
Violencia nas rela<;oesde namoro:
Mitos e realidades

Porque falax de violencia nas rel~oes de natnoro?

Estudos recentes realizados em Portugal revelam que a ~olencia

nas rela«;:oes afectivas e cada vez mais precoce. DIn em carla qtlatro

jovens em Portugal ja foi viti~a de violencia no namoro (1).

Em geral, vitimas e agressores nao percebem que a violencia nao

e "aceitavel". Mnitos jovens "toleram" e chegam a "desculpabilizar"

a violencia: "S6 fez aqnilo porque estava descontrolado, perdeu

a cJJe9a" o~ litem medo de aI0 perde~~ solo afirma«;6es recorrentes.

A violencia sexual no namoro tambem nem sempre e reconhecida

Como tal.

::;::~~~:~:?~E~·"d.@~
de namorados surjam alguns conflitos, "'~iS
mas e importante diferencia-Ios das situa90es

de violencia. Os conflitos surgem em diversas ocasioes e resolvem-se

atraves do dialogo e da procura conjunta de solu90es. Nao ha que temer

os conflitos, pois eles ajudam a constrnir uma rela9ao saudavel a dois.

Iipor isso importante distinguir um conflito de uma situa9ao

de violencia, uma vez que esta tende a oCorrer de forma repetida

e a agravar-se Com 0 passar do tempo. Numa situa9ao de violencia,

um dos membros do casal tenta exercer poder e controlo sobre

o Dutro, nao respeitando as SnaS ideias e opinioes.

Ao principio, quando ele/a apresenta um comportamento violento,

pensas que teve um "mau dia", que tem problemas com os pais

ou na escola ... mas que continua a gostar de ti, apesar de te tratar mal!

Estes problemas costumam prolongar-se indefinidamente e piorar

com 0 tempo. Deves manter-te alertal

Muitas veZes aceitamos estar em rela«;oes violentas

(e tambem tolera:rr;os que elas OCorram entre Qutros casais

de namorados!), porque acreditamos em certas "cren9a8 e mitos", que

conc1cionarn os nossos comportamentos e escolhas, apesar

de NAo CORRESPONDEREM A REALIDADE.

1) 0 Mito do "Principe Encantado":
ensinaram-nos tacIa a vida que lUll dia encontraremos mna pessoa

mnito especial e que 0 amor, por si s6, pode transformar 01a outrol a.

A ideia do "amor romantico" pode fazer com que nao vejas 0 que

se esta a passar de errado na tua rela9ao. 0 mito do "principe

encantado" faz Com que s6 vejamos no Qutro coisas positivas,

desvalorizando quando somos maltratadal os.

2) 13ciumento/ a porque Iue aIna:
Os citimes servem de desculpa para controlar a outra pessoa, mas

muitas vezes sao interpretados como provas de amor. As Inanifesta90es

excessivas de citime pretendem manter-te dependent~ dele(a),

selU que possas relacionar-te com Gutras pessoas com quem tam1em

te apetece estar. Se elel a nao controla os seuS citimes e tu te opoes,

pode chegar a insultar-te e mesmo a agredir-te hsicamente.

3) Enhe marido e mlllherninguem mete a coUtel":
a violencia nas relat;6es entre namorados ou entre pessoas casadas

e um problema social e um crime pu1lico, que afecta nao s6 as pessoas

directamente envolvidas, maS toda a sociedade, pelas consequencias

que envolve. Somos todos/as responsaveis e devemos denunciar as

situa90es de violencia.

4) A violencia tende a terminar
se nos casarmos ou vivermos juntos:
a maioria das rela.;oes conjugais violentas ja 0 eram antes

do casamento/uniao de facto. Se uma pessoa e violenta durante

a rela9ao de namoro, isso pode significar que ~ha "normal" e~se

tipo de comportamento numa rela9ao a dois e, mnito provavehnente,

ira ter 0 mesmo tipo de reaC90es no futuro eIou em futuros

relacionamentos.

5) A violencia s6 acontece
eln meios sociais desfavorecidos:
a violencia nas rela90es de intimidade oCorre em

todos os meios sociais e culturais. Acontece a javens,

a pessoas mais veJh~s, casadas, ou entre namorados

e pessoas divorciadasl separadas.

e na sande da vitima. As agressoes nao devem nunca ser entendidas

como provas de que 0 Dutro Itse preocupa comig'o71 ou que Itme da atenQcio"!

