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RESUMO 

A violência social a que os jovens estão expostos hoje em dia, ultrapassou os campos da 

justiça, tornando-se um problema de saúde pública. Nos últimos anos, a cidade da Praia 

assistiu a uma elevação progressiva dos índices de criminalidade entre os jovens. 

Entretanto há que considerar-se que o jovem delinquente acaba por ser, ele mesmo, vítima 

desta violência. Por outro lado, há indicativos de tendência à juvenilização das doenças 

sexualmente transmissíveis em Cabo Verde, o que se constitui também em um problema 

de saúde pública. Considerando estes aspectos da realidade atual do pais, oobjectivo deste 

estudo é verificar se existeindícios de influência da violência social nas relações 

afectivas de jovens residentes nos bairros Eugénio Lima e Brasil na cidade de Praia, 

Cabo Verde.Para tanto realizou-se um estudo de caso nos citados bairrosnuma abordagem  

qualitativa, que utilizou para a coleta de dados realizada com24 jovens de 18 a 24 anos, 

umquestionário com enfoque sobre o estilo de vida, comportamento afetivo, experiência 

sexual e exposição à violência. Os resultados conseguidosnão apontaram indícios 

evidentes dainfluência da exposição à violência sobre as relações afetivas dos jovens e 

comportamentos de risco para o HIV/SIDA, apesar de revelarem uma percentagem 

elevada de comportamentos de risco desta infecção e uma exposição inequívoca e 

preocupante à violência nestes bairros.Todavia, abre precedentes para se fazer um 

estudo mais aprofundado, e apela também pela procura de causas em outros factores 

sociais e institucionais, como por exemplo, o uso precoce e exagerado de álcool e outras 

drogas, a submissão e a vulnerabilidade cultural e financeira da mulher, permitindo a 

sua passividade e “cumplicidade” em não usar o preservativo, a desvirtuação da 

informação sobre a soroprevalência pela possibilidade de subnotificação dos casos de 

VIH positivoe principalmente os modelos socioculturais em relação ao sexo. 

Palavras-chave: IST, VIH, Violência, Juventude, Comportamento de Risco, 

Sexualidade. 
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ABSTRACT 

In nowadays, youth are exposed of exceeded in the field of justice of social violence, 

making it a public health problem. The city of Praia witnessed a progressive increase in 

crime in rates among them.However it must be a considered that young offender turns 

out to be, him or herself of victim of this violence. Moreover, there are indications of a 

tendency to juvenization of sexually transmitted diseases in Cape Verde, which also 

constitutes a public health problem. This aspect is considered of the current reality of 

the country. The objective of this study is to verify that if there is evidence of the 

influence of social violence in affective relations of young residents in the 

neighborhoods of Eugénio Lima and Brazil,  both in the city of Praia, Cape Verde. 

This case study has a qualitative approach which was used for data collection performed 

of 24 youth between18 -24 years.This research focuses on their lifestyle, affective 

behavior, sexual experience and their exposure to the violence. It also shows a clear 

evidence of their exposure and influence of violence and affective relationships among 

adolescents and risk behaviors HIV/AIDS. In addition, it exhibits an open precedent to a 

further study, and other social issues, such as excessive use of alcohol and drugs 

submission, cultural and financial vulnerability of young women allowing their 

passivity and complicity of not using condom. The distortion of information about the 

seroprevalence for the possibility of underreporting of HIV positive cases and mainly 

socio - cultural models in relation of sex. 
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INTRODUÇÃO 

A intencionalidade da escolha deste trabalho para a dissertação de mestrado em 

Saúde Pública foi fortemente motivada pela preocupação de procurar fatores que 

indiciam o risco de infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) entre os 

jovens, tentando procurar outras causas que não sejam simplesmente a falta de 

informação. Neste sentido, aliou-se a importância que a violência vem tomando nesta 

faixa etária impulsionando-me para a proposta de investigar efeitos desta violência 

sobre a saúde dos jovens. 

