

1.852

8,5

1.267

8,4

3.119

8,4

*p = 0,016.

‘Ter sofrido violência física em relacionamentos afetivos anteriores’ foi relatado por
4,4% dos adolescentes; 65% deles continuam sendo vítimas no relacionamento atual,
indicando a continuidade dos maus-tratos. Dentre os que não sofreram violência em
relacionamentos anteriores, 17,8% dizem que estão sendo vítimas de agressão física no
atual. A vivência de violência nos namoros anteriores foi relatada pelas mulheres como
um fato que as traumatiza.
Todas as vezes que eu falava que eu ia terminar com ele, ele ficava transtornado. Aí ele vinha
pra cima de mim, tentava me segurar, acabava me machucando. Às vezes ele puxava meu cabelo.
E já aconteceu de eu brigar com ele, falar algumas coisas, ele me deu um soco na boca. Da
última vez que ele fez isso, eu terminei com ele. (Mulher, escola pública, Belo Horizonte)
Uma amiga minha tem um namorado que dá nela. Ela não pode falar com ninguém, porque
ele tem ciúmes, briga com ela na rua. É horrível de ver, a guria tem catorze anos e a gente ouve
gritaria, vê o olho roxo e ela não quer fazer nada. Se ela se separa dele é capaz dele matar ela.
(Mulher, escola particular, Porto Alegre)

Observamos maior proporção de ‘violência física perpetrada’ pelos jovens em seus
relacionamentos afetivos do que a mencionada para a violência que sofrem. As moças
declaram agredir fisicamente mais os namorados do que os rapazes o fazem: 28,5%
contra 16,8% (p < 0,001). Similar resultado foi relatado por Wolfe e colaboradores
(2001) entre adolescentes canadenses: 11% dos rapazes e 28% das moças informam
perpetrar violência física sobre o parceiro. Tal semelhança de resultados se observa no
estudo espanhol, em que 16,1% dos rapazes e 30,2% das moças admitiram ter cometido
agressão física contra o parceiro (Fernandéz-Fuertes & Fuertes, 2010).
Alguns depoimentos ilustram esse comportamento feminino: “De menina bater em
menino eu conheço um monte aí. É o que mais tem aqui no colégio” (Homem, escola
pública, Porto Velho); “Com certeza [que as meninas batem], com certeza! E de mulher
se transforma em homem!” (Mulher, escola pública, Rio de Janeiro);
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No dia do meu noivado ele foi dormir, eu continuei com uns amigos meus na festa, bebendo.
Minha mãe estava perto. Ele acordou, eu estava lá bebendo lá com a minha turma, ele já
pegou e já endoidou, começou a encher o saco, eu puxei assim, ficou a marca de unha assim.
(Mulher, escola pública, Belo Horizonte)
Eu peguei e falei, se eu ver [sic] você conversando com essa mulher [a mãe do filho do
namorado] de novo você vai ver o que eu vou arrumar, tanto com você quanto com ela, quanto
com seu filho. (Mulher, escola pública, Belo Horizonte)
O meu primo tinha separado da namorada dele, aí ele ficou com outra no pagode do morro.
No que a ex-namorada viu, partiu pra cima dele. Ele chegou todo roxo em casa. (Homem,
escola pública, Rio de Janeiro)

Todos os tipos de agressão física são mais praticados pelas mulheres (Tabela 15). O
mais comum é ‘dar tapas no namorado’, seguido por ‘bater e jogar objetos nele’.
Tabela 15 – Itens de violência física perpetrada nas relações afetivo-sexuais por jovens
(15-19 anos) de dez capitais brasileiras contra seus parceiros, segundo o sexo
Itens de violência física

Sexo
feminino

Sexo
masculino

Total

N.

%

N.

%

N.

%

Eu joguei algo nele(a)*

1.861

12,9

1.266

6,3

3.127

10,4

Eu bati, chutei ou dei um soco
nele(a)**

1.856

13,8

1.270

3,3

3.126

9,8

Eu dei um tapa nele(a) ou puxei o
cabelo dele(a)**

1.850

20,7

1.271

9,0

3.121

16,3

Eu empurrei ou sacudi ele(a)*

1.851

12,4

1.272

7,0

3.123

10,4

* p < 0,05.
**p < 0,001.

São discretas as diferenças entre alunos das redes pública e privada de ensino. Jogar
objetos no parceiro e dar tapas foram atos apontados mais pelos alunos do ensino público (11,2% e 17,2%) do que pelos da rede privada (8,4% e 13,8%).
No Gráfico 16, verificamos a distribuição da violência física sofrida e perpetrada
entre jovens das cidades avaliadas. A uniformidade desses comportamentos é observada,
com destaque para os estudantes de Manaus e Porto Alegre, que sofrem mais violência
física, principalmente ‘ser empurrado ou sacudido pelo parceiro’. Porto Velho é a cidade
com menor percentual de jovens que relatam esse tipo de agressão.
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Gráfico 16 – Prevalência de violência física sofrida e perpetrada nas relações afetivosexuais entre jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras, segundo o sexo
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Constatamos que perpetrar violência física nos relacionamentos afetivos atuais tem
raízes mais antigas para muitos adolescentes. Um total de 4,4% já a haviam praticado
contra outros parceiros e, desses, 73,6% continuam cometendo algum tipo de agressão
no atual namoro. Dentre os que não praticaram violência em relacionamentos anteriores,
22% começaram a fazê-lo no relacionamento atual.
Estudos sobre violência entre parceiros íntimos realizados com mulheres entre 15
e 69 anos de idade em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal confirmam o que
encontramos entre os adolescentes brasileiros: as mulheres são mais comumente perpetradoras de agressões físicas contra o parceiro (Straus & Geles, 1995; Reichenheim et al.,
2006).9 Todavia, elas estão em clara desvantagem na situação de vítimas, especialmente
por sofrerem afrontas físicas sérias, a ponto de requererem mais cuidados emergenciais
por lesões e traumas (Noos, 2009): “A minha amiga ainda namora com esse menino,
mas ele é meio estranho. Ele pegou um copo de cerveja, tacou no rosto dela e ela deu
12 pontos no rosto” (Mulher, escola particular, Belo Horizonte);
Ela [a amiga] foi assassinada pelo ex-namorado dela. Ela estava numa festa, e ela estava ficando
com um guri e o ex-namorado dela chegou lá e bateu muito no guri. Ela foi tentar defender o guri
com quem ela estava ficando e o ex-namorado dela bateu muito nela. Daí ela ficou internada numa
UTI e morreu. (Mulher, escola particular, Florianópolis)
9
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Reichenheim e colaboradores (2006) constatam a elevada prevalência de violência
física vivenciada por mulheres adultas em Manaus (34,8%), a exemplo do que encontramos entre adolescentes da mesma cidade. Em Porto Alegre, a referida pesquisa evidenciou
uma prevalência intermediária (22,6%), menor do que a constatada por nós entre os
estudantes adolescentes. Ainda no estudo de Reichenheim e colaboradores, as cidades
do Norte e do Nordeste do Brasil, de forma geral, mostram-se com percentuais mais
elevados do que outras regiões do país. Dentre as com menor prevalência, os autores
apontam Florianópolis. Entre adolescentes, não constatamos essa distinção regional de
forma tão evidente.

