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Jovens têm rotina de agressões nos namoros
Marcelo Remígio

RIO - Agressão virou sinônimo de domínio nas relações amorosas de jovens do Recife. Para

marcar território, casais com idades entre 15 e 19 anos recorrem à violência como forma de

controle de parceiros e parceiras. Em muitos relacionamentos, a violência sexual faz parte do

namoro e, na maioria dos casos, a vítima também passa a exercer o papel de agressora.

Levantamento realizado pela Fiocruz Pernambuco e pela escola Nacional de Saúde Pública, com

290 estudantes de 11 escolas da rede pública da capital mostra que 67,3% dos casais admitiram

já ter ocorrido violência sexual por parte de ambos os parceiros.

O estudo mostra ainda que em 23,7% dos namoros a violência sexual é praticada somente pelos

rapazes e em 9% pelas moças. Considerada como um ato de grau grave, a relação sexual

forçada sob ameaça - de agressão física, de chantagem e até da colocação de fotos íntimas em

sites de relacionamento na internet - é mais comum quando o agressor é um adolescentes do

sexo masculino: 73,7%, contra 15,98% do feminino.

Para pesquisador, há uma crise de valores

De acordo com o pesquisador da Fiocruz e biomédico Eduardo Bezerra, o comportamento

identificado nos jovens levará à formação de adultos cada vez mais agressivos, ao aumento da

criminalidade e à concretização da banalização da violência. Bezerra ressalta que jovens que

sofreram alguma ação de violência no local onde vivem, como assaltos ou brigas, têm o dobro

de chances de as agressões influenciarem em suas relações.

- São adolescentes que enfrentam cada vez mais cedo a violência em diversos graus. Os jovens

começam a achar isso tudo muito normal. Acreditam que, para ter domínio da relação e do

companheiro, é preciso usar de violência. Esse comportamento também oferece respaldo para a

permanência em seus grupos sociais. Controlar a namorada ou o namorado pode ainda

representar independência para quem tem 12 ou 13 anos. Enfrentamos uma crise de valores -

explica Bezerra, que promoveu a pesquisa.

A análise do comportamento dos jovens também possibilitou identificar o risco de as agressões

se repetirem, criando uma rotina de violência. Quem perdeu o controle e bateu no

companheiro tem 2,5 vezes mais chances de partir para a briga novamente. Quem mantém

relações sexuais com seus parceiros aumenta em três vezes o risco de ser vítima de violência

ou se transformar em agressor. A probabilidade de problemas no relacionamento também é alta

quando o casal não tem religião.

- Até então, os controles religioso e moral nas relações afetivas eram maiores. Agredir era um

ato fora do normal. Atualmente, o controle é menos intenso. O curioso é que existia a figura do

agressor e da vítima. Hoje, elas se misturam, com os namorados desempenhando os dois

papéis. Alguns jovens acreditam que quando uma menina é paquerada por um outro rapaz e seu

namorado não reage de forma violenta batendo nela, por exemplo, ele estaria concordando
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Carioca-Barra 13/02/2011 - 15h 22m

SÓ PORQUE PERNAMBUCO É A CAPITAL MUNDIAL EM NUMERO DE ASSASSINATOS DE MULHERES É QUE ESTÃO
FAZENDO ESTA REPORTAGEM. NÃO HÁ NENHUMA NOVIDADE NISTO, TODO MUNDO QUE CONHECE
PERNAMBUCO E SUA GENTE SABE QUE LÁ MULHER NAO VIVE MUITO NA MAO DE CABRA DA PESTE.

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

J Mendes 13/02/2011 - 15h 17m

Esses comentários como sempre são um show de ignorancia dos leitores de o grôbo.

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

RJ_Resistência 13/02/2011 - 14h 21m

O pior é quererem colocar a culpa no Rio de Janeiro, como se a violência fosse do Rio para os outros
cantos do Brasil, na realidade a violência no Rio que é devido às migrações para o Rio. Está ai a prova.

Este comentário é ofensivo ou inapropriado? Denuncie aqui

Gustavo de Souza Moura 13/02/2011 - 13h 57m

com a situação. Acontece até quando, usando a linguagem deles, ela não "dá mole" - diz

Bezerra.

Violência começa com beijo forçado e vai aumentando

Para o pesquisador, hoje a violência demonstrada pelos jovens começa com um ato de grau

leve, como um beijo forçado, e vai aumentando gradativamente podendo chegar a estupros e

brigas com agressões físicas e verbais. Segundo Bezerra, os jovens vão "testando os limites da

violência" em suas relações.
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