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Violência contra a mulher:
o jovem está ligado?
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O jovem aprova mesmo a Lei Maria da Penha!
Posição sobre a Lei Maria da Penha (%)
2

2

Contra

Não sabe

96

A favor

Muitos homens respeitam as mulheres apenas por
medo de serem presos. (...) Eu concordo totalmente
com a Lei Maria da Penha e apoio o seu uso.
– Homem, 19 anos, Nordeste
Base: 2046

É praticamente unânime a percepção de machismo
Existência de machismo no Brasil (%)

4

96

Sim
Base: 2046

Não

Mas boa parte ainda aprova valores machistas...
Concordância com padrões machistas (%)
A mulher deve ter a primeira relação sexual com um namorado sério

51

A mulher deve ficar com poucos homens

41

A mulher que tem relações sexuais com muitos homens não é para namorar

38

Se uma mulher usa decote e saia curta, é porque está se oferecendo para os homens

25

Base: 2046

...e reprova comportamentos não conservadores da mulher
Comportamentos das mulheres
considerados INCORRETOS (%)

80
76

68

48

Saia com
Tenha relações
amigos/amigas sem
sexuais com um
o marido, namorado homem na primeira
ou ficante sério
vez que sai com ele
Base: 2046

Tenha vários
ficantes ou
casinhos

Fique bêbada em
bares, em festas ou
na balada

Certa vez precisei acionar a Lei
Maria da Penha pois o meu
namorado me agrediu quando
eu estava indo sozinha para
uma festa com os meus amigos
- Mulher, 23 anos, Sudeste

Homens praticam mais as ações consideradas “incorretas”
Ações que costumam fazer (%)

45
49

Sair com amigos/amigas sem o marido/esposa, namorado(a),
ou “ficante” sério(a)
12
Ter vários ficantes ou casinhos

21
Mulheres

Ter relações sexuais com um homem/mulher na primeira vez
que sai com ele(a)

10
26
14

Ficar bêbado(a) em bares, em festas ou na balada

Base: 1029 Mulheres / 1017 Homens

24

Homens

E elas são assediadas em locais públicos
Ações que já ocorreram com mulheres(%)
Receber uma cantada que considerou
ofensiva, violenta ou desrespeitosa

68

Homem assediar / tocar no seu corpo
em uma balada / festa

44

Ser assediada fisicamente em transporte
público

31

Ser beijada à força

30

Ser abordada de maneira agressiva na
balada / festa

25

Homem tentar aproveitar de você por
estar alcoolizada

15

Homem tentar tirar uma foto/ vídeo sem
sua autorização

15

78%

das mulheres
passaram por
uma dessas
situações

Base: 1029

24%

Dos homens
admitem que
praticaram
alguma dessas
atitudes
Base: 1017

E elas são assediadas em locais públicos
Já fui assediada no transporte público e
não soube o que fazer. Só fiquei calada
e me arrependo até hoje por isso.
- Mulher, 21 anos, Sudeste

Eu me sinto desrespeitada toda
vez que ando na rua, em
qualquer horário e com qualquer
roupa e ouço homens mexendo
comigo, se dirigindo a mim com
palavras de baixo calão (...) Me
sinto desrespeitada quando
estou em uma festa e um homem
que eu não conheço tenta me
puxar pela mão, puxa meu
cabelo ou me segura pelo corpo.
- Mulher, 20 anos, Sudeste

43% dos jovens presenciaram a mãe ser agredida
% Ações feitas contra a mãe por algum parceiro e presenciadas pelos entrevistados

38

Xingou

19

Sacudiu, empurrou, chacoalhou

18

Ameaçou bater

15

Humilhou em público
Arremessou algum objeto durante uma briga

12

Deu um soco / deu um tapa

12
11

Torceu ou apertou o braço

7

Ameaçou com alguma arma
Chutou

47%
interferiram em
defesa da mãe

6
Base: 2046

Violência e controle já fazem parte dos relacionamentos
% Violências sofridas
53

Procurou mensagens e/ou ligações no seu celular

40

Tentou te controlar, ligando para saber onde, com quem estava e o que fazia

35
33

Xingou
Impediu de usar uma determinada roupa

28

Proibiu você de sair à noite: bares, cinema, festas, etc

18
17

Empurrou, sacudiu, chacoalhou
Torceu ou apertou o seu braço

12
11
10
9
9

Humilhou você em público
Quebrou/danificou/rasgou algum objeto de valor
Ameaçou te bater
Obrigou a fazer sexo, quando você não estava com vontade
Deu soco / deu um tapa