Violência Sexual
Constatamos anteriormente, no Gráfico 12, que 43,8% dos jovens sofrem e que
38,9% perpetram alguma forma de violência sexual nas relações amorosas. Formas de
violência sexual abordadas neste livro são: beijar quando o parceiro não quer, tocar
sexualmente e forçar a fazer sexo quando ele ou ela não deseja e usar ameaças para tentar
fazer sexo. Dentre os que estão de alguma forma envolvidos com tal tipo de violência,
83,1% são simultaneamente vítima e agressor.
Inesperadamente, não constatamos diferença entre os sexos quanto a ‘sofrer violência
sexual’. Todas as questões estudadas foram relatadas por número similar de mulheres
e homens (Tabela 16), resultado que difere do encontrado por Wolfe e colaboradores
(2001) com adolescentes canadenses utilizando a mesma escala CADRI, que constatou
mais mulheres (43%) do que homens (36%) vítimas de violência sexual. Nas entrevistas
individuais e grupais, apontadas mais adiante, verificamos quadro distinto, com privilégio
da mulher como vítima de violência sexual.
Não notamos também distinção entre alunos de escolas públicas e particulares.
Tabela 16 – Itens de violência sexual sofrida nas relações afetivo-sexuais por jovens
(15-19 anos) em dez capitais brasileiras, segundo o sexo
Itens de violência sexual
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Sexo
feminino

Sexo
masculino

Total

N.

%

N.

%

N.

%

Ele(a) me tocou sexualmente quando eu não queria

1.848

14,8

1.263

17,1

3.111

15,6

Ele(a) me forçou a fazer sexo quando eu não queria

1.856

3,9

1.255

5,6

3.111

4,5

Ele(a) me ameaçou numa tentativa
de fazer sexo comigo

1.849

2,8

1.260

5,9

3.109

3,9

Ele(a) me beijou quando eu não
queria que ele(a) o fizesse

1.856

39,1

1.266

33,9

3.122

36,9
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O ato de beijar quando o outro não deseja foi responsável pelos elevados índices de
violência sexual constatados na pesquisa. Mostra ser uma relação complexa pelas raízes
culturais que tem, podendo oscilar de um jogo entre os sexos até uma intensa agressão.
Foi a principal forma de expressão da violência sexual em Porto Alegre, Florianópolis
e Porto Velho. Nessas cidades, o foco das discussões, principalmente das mulheres,
girou em torno de situações em que se viram como vítimas de beijos à força e tocadas
sem sua permissão: “Eu não queria ter ficado com ele, eu não queria ter ficado com
ninguém. Daí ele me beijou. Eu estava saindo do banheiro e ele me agarrou” (Mulher,
escola particular, Porto Alegre);
Tipo a gente passar a mão na bunda, isso é uma agressão sexual também. Porque é uma parte do
corpo que é íntima. (...) A mulher é muito mais violentada, agredida, do que o homem, porque é
bem difícil a guria chegar e começar a passar a mão em mim. É muito difícil a menina vir aqui e
me apertar e ficar de mão boba. (Homem, escola particular, Florianópolis)

Houve em Recife uma interessante discussão sobre os limites entre ‘roubar um beijo’
e ‘beijar à força’. As falas a seguir ilustram essa discussão ocorrida em grupo e realizada
em escola particular da cidade:
Mulher: Assim, roubar um beijo. Assim, beijo roubado você dá na pessoa sem a pessoa esperar, e
beijo forçado a pessoa não quer e você está insistindo.
Mulher: Por exemplo: Eu gosto de uma pessoa e vou roubar um beijo dela sem ela esperar. Eu
começo a conversar com ela, e roubei um beijo dela assim.
Homem: Mas um beijo forçado também pode ser um beijo que a pessoa não pede. Agora, uma
explicação para um beijo roubado e um beijo forçado é simples.
Homem: Por exemplo: um beijo roubado eu vou beijar a menina e ela me beija. Eu beijo sem ela
perceber. No caso, vou roubar um beijo dela. Mas agora, se eu beijo e a menina não beija e acaba
me mordendo e tudo isso é um beijo forçado, entendeu? Eu acho que beijo roubado não chega ser
agressão sexual, não.

Nessa discussão, emerge a questão da anuência do outro como limite para o reconhecimento do ato como sendo violento ou não. Tal discussão também aparece em falas
de rapazes em Porto Alegre:
Acho que assim: em festas grandes em que a guria não quer nada com o guri, aí o guri pega assim
espertinho, passa a mão na bunda da guria. (...) Ah, sim, isso é até um desrespeito para com a
outra pessoa. Só que nesses ambientes que geralmente acontece isso, tem outras coisas que acontecem
ali, seja masturbação, seja transa, qualquer coisa. (...) Você quer masturbar com a pessoa ou então
transar com outra, as duas estão concordando. Aí já não é um desrespeito, entendeu? (Homem,
escola particular, Porto Alegre)

O tema do beijo à força foi mais debatido em relação aos momentos em que os jovens
‘ficam’. Conforme já tratado no capítulo anterior, há o ‘ficar’, que é quase um namoro
por sua constância; há o ‘ficar’ esporádico com uma determinada pessoa; há o ‘ficar’
com alguém em uma festa; e há o ‘ficar’ confundido com o ‘pegar’, cuja característica é
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o relacionamento rápido com muitas pessoas, beijar o maior número de pessoas em um
mesmo dia. Essa prática é que frequentemente conduz ao beijo forçado, sobretudo por
parte dos rapazes. Boates, micaretas, carnavais de época e fora de época, festas típicas
que envolvem muita gente, enfim, toda sorte de manifestações festivas – regadas a álcool
e outras drogas – foram descritas como cenários para ‘pegações’. Nesses momentos, a
violência sexual ocorre com muita facilidade.
Tu passavas, eles ficavam dando em cima, chegava um cara assim, chegava te agarrando. (...)
Havia uma fila pra sair e uma fila pra entrar. Mas aí começaram a me apertar. Me apertavam
e passavam a mão! (...) Coloca a mão na bunda e tu não queres. Tu tiras a mão, entendeu?
(Mulher, escola particular, Porto Alegre)
No carnaval fora de época. É o cúmulo do absurdo. Porque a gente está andando, tem uns caras
que estão com a namorada do lado. Por exemplo, a mulher fala assim: ‘Vou comprar água’. Na
hora que ela vai ali, eles fazem a festa, tem uns que pegam e seguram o cabelo da gente com tanta
força que até machuca. (...) Eu, por exemplo, já saí muitas vezes machucada de lá. Ainda mais os
garotos mais velhos, é um absurdo. (...) Se não tem ninguém com você, um irmão, pai ou namorado,
eles não te respeitam. (Mulher, escola particular, Porto Velho)