7) Ha raparigas que provocam oSnamorados,
nao admira que eles Sedescontrolem:
Gostar implica respei!ar 0 Qutro por ilquilo que ele e, mesma

que algumas vezes nao concordemos com aquilo que elef a pensa

ou faz. Nenhumla namorado/a tem 0 direito de agredir 0 outro/a

quando o/a propria ou a outra pessoa discorda de alguma coisa,

de alguma opilliao ou de algulll comportamento.

8) BIela s6 e violento/a quanclo hehe alcoal
elll exeeSso ou eonsome drogas:
o consumo excessivo de alcool e/ou de drogas serve apen~s

como argumento dol a agressorl a para desculpar 0 seu comportamento •

epara nao ~e responsabJizar pelo mesmo. Os consumos podem

facilitar a violencia, mas apenas em quem jei inanifesta tendencia

para ser violento.

9) Os rapazes nunea sao vitimas de violencia:
Varios estudos sobre esta tematica apontam que os rapazes tambem

podem ser vitimas de violencia &sica, emocional e/ou sexual.

a violencia sexual inclui nao s6 viola.-;ao e/ou tentativa de viola.-;ao,

mas tambem beijos, apalpoes e outro qualquer contacto

de tipo sexual nao desejado. Algumas das

estrategias utilizadas na tentativa de exercer

este tipo de violencia podeln envolver 0 recurSO

a chantagem, a manipula.-;ao, a amea.-;as, a forc;a

ou a incapacita9ao atraves de alcool ou drogas.

Uma sexualidade feliz e saudavel depende do

consentimento e da vontade dos dois.

11) Uma hofetacla ou LUll insulto
nao sao viol encia:
qualquer acto de agressao,e violencia; 0 mesmo sucede Com a violencia

em~cional. Mesmo as forrn.as aparentemente IJ.menores" de violencia

pOclem ter consequencias mnito negativas. Nenhum tipo de violencia

e<aceitavel.6) "Quanto mais me hates mais gosto de ti":
A violencia numa rela9ao de intimidade cauSa intenso sofrimentq

&sico e psicol6gico, tendo um impacto mnito negativo no bem-estar



12) Quando se gosta reahnente de alguem
deve fazer-se tudo 0 que essa pessoa quer:
os elementos de um casal sao pessoas independentes com vida

e vontade proprias. Num casal saudavel pode dizer-se 'nao',

ter opinioes, ter outros amigos e interesses diferentes.

13) 13melllOr ~star numa relacao
violet;ta do que estar sozinll~:
entre os adolescentes e jovens existe rnrnta pressao para

se Uter namorado(a)", conseguir namorar 0 rapaz/rapariga mais

popular da escola, da turma, do grupo. Sujeitar-se a uma rela<;ao

violenta e tentar mante-Ia para nao se sentir so ou mostrar

que t~mbem temos namorado e anular-se a si proprio: Cada pessoa

tem a sua propria identidade e a sua dignidade independentemente

de viver, ou nao, mna relaQao amorosa. UMais vale sozinho

do que mal aconipan1ado.

Podemos aprender a ter rela<;oessaudaveisl Ser assertivo,

saber comunicar eficazmente e ser capaz de resolver pro1lemas

sao caracteristicas associadas as rek,,;oes saudaveis e que podem

ser desenvolvidas. Assim, mesmo que ate agora ten1as tido

pro1lemas nas tuas rela,,;oes amorosas podes escolher e aprender

a relacionar-te de forma dJerente

GOSTAR NAo E CONTROLAR!

CIUMES NAo SAo AMOR!

QUEM AMA CONFINE RESPEITAI

DIZ NAo A VIOLENCIA NO NAMORO!

www.amorverdadeiro.com.pt

Para o1ter ajuda confidencialcontacta: Servi,,;ode Informa,,;ao a

Vi6mas de Violencia Domestica 800 202 148

Este folheto contou com a colahora,,;ao de Carla Machado, Marlene

Matos e Claudia Coelho, da Universidade do Min10
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