Desde sempre os teóricos têm-se cogitado, discutido e lamentado o rumo que o 

mundo tem tomado. A verdade é que o mundo tem sido guiado e teleguiado por uma 

minoria, desviando a discussão para países mais desenvolvidos e empurrando a 

consequência das decisões para os menos desenvolvidos. A célebre frase de Edmund 

Burke1'Tudo o que é necessário para o triunfo do mal, é que os homens de bem nada 

façam para o impedir”, terá minado o pensamento de muitos, em como será possível, 

solucionar as grandes disparidades sociais mundiais, sobretudo, pelas Nações Unidas e 

outras instituições da defesa dos direitos humanos, para que se possa devolver o 

equilíbrio de bens a todos, facto bem refletido nos esforços que se fazem para apoiar os 

milhões de refugiados que se multiplicam a cada dia, nos países de África, por causa de 

conflitos políticos e sociais. 

Na atualidade percebe-se um aumento circunstancial de violência urbana no 

mundo com dados que indicam claramente o seu impacto social negativo. E sobre a 

matéria a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) afirmou que em todo o mundo a 

violência vem se comprovando como um dos mais graves problemas sociais e de saúde 

pública. E “estima-se que seja uma das principais causas de morte de pessoas entre 15 e 

44 anos em todo o mundo”,segundo Dahlberg e Krug (2002, p. 1164). 

Em Cabo Verde, com predominância na cidade da Praia, onde o estudo 

foirealizado, em dez anos esta violência repercutiu num aumento extraordinário de 

                                                           
1Edmund Burke (12 de Janeiro de 1729 - 9 de Julho de 1797) era um estadista, um escritor, um autor, 

um orador e um filósofo político, que serviu por muitos anos em terras comuns britânicas como um 
membro do partido Whig. É recordado principalmente para sua sustentação das colónias americanas no 
esforço de encontro ao rei George III, durante a revolução francesa. (Frase original: “The only thing 
necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”). 
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população prisional em 100%, segundo Bordonaro (2010). 

O cenário é mais alarmante ao considerarmos outros fenomenos como a pobreza 

e a exclusão social, definida por Pereirinha como“a noção de não realização de direitos 

de cidadania” (2004, citado por Proença, 2009, p. 18) e que se caracteriza como 

acentuada em Cabo Verde. E, concordando com a questão das desigualdades, Fernandes 

e Delgado (2008) caracterizaram a população desprotegida como “novo exército de 

excluídos (em que se integram jovens, mulheres, grupos étnicos, idosos), chamados de 

minorias diferenciadas, relegados para o limbo das esferas sociais” (p. 4). 

Genericamenteo fenómeno da violência tem repercussão mais exacerbada em 

camadas mais vulneráveis, como afirma Silva (2011), quando expõe uma análise 

comparativa entre a violência contra a mulher e as relações de poder: “à semelhança da 

situação que ocorre no contexto global, em Cabo Verde, a violência pode ser 

apresentada como resultado do desequilíbrio de poder historicamente determinado nas 

sociedades e que podem pôr em causa a própria ordem instituída” (p.2). 

Na mesma perspetiva de entendimento o estudo relevante conduzido por 

Fernandes e Delgado (2008), sobre jovens em conflito com a lei conclui que,a 

subcultura da violência, a privação parental, a vulnerabilidade familiar, a exclusão 

social, aambivalência de referências de conduta e convivência sociais, o défice de 

autoridade e de proteção e os atributos de personalidade são fatores que possibilitam o 

fenómeno da delinquência juvenil em Cabo Verde. 

Ainda, o mais comovente de todas as violências é o aumento preocupante de 

infecção pelo VIH entre os jovens já de forma passiva, conforme demonstram os dados 

do relatório estatístico do Ministério da Saúde de Cabo Verde. Este é o contexto que nos 

faz buscar compreender melhor a situação, verificando se há alguma relação entre as 

duas ocorrências, já que parece evidente, que algumas das dificuldades económicas que 

se relacionam com o contexto de vida desses jovens, nomeadamente a 

monoparentalidade e a convivência com a violência doméstica e de rua e suas 

consequências, influenciam o desentendimento e a falta de harmonia nas relações 

afectivas,refletida muito objetivamentena ideiade R. Lima (2010), quando refere que: 

“esses jovens convivem com todos os níveis de violência o que torna fácil a sua 

utilização, principalmente quando se encontram em situações adversas e o uso da 

violência surge como reacção” (p.8). 
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Apresenta-se de seguida mais estudos que revelam que ser exposto à violência 

no contexto social parece ter associação com vitimização e perpetração em outros 

contextos, como o familiar e o interpessoal. 