Algumas vezes, é tênue o limite entre práticas de experimentação da sexualidade e
práticas violentas e coercitivas. Não se trata, portanto, de empreender uma discussão
moralista a respeito do comportamento sexual na adolescência, e sim de marcar o caráter
violento e incômodo de certas práticas, assim apontadas pelos próprios adolescentes.
Vários depoimentos apontam para outras ações, além do beijo à força, como sendo
constrangedoras: passar a mão no corpo do outro, ser encurralado por diversas pessoas
para ser beijado à força e ter seu corpo manipulado. Tais queixas foram mais relatadas
pelas mulheres em relação aos homens: “Tem as duas coisas. O beijar à força e às vezes
também desde passar a mão até te segurar e te pegar à força” (Mulher, escola particular,
Porto Alegre); “Às vezes, fazem rodinha pra pegar uma menina, e enquanto ela não
beijar todos na roda, ela não sai. Como é que uma menina vai lutar com dez meninos?
Nós já vivenciamos isso” (Mulher, escola particular, Porto Velho).
Retornando à Tabela 15, observamos proporções bem inferiores de rapazes coagidos
pela parceira a fazerem sexo quando não desejam. Embora não exista diferença significativa, importa ressaltar que 4,0% das mulheres e 5,5% dos homens já foram forçados pelo
parceiro a fazer sexo quando não queriam. Moraes, Cabral e Heilborn (2006), ouvindo
4.634 jovens entre 18 e 24 anos em três capitais brasileiras, verificaram a presença dessa
forma de coerção sexual na vida de 10,9% dos jovens de Porto Alegre e de 13,1% do
Rio de Janeiro.10 Em ambas as cidades, as mulheres têm prevalência mais elevada do que
os homens quanto à coerção sexual. Cerca de 5% dos entrevistados informaram que ela
já ocorreu mais de uma vez em suas vidas. Essas autoras relatam também que a coerção
foi realizada majoritariamente por pessoa do sexo oposto; todavia, em torno de 20% dos
10
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rapazes informaram que indivíduos do mesmo sexo foram agentes da coação, enquanto
esse tipo de informação praticamente não surgiu entre as mulheres.
Alunos da rede pública, mais que os das escolas particulares, são vítimas de ameaças
para tentar fazer sexo (4,3% e 2,8%, respectivamente).
Cerca de 2,2% dos adolescentes afirmam que já foram vítimas de violência sexual
em relações anteriores, e 57,8% deles continuam sendo vítimas no relacionamento atual.
Todavia, ressaltamos que dos adolescentes que não sofreram tais abusos em sua vida
passada, 43,6% referem alguma forma de violência sexual no relacionamento atual, relatando que esse tipo de constrangimento aumenta à medida que os jovens amadurecem.
A ‘violência sexual perpetrada’ pelo adolescente contra o parceiro foi mais mencionada por rapazes (49,0%) do que pelas moças (32,8%; p < 0,001). Nesse resultado,
percebemos o padrão mais tradicional de violência sexual que acomete as jovens. Também
no estudo com adolescentes canadenses, Wolfe e colaboradores (2001) verificaram maior
predomínio de violência sexual por parte dos rapazes canadenses (37%) em relação às
moças (24%), embora em patamares inferiores aos observados no Brasil.
Estudantes do ensino público (37,3%) informam menos práticas de violência sexual
do que os da rede privada (43,3%).
Todas as questões que aferiram violência sexual contra os parceiros foram mais
pontuadas pelos rapazes do que pelas moças. Destacamos o ‘beijar a namorada quando
ela não queria’ como o ato mais comum praticado pelos rapazes, seguido por tocá-la
sexualmente contra sua vontade. Apenas 1,8% das meninas afirmaram forçar o namorado
a fazer sexo sem desejar, contraposto a 6,7% dos rapazes (Tabela 17).
Tabela 17 – Itens de violência sexual perpetrada nas relações afetivo-sexuais por jovens
(15-19 anos) de dez capitais brasileiras contra seus parceiros, segundo o sexo
Itens de violência sexual

Sexo
feminino

Sexo
masculino

Total

N.

%

N.

%

N.

%

Eu o(a) toquei sexualmente quando ele(a) não queria**

1.851

5,9

1.272

26,0

3.123

13,5

Eu forcei ele(a) a fazer sexo quando ele(a) não queria*

1.857

1,8

1.265

5,1

3.122

3,1

Eu ameacei ele(a) numa tentativa
de fazer sexo com ele(a)*

1.859

1,9

1.262

6,6

3.121

3,7

Eu beijei ele(a) quando ele(a) não
queria

1.857

30,2

1.275

33,9

3.132

31,6

*p < 0,05.
**p < 0,001.
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Quase não notamos distinção entre as redes de ensino quanto às práticas de violência
sexual. Apenas ameaçar, em uma tentativa de fazer sexo, mostrou-se mais prevalente
entre os alunos do ensino público (4%) em relação aos do ensino privado (2,8%). O
item beijar o parceiro ou a parceira quando ele ou ela não deseja foi citado por 37,5%
dos alunos da rede particular e 29,4% da rede pública de ensino.
Observamos que 0,6% dos adolescentes participantes da pesquisa também praticaram violência sexual em relacionamentos anteriores. Por sua vez, 38,8% daqueles que
não a praticaram anteriormente informam algum tipo de violência sexual no relacionamento atual, mostrando um perfil crescente dessa forma de agressão com o amadurecimento da pessoa.
O Gráfico 17 mostra a prevalência de violência sexual (como autores ou vítimas)
nas capitais investigadas. Adolescentes de Manaus estão entre os que mais sofrem e
perpetram violência sexual na relação amorosa, e os de Porto Velho e do Rio de Janeiro
são os que menos informam cometê-la. Moraes, Cabral e Heilborn (2006) encontraram
estimativas maiores de coerção sexual no Nordeste do país.
Gráfico 17 – Prevalência de violência sexual sofrida e perpetrada nas relações afetivosexuais entre jovens (15-19 anos) de dez capitais brasileiras, segundo o sexo
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Os encontros individuais e grupais trouxeram interessantes contribuições para compreender a dinâmica da violência sexual na adolescência. Destacamos o papel esperado
dos homens e a pressão social que sofrem para serem fortes e machistas nas relações
amorosas.
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Quando o assunto é violência sexual, desaparecem os relatos dos rapazes como
vítimas. De forma uníssona, inicialmente a discussão segue para as situações em que a
mulher é a principal vítima. Em situações em que os rapazes foram questionados quanto
à possibilidade de as meninas cometerem violência sexual contra eles ou se já sofreram
algum tipo de abuso desse tipo, a reação foi a mesma entre os de todas as cidades e
redes de ensino: o riso. Foi comum exclamarem que menina não abusa nem pode abusar sexualmente do parceiro, inclusive afirmando que seria ‘impossível’ isso acontecer.
Notamos nas falas uma representação sobre violência sexual bastante ligada à
ocorrência do coito sexual em si, na qual a violência estaria concretizada no estupro. E
segundo os depoimentos, não há estupro da mulher contra o homem. Apenas um caso
que surgiu na mídia sobre uma mulher mais velha que se apaixonou por um menino de
12 anos foi relatado. Ele, em tal situação, abandonou a família. Tal evento, trazido por
uma moça de Manaus, já apresentava uma reflexão informativa de que se tratava de abuso
sexual, o que foi repetido pela jovem que o relatou. Em geral, as falas indicam o fato de
que tal tema não atravessa o cotidiano dos adolescentes. Nas situações em que a garota
quer fazer sexo e o rapaz não, foi comum a qualificação desse rapaz como ‘frouxo’, gay,
até mesmo pelas próprias meninas, como se nota nesta discussão em grupo ocorrida
em escola particular de Cuiabá:
Homem: A virgindade é considerada um valor. Com as meninas, é considerado um valor moral.
Com os meninos, não ser virgem é que seria o valor entre os meninos hoje.
Mulher: Ser virgem é a coisa mais gay entre os homens.