5
5

Arremessou algum objeto na sua direção durante uma briga
Puxou o seu cabelo durante uma discussão, briga, etc.
Chutou você
Ameaçou com alguma arma

3
1

Meu ex-namorado me seguia, me
xingava, xingava minha família e
ameaçava se matar caso eu o
deixasse. Fiz três Boletins de
Ocorrência contra ele.
- Mulher, 23 anos, Sul
Base: 1029

Poucos admitem existirem ações violentas nos
relacionamentos

4%
Admitem
espontaneamente
que praticaram
violência contra
parceira

Base: 1017

8%

Admitem
espontaneamente
que sofreram
violência de
parceiro

Base: 1029

Mas quando se citam as ações, o número muda...

55%
Estimulados,
admitem que
praticaram
violência
contra parceira

Base: 1017

66%
Estimuladas,
admitem que
sofreram
violência/controle
do parceiro

Base: 1029

Já apanhei 1 vez, mas fui na Delegacia da Mulher e fiz o
B.O. Nunca mais se repetiu.
- Mulher, 24 anos, Sudeste

Tive um namorado na adolescência que me agredia
tanto verbalmente quanto fisicamente. As agressões
físicas eram leves, como tapas e empurrões, e eu era
muito jovem e não sabia lidar com esse tipo de atitude.
Foi uma fase difícil em minha vida, mas superada.
- Mulher, 24 anos, Sudeste

Me senti desrespeitada quando tive que
ter relações sexuais sem vontade, apenas
para satisfazer meu parceiro.
- Mulher, 23 anos, Sudeste

Violência é mais associada a agressões físicas...
% Ações consideradas formas de violência
95
95
94
94
93
93
90
90
88
84
82
80
79

Dar um soco / tapa
Chutar
Ameaçar com alguma arma
Puxar o cabelo durante uma discussão, briga, etc.
Torcer ou apertar o braço
Arremessar algum objeto durante uma briga
Empurrar / sacudir / chacoalhar
Ameaçar bater
Obrigar a fazer sexo
Humilhar em público
Quebrar algum objeto seu
Ofensas públicas nas redes sociais
Xingar
Proibir de sair à noite: bares, cinemas, festas,etc
Controlar, ligando sempre para saber onde e com quem está
Impedir de usar uma determinada roupa

35
34
34

Base: 2046

37% das mulheres já tiveram relações sexuais
sem camisinha por insistência do parceiro
% Prática de relação sexual sem preservativo

Já tiveram relação sexual
37%

sem preservativo

por insistência
do parceiro

Base: 1029

Homens que presenciaram atos violentos contra
a mãe praticam mais violência contra mulheres
% Violências/controles praticados por homens (já presenciaram agressões à mãe)
Xingou
Controlou, ligando para saber onde, com quem e o que fazia

20

Proibiu de sair à noite: bares, cinema, festas, etc.

17

Impediu de usar uma determinada roupa

14

Empurrou / Sacudiu / Chacoalhou

13
16
10
11

Dar um soco / tapa
Ameaçou bater

7

Torceu ou apertou o braço

6

Quebrou/danificou/rasgou algum objeto de valor

4

Arremessou algum objeto na sua direção durante uma briga

4

Puxou o cabelo durante uma discussão, briga, etc.