Nos relacionamentos amorosos com sinais de violência, as relações tendem a ser 

de assimetria de poder, geralmente sem diálogo suficiente para que haja entendimento. 

Segundo alguns estudos supõe-se que este comportamento potencialize o risco de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(SIDA) e gravidez não desejada, porque dificulta a negociação sobre o uso de 

preservativo e contraceção nas relações sexuais. Nesta perspetiva, as relações violentas 

podem levar à falta de diálogo e submissão de parceiros sexuais a atos violentos ou à 

dispensa do uso de preservativo como proteção contra IST/SIDA, pondo em risco a 

saúde do adolescente (Gianini, Litvoc & Neto, 2009). 

Outra pesquisa neste âmbito, realizada na cidade de Baltimore-EUA (citado por 

Ruzany, Taquette, Oliveira, Meirelles & Ricardo, 2003) com jovens americanos de 

origem africana, revelou uma associação significativa entre o comportamento de risco 

para IST/SIDA e relacionamentos violentos. Realça ainda que a vitimização e a 

perpetração, tanto emocional como física, estavam associadas ao número de parceiros. 

Neste mesmo âmbito, Ruzany et al. (2003) realizaram um estudo epidemiológico, 

similar ao anteriomente citado, com 1.041 adolescentes e jovens (14 e 22 anos, sendo 

53,6% do sexo feminino) e observaram uma associação estatisticamente significativa 

entre o não uso de preservativo e as variáveis que indicavam agressividade nas relações 

amorosas. 

Com esta perspetiva e estabelecendo um paralelo na fragilidade de qualquer 

adolescente e jovem numa fase de descobertas e dependências, o presente trabalho foi 

motivado pelas seguintes questões: 

 A violência nas relações afetivas dos jovens dificulta a prevenção das IST/SIDA 

em Cabo Verde? 

 Qual a relação da vivência de violências sociais nas relações afetivas e o 

comportamento auto e hétero violento? 
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OBJECTIVOS 

Objetivo Geral 

Verificar se há influência da violência social nas relações afectivas de jovens 

residentes nos bairros Eugénio Lima e Brasil na cidade de Praia, Cabo Verde. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar a ocorrência de situações de violência no quotidiano dos jovens 

dos bairros Eugénio Lima e Brasil; 

2. Identificar a ocorrência de comportamentos de risco para IST/VIH/SIDA 

entre os jovens entrevistados; 

3. Verificar se há alguma relação entre exposição à violência e não adesão a 

procedimentos preventivos de VIH/SIDA. 
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Capítulo 1 

Enquadramento Teórico 

 Compreendendo a Adolescência e Juventude 

Seguindo a classificação utilizada Pela OMS, na presente pesquisa consideramos 

adolescência como sendo delimitada pela 2ª década da vida humana (dos 10 aos 19) e 

juventude de 18 a 24 anos. 

Eisenstein (2005) postula que a adolescência é o período de transição entre a 

infância e a vida adulta, em que a formação do indivíduo se dá pelos impulsos do 

desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do 

indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade 

em que vive. 

Esta referência norteia para uma leitura de que a personalidade do jovem em 

estudo, advém da sua vivência durante a adolescência, estando a adolescência e a 

juventude estritamente ligadas, com limites que dependem de cada individuo. Por isso, 

este estudo embora incida sobre uma população jovem, levará sempre em conta a 

formação da personalidade do jovem em estudo. 

A experiência da violência vivenciada pelos adolescentes e jovens refletem 

significativamente no comportamento destes. Segundo os estudos de Rosenberg (1989), 

Bloch (1986) e Coopersmith (1967), citados por Assis et al. (2004), a imagem de si, as 

construções dos valores e competências e a forma como vê o mundo à sua volta pode 

ser afetada pela intensidade da violência sofrida ao longo da vida. Estes mesmos autores 

acreditam que a experiência de violência vivida pelos adolescentes represente um 

importante papel na forma como estes fazem julgamentos de si próprios e dos outros. 