Homem: Se o cara não quer, ela vai falar: ‘Você é um frouxo! Um brocha!’ Quando a mulher
quer e o homem não, geralmente o homem fica com fama de frouxo, de gay.

Houve relatos de homens dizendo que nem sempre estão com vontade de fazer
sexo e se sentem pressionados pelas parceiras. No entanto, tais situações não são vistas,
percebidas ou sentidas como abuso sexual. A questão da violência, ressaltada pelas falas
dos rapazes no que concerne aos atos sexuais, em geral, diz respeito às humilhações,
ofensas, rechaços e brincadeiras maldosas que lhes são dirigidas por amigos e, às vezes,
pelas próprias parceiras quando não há uma atitude sexualmente mais agressiva. Nesse
quesito, encontramos a violência sexual contra os homens muito mais situada, por eles,
no âmbito da violência emocional. O mesmo fica claro também nos depoimentos de
mulheres que sabem como humilhar o rapaz: atingindo ‘sua macheza’.
Também tem o caso daquele negócio de ficar falando: ‘você é viado’. Eu acho que isso aí é uma
maneira de acabar forçando. Por exemplo: a mulher é feia pra caramba e os caras ficam ‘pega,
pega!’ Aí você vai lá e faz a besteira e depois fica arrependido: ‘Fiquei com essa menina, cara’.
(Homem, escola pública, Brasília)
E se você não faz nada com ela, você leva fama de tudo. Eu já levei nome de ‘frango’. Tem o
caso de um colega meu. Ele ficou com uma menina, foi assim muito devagar, só fazia beijar,
não passava a mão no corpo da menina, aí nisso a menina terminou de ficar com ele e começou
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a espalhar que ele era muito devagar, que achava até que ele era ‘frango’. Aí passou-se um
tempo, todo mundo correndo esse boato, ele ficou com a prima dela, aí com a prima dela foi
bem diferente, fez ao contrário, foi logo tentado tirar a roupa dela. Aí ela começou a dizer que
achava que ele era um tarado, aí começou a espalhar outro boato. Aí fica aquela questão: ser
ou não ser atirado na relação? (Homem, escola pública, Recife)

Essa pressão social se revela na família, mas, sobretudo, no grupo de amigos, nos
namoros e nas ‘ficadas’, e expressa uma característica dos processos de socialização
masculina que é sentida, reproduzida e poucas vezes questionada pelos rapazes que
participaram da pesquisa. Nesses processos, há imperativos construídos e reforçados nas
relações sociais que são sentidos pelos garotos como algo da ‘natureza masculina’, que
os tornaria homens completos, ou mesmo ‘homens de verdade’. Nesse sentido é que ter
vontade de fazer sexo é percebido como necessidade masculina que há de ser satisfeita,
por meio da insistência, de estratégias de convencimento, de pressão e, até mesmo, de
uso da força. As falas indicam essa visão de que seria típico do garoto querer fazer sexo
a qualquer preço. Como veremos mais à frente, praticar violência sexual, segundo os
adolescentes, é ‘coisa de garoto’: “Na maioria das vezes, é dos homens contra as mulheres” (Homem, escola pública, Brasília); “Eu acho que é normal, em todo homem”
(Mulher, escola particular, Belo Horizonte);
Já esse negócio de agressão sexual, tentar forçar, passar a mão, esse negócio eu já vi, já aconteceu
comigo. E a maioria é mais com homem mesmo, porque é mais desejo carnal daquela hora.
Homem quer dar uma pegadinha aqui, outra pegadinha ali. (Homem, escola particular,
Cuiabá)

Contudo, a pressão para ‘ser macho’ também é, em alguns momentos, questionada
pelos rapazes, posto que os coloca em situações constrangedoras e de sofrimento. O
jovem que demora (segundo os parâmetros vigentes) a beijar na boca, a fazer sexo pela
primeira vez, que tem uma namorada e retarda para fazer sexo, ou então o que vai a
festas e não ‘fica’ com ninguém, é malvisto. Sua atitude é comentada com escárnio, sobretudo pelos amigos e por muitas mulheres que reclamam de certa falta de atitude que
seria natural do homem. Em razão disso, muitos, para serem aceitos em algum grupo,
adotam comportamentos que podem levá-los a praticar algum tipo de violência sexual:
Na maioria das vezes, é influência mesmo. Dos amigos. O cara nunca fez nada, vamos supor. Aí
começa a sair comigo. E na minha turma só tem os pegadores. Aí os caras são gente boa e tal, se
dão bem com todo mundo. Então vão gostar de mim também. Aí saem. Aí um dia que a gente
vai, e aí as meninas não querem, tal, a gente fala: ‘Vai pegar?’ Está legal, então vamos. (...) Só
para curtir, só. (...) Um exemplo: se alguém tem um amigo ali sozinho, que não faz essas coisas,
não sai para festas, e esse cara sai junto com o grupo de amigos que pega todo mundo. Aí ele fica
meio que na dele, assim, meio tímido, aí ele quer tentar fazer a mesma coisa. Senão, [o grupo]
fica zoando o cara. (Homem, escola particular, Porto Velho)