4

Humilhou em público

4

Chutou
Obrigou a fazer sexo, quando não estava com vontade
Ameaçou com alguma arma

Base: 1017

39

24

2

27
25

21

20

11
9

8
6

6
4

4
3
3
1

De modo estimulado, admitem
que praticaram violência /
controle contra parceira

Já presenciou
Nunca presenciou

64%

47%

Entre quem já
presenciou

Entre quem
nunca presenciou

Fim do relacionamento: momento crítico
% Ações que ocorreram quando relacionamento terminou

O seu parceiro enviou e-mails, mensagens de
celular, ou mensagem de Facebook sem que
você quisesse receber

38

22

O seu parceiro espalhou boatos sobre você

20

O seu parceiro seguiu você e/ou aparecer no
seu trabalho / casa / escola sem avisar

O seu parceiro espalhou detalhes íntimos
sobre vocês

O seu parceiro te ameaçar de algo ruim
Base: 1029

13

12

Mulheres que sofreram
alguma dessas atitudes:

51%

Quase metade das mulheres precisaram cortar contato
% Mudança de comportamento com término do relacionamento
26

Bloquear o endereço de e-mail do ex-parcerio
Parar de frequentar lugares que ia com
regularidade

25
18

Mudar o número do celular

13

Parar de usar redes sociais

10

Criar uma nova conta em uma rede social

4

Mudar o número do telefone residencial
Mudar de cidade por um tempo

3

Parar de trabalhar / Mudar o local de trabalho

3

Fazer um boletim de ocorrência
Base: 1029

Tomaram alguma
dessas atitudes

2

45%

Internet

A internet é espaço para relacionamentos... E para sexo!
% Já se relacionou afetivamente com
alguém que conheceu pela internet

% Praticaram sexo
virtual com conhecido/a

% Praticaram sexo virtual
com desconhecido/a

48
40
27

24
15

14

Base: 1029 Mulheres / 1017 Homens

Espaço virtual também é ambiente
de controle nos relacionamentos
% Ações praticadas

Olhar e-mail, Facebook, ou outra rede social sem
autorização

25

Te obrigar a excluir algum amigo/a de alguma rede
social

19

17

Proibir de conversar com seus amigos/as virtualmente
Forçar a excluir algum tipo de foto do Facebook (ou
outra rede social)
Obrigar a dar a senha do e-mail ou do Facebook

Base: 2046

15

11

A senha nas mãos do parceiro
% Compartilha a senha de conta/perfil social

Certa vez meu namorado
pegou minha senha do
Facebook e excluiu algumas
pessoas sem a minha
autorização. Me senti
extremamente desrespeitada.
- Mulher, 20 anos, Sul

Facebook

46%
E-mail

34%
Base: Mulheres 1029

Celular

51%

Os jovens compartilham muitas imagens de mulheres nuas
% Receberam fotos/vídeos de
mulher nua que não conhece

% Receberam fotos/vídeos
de mulher nua que conhece

59
47
41
32

Mas apenas 11% das mulheres
e 28% dos homens dizem que
já repassaram imagens

Base: 1029 Mulheres / 1017 Homens

Invasão de privacidade e proibições no ambiente virtual
% Ações sofridas
Excluir um/a amigo/a de uma rede
social

32

Invasão de e-mail, Facebook, ou
outra rede social sem autorização

30

Proibição de conversar com seus
amigos/as virtualmente

28

Exclusão forçada de fotos do
Facebook e das redes sociais

20

- Mulher, 23 anos, Sudeste

Revelação forçada da senha do email ou do Facebook

15
4

Ofensas públicas nas redes sociais
Ameaça de publicar fotos ou filmes
da parceira nua na internet
Base: 1029

Um ex-namorado
ameaçou publicar na
internet fotos íntimas.

2

Invasão de privacidade e proibições no ambiente virtual
Ele invadiu meu
Facebook, fuçou meu
celular e excluiu amigas.
- Mulher,23 anos, Sudeste

Meu ex-namorado pedia fotos
minhas de roupa íntima e
ameaçava terminar o namoro se
eu não mandasse.
- Mulher,20 anos, Centro-oeste

Controle na internet ainda não é visto
por muitos como forma de violência
% Ações consideradas formas de violência

83

Ameaçar publicar fotos ou filmes da parceira nua na internet

55

Forçar a dar a senha do email ou do Facebook
Obrigar a excluir um/a amigo/a de uma rede social

49

Obrigar a excluir fotos de redes sociais

49

Proibir conversas virtuais com amigos(as)

49
45

Invadir email ou rede social sem autorização
Procurar mensagens / ligações no celular

Base: 2046

26