Todos estes estudos deixam claros indícios de que a exposição à violência no 

momento de crescimento e desenvolvimento do indivíduo pode influenciar o seu 

comportamento levando-o a ter condutas semelhantes em relação aos outros e até a se 

comportar de forma passiva, permitindo ser agredido em silêncio. Por isso, não se deve 

analisar de forma superficial o comportamento dos adolescentes e jovens, sob pena de 

não se chegar a profundidade do assunto e não se avaliar corretamente as causas. 
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Estudos de Assis et al. (2004) revelam também que estes factores podem estar 

relacionados com a forma como os elementos da família ou ligados à criança e 

adolescentes se comunicam, com sinais de dificuldades na construção da autoconfiança 

e confiança nos outros, face a existência de vitimização por violência física, psicológica 

e afetiva. 

 

1.2. O peso e o contributo da família 

Das definições de família estudadas, a de Elsen, Althof e Manfrini (2001) parece 

a mais abrangente e consentânea com a família cabo-verdiana: 

Uma unidade dinâmica, com uma identidade que lhe é peculiar, 

constituída por seres humanos unidos por laços de sangue, de interesse 

e/ou afetividade, que se percebem como família, que convivem por um 

espaço de tempo construindo uma história de vida. Os membros da 

família possuem, criam e transmitem crenças, valores, conhecimentos e 

práticas de saúde, têm direitos e responsabilidades, desenvolvendo uma 

estrutura e uma organização própria. Estabelecem objetivos de vida e 

interagem entre si e com outras pessoas e grupos, em diferentes níveis de 

aproximação. (p. 93) 

Portanto, as abordagens da família como célula básica social são uma realidade. 

Sobre a sua constituição, Fonseca (2005) citando antropólogos clássicos, como, 

por exemplo, Fortes (1958), definiram três fases do que consideravam um universal 

núcleo familiar: formação inicial (em geral, por casamento), expansão (com nascimento 

dos filhos), e declínio (quando os filhos adultos saem para estabelecer seus próprios 

núcleos e a velha geração é deixada com “o ninho vazio”). Entretanto, nas últimas 

décadas, pesquisadores confirmaram que a trajetória de qualquer família é bem mais 

complicada do que isso (Bilac, 1978 & Barros, 1987). 
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Em função da sua relação com o estado, Souza (2000) afirma que, a relação 

entre “welfare state”2 (o Estado do Bem-Estar Social) e famílias pode ser tratada a partir 

de dois enfoques básicos: o primeiro procura verificar em que grau as medidas de 

regulação da sociedade promovidas pelo Estado afetam a organização das famílias; já o 

segundo aborda o sentido inverso, ou seja, a importância das famílias para o 

funcionamento das políticas sociais. Normalmente, os dois enfoques são combinados 

em uma mesma análise, mostrando que há certa dependência mútua entre padrões de 

“welfare state” e organizações familiares. Esta abordagem estará estritamente ligada a 

questão da violência, pelo facto de, os desiquilíbrios políticos e governamentais, muitas 

vezes precursores de divergências culturais, de desvalorização das crenças e valores 

familiares podem desencadear desajustes sociais geradores de conflitos de vária ordem, 

como acontece um pouco pelo continente africano. 

Bari (2006), nas suas reflexões sobre o (sub)desenvolvimento social em Africa, 

que questionao comprometimento dos políticos africanos com o estado de Bem-Estar 

(welfare state) se ainda perdura no formato de governação destes políticos a solução de 

continuidade.Ideializa ainda que, certamente em termos políticos, a decisão pessoal do 

grupo que governa sobrepujará a legitimidade da Carta Magna. (parágrafo 41). 