Os imperativos do estereótipo masculino, de tão cristalizados nas práticas sociais,
são vistos como parte da natureza do homem. No entanto, algumas vezes são reconhe-
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cidos pelos rapazes como produtores de sofrimento. Sendo considerado algo natural, e
não havendo vontade de alguém para seguir tal padrão, logo se cria o sentimento de ir
contra uma suposta ‘natureza masculina’, remando-se contra a corrente. Alguns rapazes
enfatizam o fato de o garoto não querer fazer sexo e isso virar motivo de escárnio e depreciação: “E quando a mulher não quer e o homem quer, é difícil. Mas o homem não é
máquina de fazer sexo! Não é assim, também cansa!” (Homem, escola particular, Cuiabá).
Existe uma lógica de atuação segundo a qual cabe aos rapazes tentar de tudo para
fazer sexo, ou manifestar outras expressões da sexualidade: beijar e passar a mão. À moça
cabe fazer de tudo para impedi-lo. Fica evidente neste estudo que, para os adolescentes, o
limite à ação do rapaz está sob responsabilidade da moça: “É a menina que tem que pôr
limites. Você não pode fazer isso, isso e isso. Eu acho que aí ela já está colocando regras”
(Mulher, escola pública, Porto Velho); “Os meninos, eles querem fazer essas coisas. Só
que eu acho que você tem que colocar limite” (Mulher, escola particular, Belo Horizonte).
A maioria das falas descreve um código social tradicional-moralista sobre a atividade
sexual da mulher: ela deve ser mais contida, deve impor limites ao homem sob pena de
ficar ‘malvista’ ou ‘mal falada’. As próprias garotas atestam esse ‘modo de ser feminino’,
ora reproduzindo e reforçando, ora questionando-o. Todavia, mesmo quando elas criticam a demanda social por continência, parece haver certa necessidade de atendê-la, por
não quererem correr o risco de sofrer ofensas morais ou até mesmo de não encontrar
um namorado. Quanto a este último ponto, observamos que está fortemente arraigada
a ideia de que há ‘garota para namorar’ e há ‘garota para zoar’.
Eu acho que existe também uma situação bem séria, que é a questão de que a mulher sempre está
no papel de impor limites, de dizer até onde pode ir. E o homem está sempre na questão do instinto,
entendeu? Até onde a mulher deixar ele ir, ele vai. Aí tenta um pouco mais; se ela deixar, ótimo.
Vamos continuar; se ela não deixar, aí depende do homem. Alguns continuam tentando até que
ela ceda, e outros às vezes param. (Mulher, escola particular, Brasília)
Os caras falam só pra pegar e depois eles dão um pé na bunda delas e procuram meninas mais
decentes para namorar. (...) É porque essas meninas podem chamar atenção que elas pegam todos.
Mas nenhum menino quer namorar mesmo sério com elas. (...) E ainda sai falando mal dela:
‘Aquela ali é maior safada, todo mundo já pegou’. (...) Assim é o menino, ele quer pegar todas as
meninas, mas quer casar com as virgens. (Mulher, escola particular, Manaus)

Muitas vezes, a modulação do comportamento sexual do homem condicionada
à imposição de limites pelas mulheres torna-se justificativa para responsabilizá-las ou
até mesmo culpabilizá-las pelo fato de serem vítimas de violência sexual. Dito de outra
forma, se não há por parte da mulher uma imposição de limites satisfatória, ela tem que
arcar com as consequências: ela é que não se deu o ‘devido valor’: “É normal [a violência sexual] pelo fato das meninas não estarem mais se valorizando!” (Mulher, escola
pública, Rio de Janeiro);
Eu acho que vai da menina mesmo em festas. Se ela aceitar, ele, claro, vai lá. (...) Tem gente que
vai porque quer mesmo. Tem meninas que até se oferecem. Tem aquelas que fazem até aposta para
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ver quem pega mais homem. (...) Tem menina que vai pra micareta [carnaval fora de época]
e quer ver quem pega mais, fica disputando com a amiga, isso é ridículo! (...) As meninas vão de
propósito de sainha curta. Depois acontece alguma coisa e não sabe o porquê. Porque ela procurou!
(Mulher, escola particular, Manaus)

Violência Autoinfligida
A violência autoinfligida incorpora os comportamentos suicidas (pensamentos e
tentativas de suicídio), o suicídio efetivado e o autoabuso, que inclui atos como a automutilação (Krug et al., 2002). As taxas de suicídio entre jovens de 15 a 24 anos são
menores em países como Brasil, Argentina e Chile, para os anos 1993-1995. Os homens
sobressaíram em relação às mulheres, com taxas que oscilam entre 6 e 10 por 100.000
habitantes entre os primeiros e entre 2 e 4 por 100.000 para o sexo feminino. Estados
Unidos e Canadá têm situação bem mais grave: entre 22 e 24 por 100.000 entre os jovens
e entre 4 e 5 por 100.000 entre as jovens (Serfaty, 1998).
As taxas de suicídio de adolescentes brasileiros entre 15 e 19 anos no ano de 2007
é de 3,5 adolescentes para cada cem mil habitantes, o que corresponde à média da
população em geral. Há mais rapazes que se matam (4,8 por cem mil) do que moças
(2,1 por cem mil). A mortalidade maior entre os rapazes chega a 11 vezes em Manaus e
Florianópolis e a três vezes em Porto Velho, em relação às meninas. Rio de Janeiro é a cidade
com menos jovens de 15-19 anos que se suicidam: 1,6 por 100.000 habitantes em 2007.
Estudos mostram que as ideações suicidas são frequentes entre adolescentes. Investigação com escolares de 13 a 18 anos de três cidades brasileiras das regiões Sudeste
e Nordeste revelou que de 21,7% a 34,1% do total já haviam ficado tão tristes e sem
esperança no futuro a ponto de pensar seriamente em se matar (Claves, 2002). Outro
estudo realizado com adolescentes de escolas públicas e particulares de São Gonçalo
(RJ) da mesma faixa etária indicou 29,7% que já haviam pensado seriamente em suicídio
(Assis & Avanci, 2004).
Problemas no relacionamento amoroso e ideação suicida foram apontados por 19,3%
dos adolescentes que entrevistamos na pesquisa atual nas dez capitais, sem distinção
entre os sexos. A proporção de alunos da rede pública (20,5%) é maior do que os da
rede particular (16,1%), em relação a esse tipo de pensamento.
São poucas as diferenças observadas quando tomamos por base as capitais investigadas (Gráfico 18), indicando ser esse tipo de ideação um pensamento mais ou menos
homogêneo entre os adolescentes. Destacamos que os estudantes de Florianópolis e de
Teresina apresentam as menores proporções de violência autoinfligida, e as jovens de
Porto Alegre, Porto Velho e Cuiabá são as mais vulneráveis.
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Gráfico 18 – Prevalência de violência autoinfligida nas relações afetivo-sexuais entre
jovens (15-19 anos) em dez capitais brasileiras, segundo o sexo
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Que eu gostava muito [dele]. Eu parei de comer, de estudar. Fiquei noites sem dormir, fiquei muito
mal mesmo, não tinha vontade pra nada, me trancava em casa, fiquei muito abalada, não comia,
não achava graça em nada. (Mulher, escola pública, Belo Horizonte)
Eu, eu já vi casos, acho que todo mundo sabe, daqui mesmo. Ela era apaixonada por um garoto e
ele só queria amizade com ela; ela escreveu uma carta, tomou veneno, se matou. (Mulher, escola
pública, Teresina)

Diversas emoções associadas aos momentos de tristeza e decorrentes dos términos
do namoro foram narradas pelos jovens nos encontros que tivemos. Sentimentos de
culpa e questionamento sobre o que ‘eu fiz de errado no relacionamento para que não
desse certo’ povoam as mentes femininas. A ideia de que ‘algo poderia ter sido feito’ se
junta à tristeza que relatam sentir. Também sentimentos como ‘nunca mais vou gostar
de alguém’ são mostrados. Em extremo sofrimento, muitas pensam em se matar.
Os homens também relatam sentimentos de tristeza, porém com menos riqueza de
detalhes do que as mulheres. Há uma ideia de que o homem ‘quanto mais sofre, mais
gosta’, é ‘masoquista’, ‘corre atrás da menina’, mas ao mesmo tempo não expõe seu
sofrimento. É o “sofrimento sertanejo” (Homem, escola particular, Belo Horizonte).
O suicídio e o consumo de substâncias por homens, motivados pelo rompimento
de namoros, também foram relatados por eles : “Depois que eu terminei, passei a beber
muito” (Homem, escola particular, Rio de Janeiro); “O menino era filho de um amigo do
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meu pai. Ele se matou porque viu a namorada dele com outro. Ela não queria mais nada
com ele, ele se jogou de um prédio” (Mulher, grupo misto, escola particular, Teresina);
“Ela deixou o namorado por causa de ciúme. Ele gostava muito dela, mas ele era muito
obsessivo por ela. No outro dia que ela deixou ele, ele foi e se enforcou. Aí ela ficou
com trauma” (Mulher, escola pública, Manaus).
Um menino, estudante de escola pública de Belo Horizonte, diz ter ameaçado a
namorada de se matar e de ter mobilizado também sua família: “Eu até perguntei para
minha mãe: cadê aquele chumbinho?”. Além disso, relatou sentimentos muito negativos
– “esqueci que era vivo” –, tendo utilizado a bebida em excesso nessa fase de sua vida.
O consumo de substâncias pelo jovem ou pessoa próxima, a violência familiar e a
depressão são fatores constantes na vida dos que tentam suicídio (Serfaty, 1998). Assim, podemos comprovar que os adolescentes que sofrem ameaças, violência relacional
e sexual de parceiros íntimos pensam mais em se matar do que os que não convivem
com violências (Tabela 18). Esses dados indicam que há uma confluência de sentimentos
negativos e de sofrimentos que culminam na ideação suicida.
Tabela 18 – Ideação suicida e violências sofridas por jovens (15-19 anos) de dez capitais
brasileiras nas relações afetivo-sexuais
Tipos e ocorrência de violência
Violência verbal/emocional sofrida
Ameaças sofridas**
Violência relacional sofrida**
Violência física sofrida
Violência sexual sofrida*

Sim (N = 2.331)
Não (N = 475)
Sim (N = 665)
Não(N = 2.218)
Sim (N = 515)
Não(N = 2.357)
Sim (N = 568)
Não (N = 2.296)
Sim (N = 1.260)
Não (N = 1.581)

Pensou em se matar
(%)
19,8
15,4
28,4
15,5
33,7
16,8
22,6
17,9
21,5
16,7

*p < 0,05.
**p < 0,001.

Os jovens que mais cometem violência psicológica e física também são os que mais
pensam em se matar por causa de problemas no relacionamento amoroso (Tabela 19).
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Tabela 19 – Ideação suicida e violências praticadas pelos jovens (15-19 anos) nas relações
afetivo-sexuais
Pensou em se matar
(%)

Tipos e ocorrência de violência
Violência verbal/emocional perpetrada*
Ameaça perpetrada*
Violência relacional perpetrada**
Violência física perpetrada*
Violência sexual perpetrada

Sim (N = 2.374)
Não (N = 454)
Sim (N = 783)
Não (N = 2.111)
Sim (N = 337)
Não (N=2.550)
Sim (N=646)
Não (N = 2.229)
Sim (N = 1.172)
Não (N = 1.699)

20,1
14,6
25,3
15,9
44,1
17,1
25,2
17,4
20,8
16,8

*p < 0,05.
**p < 0,001.

Destacamos os mais elevados percentuais dos que já pensaram em se matar entre os
jovens que sofrem e praticam violência psicológica do tipo relacional. Esse dado reforça
o que já foi dito sobre o sofrimento que atos como espalhar boatos e tentar interromper
as amizades, por parte do namorado ou da pessoa com quem se ‘fica’, provocam nessa
fase da vida. Os sentimentos de posse do outro, em geral, começam a se instaurar nas
relações afetivo-sexuais na adolescência.
Minayo (2005b) descreve o complexo causal que leva um indivíduo a querer pensar
em (ideação) ou a tentar dar cabo de sua própria existência. A autora sugere um amplo
conjunto de aspectos que podem atuar de forma individual ou em interação com outros fatores de risco, induzindo o indivíduo ou grupo de indivíduos à autodestruição:
contexto familiar, lares desfeitos, abuso dos pais; ausência dos pais; separação dos pais,
psicodinâmica familiar depressiva; casos anteriores de suicídios na família; baixo grau
de comunicação dos pais entre si e com os filhos; conflitos muito duradouros, rompimentos emocionais, perdas reais ou imaginárias, transtornos depressivos, ocorrência
de enfermidades graves; falta de perspectiva de futuro e problemas mentais. Também
indica o estresse cumulativo, a disponibilidade de arma de fogo, o consumo de drogas
ilícitas e lícitas que provocam depressão. Todos os elementos mencionados são fatores
predisponentes, mas nenhum sozinho explica o processo de autodestruição que constitui
uma síntese produzida pelo sujeito em relação ao desejo de morte.

Normas Culturais que Propiciam a Violência no Namoro
Algumas noções arraigadas na vida social propiciam o surgimento de relações interpessoais violentas. Chamamos tal fenômeno de violência cultural porque trata de algo
naturalizado e internalizado no dia a dia de uma sociedade. Nesse conjunto, consideramos
atos e atitudes comuns aos adolescentes, como, por exemplo, a aceitação da humilhação
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pelo parceiro (ou mesmo da agressão física ou sexual), oriundos de uma cultura que
romantiza o amor, naturalizando o sentimento de posse ou o ciúme.
A cultura reúne as formas de pensar, sentir e agir de uma sociedade, por meio da
comunicação, da cooperação e da repetição dessas ações. Toda cultura tende a adotar
como certos alguns comportamentos e práticas e rechaçar outros. A violência cultural se
apresenta inicialmente sob forma de discriminações e preconceitos que se transformam
em verdadeiros mitos, prejudicando, oprimindo ou às vezes até eliminando a diversidade
(Minayo, 2009).
Buscamos aferir tais noções entre os jovens segundo o grau de gravidade considerado para atos como humilhar e agredir o parceiro. Demos três opções de respostas:
“muito grave”, “grave” e “não é grave”. Observamos que, embora a maior parte deles
afirme considerar tais atos muito graves, mulheres são mais aceitas como agressoras do
que os homens.
Como poderemos observar a seguir, as ações cometidas pelos rapazes são apontadas
como de maior gravidade, especialmente pelas mulheres. Não constatamos diferença
entre redes de ensino e cidades.
• Namorado humilhar namorada: mais mulheres definem esse ato como muito
grave (68%) em comparação aos homens (60,1%); estes últimos informam
mais que esse ato é isento de gravidade (6,5%, contra 1,8% do sexo feminino;
p = 0,005).
• Namorado agredir namorada: a maioria dos adolescentes considera esse ato como
muito grave; mais mulheres (90,3%) se destacam em relação aos homens (85%).
• Notamos maior permissividade para as agressões verbais ou físicas perpetradas
pelas moças, na opinião de ambos os sexos.
• Namorada humilhar namorado: mais homens que mulheres consideram muito
grave essa atitude (60,4% contra 49,5%; p = 0,019).
• Namorada agredir namorado: 68,2% dos jovens acham esse fato muito grave,
seguido por 27,2% que consideram grave e por 4,6% que informam não ser
grave agredir na relação entre namorados. Não há distinção entre sexos.
• Mais mulheres consideram muito grave a agressão física entre casais: 92,3%
delas contra 86% dos homens (p = 0,013).
As diferenças por sexo para atribuição de gravidade a atos violentos foram visíveis
nas falas dos adolescentes de ambos os sexos. Reconhecidos como ‘machismo’, tais
modelos encontram-se presentes nas expressões da violência verbal, física e sexual.
Alguns exemplos de xingamentos feitos às mulheres que ficam com muitos homens, ou
que ficaram com algum ou com alguns homens enquanto namoram, ilustram como a
violência está entranhada e naturalizada. A tais mulheres são dirigidas palavras de baixo
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calão, não apenas por parte dos rapazes como também das moças, que qualificam tais
comportamentos como algo não desejável. Os xingamentos exemplificados pelos adolescentes de ambos os sexos são: “vadia”, “galinha”, “prostituta”, “piranha”, “safada”
e outras palavras que designam a mulher de forma pejorativa no que diz respeito ao
exercício de sua sexualidade: “É uma mulher safada! É uma mulher safada, fica com um
aqui, daqui a pouco fica com outro” (Mulher, escola pública, Rio de Janeiro).
Ficar com muitas pessoas ou ficar com outras durante o namoro é interditado às
mulheres, enquanto para os homens continua a ser algo desejável e considerado normal.
Esse ditame machista, embora comum, é também questionado, provocando reclamações
sobre sua permanência nas relações sociais e sobre o quanto os adolescentes se sentem
pressionados a segui-lo.
Existe uma pressão para que os homens fiquem com várias mulheres, mesmo
enquanto namoram, sendo esse comportamento muitas vezes considerado parte da
‘natureza masculina’, incentivado por amigos e frequentemente pela família.
Acontece isso porque desde pequeno o pai bota isso na cabeça: ‘Ah, meu filho tem que namorar,
tem que ir não sei pra onde, pra festa, tem que beber’. Aí a filha não, a filha já tem que ser mais
reservada. Acontece mais isso. (Homem, rede privada, Teresina)
Tem mulher que não fala nada. Tem mulher que desce o escracho! (...) Agora, você estar na rua, com
uma mulher, ela olha pra um cara, você vai falar o quê? Qualquer homem vai ficar puto demais e vai
xingar. (...) Tem muito dessa questão cultural, que o homem pode olhar. Aí já é questão da sociedade,
já saiu do contexto de pessoal. (...) É machismo! (Homem, escola particular, Belo Horizonte)

Na pesquisa, também indagamos sobre a concordância do adolescente a respeito
da agressão física quando uma terceira pessoa interfere na relação ou quando surge o
ciúme. Encontramos os seguintes resultados:
• ‘Um garoto tem o direito de agredir outro que esteja dando em cima de sua
namorada’ obteve concordância muito maior entre os rapazes (47,4%) do que
entre as mulheres (11,3%; p < 0,001). Este dado reforça a introjeção da agressão
física como forma de resolução de conflitos, especialmente entre homens. Menos
adolescentes do ensino público (23,9%) concordam com essa afirmativa em
relação aos que estudam na rede privada (27,6%). Jovens de Cuiabá e Porto
Alegre estão entre os que mais concordam com tal afirmativa.
• ‘Uma garota tem o direito de agredir outra que esteja dando em cima de seu
namorado’ também obteve maior concordância entre os rapazes (33,6%) do
que entre as moças (19,7%; p < 0,001). Novamente se constata a introjeção da
agressão física como meio de resolver conflitos, especialmente entre homens.
Não existem diferenças entre redes de ensino. Adolescentes de Porto Alegre
são os que mais concordam com essa forma de agressão.
Ressaltamos que a violência física foi mais legitimada nos casos em que o homem
agride outro concorrente do que quando uma mulher agride outra mulher. Novamente,
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a essas visões subjaz a mentalidade de que a agressão física está mais relacionada ao sexo
masculino, embora também entre mulheres possa existir e ser aceita socialmente. O’Keefe
(1997) encontrou relação significativa entre justificativas culturais de adolescentes para
a violência do homem contra a mulher e a perpetração da violência por adolescentes
do sexo masculino.
Outra questão que afere a utilização da violência física em situação de traição mostra que:
• ‘Se um garoto for infiel a sua namorada, ele merece apanhar’ foi relatado
por 22,2% de adolescentes, sem distinção de sexo e redes de ensino. Maiores
proporções de estudantes de Cuiabá (29,6%) e Porto Alegre (25,6%) fazem
essa afirmação.
• ‘Se uma garota for infiel ao namorado, ela merece apanhar’ foi aprovado por
9,5% de mulheres e 18,1% de homens (p < 0,001), em ambas as redes de ensino.
Mais adolescentes de Cuiabá e de Porto Alegre (17,7% e 16%, respectivamente)
concordam com tal afirmativa.
Embora a traição seja um motivo que legitima o surgimento de variadas formas
de violência na relação, ela foi também qualificada como um tipo de abuso psicológico,
uma vez que vem acompanhada por ciúme, raiva e muito sofrimento, sobretudo quando
passa a ser de conhecimento de outras pessoas. É a principal forma de humilhação
considerada por homens e mulheres.
A traição é o exemplo que eu tenho [de violência emocional]. Ela me traiu na minha
frente. Agora isso! Imagine. Na minha frente! O homem que é seguro, ele não faz besteira.
Agora, o homem que não é seguro, ele faz besteira. ‘A traição é o inimigo do cara’, eu falei pra
ela. (Homem, escola pública, Manaus)

Também no ato da ‘traição’, homens e mulheres se diferenciam: elas ‘ficariam’ com
outra pessoa caso o namorado antes ‘ficasse’ com outra. Ou seja, utilizam a traição como
forma de revide. Os rapazes teriam um impulso, uma necessidade de ficar com muitas
pessoas de uma vez só. Isso reforça a ideia de que para as mulheres, diferentemente dos
homens, tal comportamento não seria algo esperado, ‘natural’, posto que elas agem sob
provocação, ‘pagando na mesma moeda’ a traição sofrida.
Eu acho que para menina ela trai quando o namorado está traindo, ela trai pra revidar. (...)
Agora, o menino, não. Ele trai mais por instinto. Ele vê uma mulher bonita e fala: ‘aí, olha’, e
os outros amigos falam: ‘tu não vais ficar com ela? Olha só que linda ela é e eu já peguei’. E aí
ele acaba ficando assim por instinto, pelas amizades também e por não gostar da namorada. (...)
[Eles traem] para falar que são homens de verdade. Eu acho que é pra mostrar a virilidade.
(Mulher, escola particular, Cuiabá)
***

Relembramos que a violência nas relações de namoro ou do ‘ficar’ deve ser compreendida no contexto da violência social, tendo em vista os aspectos históricos e culturais
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e, sobretudo, as questões de gênero. Foi possível constatar ao longo deste capítulo que as
diferenças entre homens e mulheres continuam, ainda no século XXI, a reproduzir papéis
estereotipados para cada gênero, com rapazes e moças educados para se comportarem de
maneiras diferentes em termos de exercício da sexualidade e expressão de sentimentos
(Cechetto, 1997; Cechetto & Monteiro, 2006). Esses diferentes papéis sociais comuns a
cada um dos sexos acabam por legitimar muitos dos comportamentos observados nos
jovens vítimas e perpetradores de violências estudados neste livro.
Destacamos que são poucas as diferenças constatadas na prevalência de violência
presente nas relações afetivo-sexuais entre os jovens das diferentes cidades e regiões brasileiras e das redes de ensino público e privado. Os adolescentes de Manaus distinguem-se
dos demais por se apresentarem mais como vítimas e perpetradores, por terem namoros
mais longos e por seus parceiros serem mais velhos. A ampla similaridade observada
neste estudo é, portanto, inconclusiva para a definição de distinções regionais ou de
pertencimento a diferentes estratos sociais, acompanhando a variabilidade de resultados observados em outros estudos (Cardia, 1999; Moraes, Cabral & Heilborn, 2006;
Reichenheim et al., 2006; Anacleto et al., 2009; Schraiber et al., 2007).
Concluímos também que as violências físicas, sexuais e psicológicas com muita
frequência se apresentam simultaneamente, indicando a necessidade de termos sempre em mente que não há características únicas e simplificadas que identifiquem uma
pessoa vítima ou perpetradora de violência. As consequências físicas e emocionais do
convívio com a violência são variadas e encontram contornos únicos, dependendo de
cada indivíduo.
Apontamos ainda que o maior obstáculo para se transformar relações interpessoais
permeadas pela violência em relações mais dialógicas é superar a naturalização com
que os relacionamentos são representados pelos jovens e pelos adultos que os cercam.
Taquette e colaboradores (2003) ratificam essa constatação por meio de um estudo com
adolescentes no Rio de Janeiro em que verificam que grande parte dos jovens considera
normal a agressão verbal ou física na resolução de conflitos, principalmente no caso de
ciúmes, justificando a ocorrência de violência e desrespeito. Outro estudo em dez capitais brasileiras (Cardia, 1999) mostrou resultado similar: jovens na faixa de 16 a 24 anos
são os que mais defendem o uso da violência para resolver disputas afetivas ou reparar
danos causados por traições (1/5 concorda muito com a ideia de que uma mulher infiel
ao marido deve apanhar).
Outro aspecto que perpassou todo o capítulo é a constante interseção dos papéis de
vítimas e perpetradores, tanto para homens quanto para mulheres. Conceber que ambos
os sexos, ao interagirem na relação afetiva, atuam de forma violenta não significa diminuir a importância da subordinação feminina, aspecto essencial para se compreender a
violência de gênero. A violência contra a mulher no ambiente privado encontra-se entre
as violações de direitos humanos e entre os problemas de saúde pública mais difundidos
e menos reconhecidos do mundo. Certamente isso ocorre pela desvalorização cultural
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da mulher, o que a coloca numa posição subalterna em que o desequilíbrio nas relações
de poder tem como principal efeito a violência contra mulheres e adolescentes.
A violência de gênero que acomete as mulheres se dá no âmbito dos relacionamentos
afetivos, sendo vitimadas por maridos, ex-maridos, namorados, companheiros e outros.
Nos casos em que essa violência resulta em mortes de mulheres, ‘justifica-se’ por meio
da legítima defesa da honra masculina. Reflete-se aí a desigualdade nas relações que
deixam claro o machismo que tira a mulher da posição de sujeito, colocando-a como
objeto do homem. Estudos apontam o que vislumbramos nos jovens investigados neste
livro: que os relatos das mulheres que vivenciaram relações violentas mostram o quanto
elas próprias reproduzem essa subordinação cultural machista – tanto aquelas que dependem economicamente dos parceiros, e temem deixá-los por isso, quanto as que não
dependem financeiramente, mas não abandonam uma relação permeada pela violência
por temer a ausência da figura masculina (Melo & Felizardo, 2001).
Pensando a violência presente no namoro ou no ‘ficar’ de jovens em uma perspectiva mais dialética, introduzimos as inquietações trazidas pelas relevantes palavras de
Bonetti (2009: 232):
Tomar o gênero como categoria analítica possibilita desconstruir a rigidez do par de
oposições dominador/submissa, o que nos leva a perceber que as combinações de
atributos masculinos e femininos e as constituições de feminilidades e masculinidades
são transitórias, variáveis e circulam pelas diferentes bases biológicas (...). O que
redunda, novamente, na relativização do poder como algo fixo. Por sua vez, tomar
o gênero como categoria epistemológica, associada à categoria analítica, nos permite
escrutinar, por um lado, as explicações fundamentadas na dominação masculina e na
submissão feminina, e por outro lado, as tramas de gênero e poder mais profundas
e fundantes de configurações sociais baseadas em desigualdades.

Assim, fazer frente à violência é um desafio que pressupõe uma série de investimentos – social, político e subjetivo – que nos permitam romper com dicotomias, pensando
e repensando a cultura brasileira. É o que nos aponta Minayo (2005a) quando alerta que
as manifestações da violência, dentre as quais as que se entrecruzam com questões de
gênero, não são meras tempestades que simplesmente passarão, como um “fenômeno
da natureza”.
Ao longo do livro, fica claro o quanto a violência entre namorados adolescentes está
profundamente atravessada por questões culturais, que nos envolvem em permanente
tensão entre a produção e a reprodução de modelos, de modos de ser e estar no mundo,
que, em última instância, nos constituem como sujeitos. Somos marcados por polaridades
que tendem a enquadrar o certo e o errado ou o masculino e o feminino como categorias
essencialistas ou naturais. Romper com tais dicotomias implica o questionamento e a
constante reflexão sobre certos modelos de existência instituídos no campo social. O que
é permitido, o que é interdito, aquilo que é considerado violência ou não são também
parte dessa construção cultural e da mesma forma passam pela reprodução de modelos.
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