Numa leitura comparativa entre estratos sociais e comportamento familiar, 

Fonseca (2005) refere que, 

enquanto, entre pessoas da elite, prevalece a família como linhagem 

(pessoas orgulhosas de seu patrimônio), que mantêm entre elas um 

espírito corporativista, as camadas médias abraçam em espírito e em 

prática a família nuclear, identificada com a modernidade. Para os grupos 

populares o conceito de família está ancorada nas atividades domésticas 

                                                           
2 Welfare state- Estado de bem-estar social/sistema de segurança social.  
Conjunto de serviços e benefícios sociais de alcance universal promovidos pelo Estado com a finalidade 
de garantir uma certa “harmonia” entre o avanço das forças de mercado e uma relativa estabilidade 
social, suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam segurança aos indivíduos para 
manterem um mínimo de base material e níveis de padrão de vida, que possam enfrentar os efeitos 
deletérios de uma estrutura de produção capitalista desenvolvida e excludente (Gomes, F., 2006, p. 
203). 
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do dia-a-dia e nas redes de ajuda mútua. (p. 51) 

Entretanto, fazendo alusão à relação afetiva da família,Amaral(2001) afirma 

que:a família é uma edificação social que varia segundo as épocas, permanecendo, no 

entanto, aquilo que chama de “sentimento de família”, pelo fato de, apesar dos conflitos 

e desuniões entre os seus elementos, o pensamento global do ser humano continua 

sendo de pertença. Isto revela que, genericamente todos sentem que pertencem a uma 

família. No entanto, este mesmo sentimento parece um pouco agastado com a realidade 

atual, pelo fato de, este mesmo sentimento de família, na realidade, estar se esgotando a 

olho nu. De fato, atualmente “a procura árdua pela vida”, constatado aqui em Cabo 

Verde, tem demonstrado claramente a sua fragilidade: um paradoxo portanto. Apesar 

disso,o cabo-verdeano parece reter ainda o espírito e a vontade de viver a grande família 

alargada (Fernandes & Delgado, 2008, p. 95) 

Uma das explicações causais básicas desta desestruturação/estruturação, 

segundo Gomes (2003) é de que quando a casa deixa de ser umespaço de proteção para 

ser um espaço de conflito,a superação desta situação se dá de forma muitofragmentada, 

uma vez que, esta família não dispõede redes de apoios psicossociais e até económicos 

para encarar asadversidades, resultando, assim, na sua desestruturação. 

Com mais  contribuições Gomes e Pereira (2005), afirmaram que para a família pobre 

marcada pela fome e pela miséria, a casa representa um espaço de privação, de 

instabilidade e de esgarçamento dos laços afetivos e de solidariedade. 

Esta idéia de variações no sentimento da vida familiar é também desenvolvida 

na perspectiva de Petrini (2003), quando ele afirma que a família encontra novas formas 

de estruturaçãoque, de alguma maneira, a reconstitue, sendo reconhecida como estrutura 

básica permanenteda experiência humana. 

Portanto, o contributo da família no caso da exacerbação da violência, torna-se 

evidente retratada nas conseqüências da crise econômica a que está sujeita a mais pobre, 

precipitando a ida de seus filhos para a rua e, na maioria das vezes, o abandono da 

escola, a fim de ajudar no orçamento familiar. Essa situação, inicialmente temporária, 

pode se estabelecer à medida que as articulações na rua vão se fortalecendo, ficando o 

retorno dessas crianças ao convívio sócio-familiar cada vez mais distante. Percebe-se 

que para essa família, a perda ou rompimento dos vínculos produz sofrimento e leva o 

individuo à descrença de si mesmo, tornando-o frágil e com baixa auto-estima. Esta 
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descrença conduz ainda o indivíduo a se desfazer do que pode haver de mais 

significativo para o ser humano: a capacidade de amar e de se sentir amado, 

incorporando um sentimento desagregador. (Gomes &Pereira, 2005; Fernandes & 

Delgado, 2008; R. Lima, 2012) 

 

1.3. A Comunidade 

A comunidade cabo-verdiana, à semelhança de outras pelo mundo fora,define-se 

por um conjunto de pessoas com interesses, normas e padrões de vida iguais e que 

trabalham em comum, dividindo bens de sobrevivência. Conceito assumido tácitamente 

no livro do sociologo Bauman (2003) explanando que “comunidade implica uma 

obrigação fraterna de partilhar as vantagens entre seus membros, independentemente do 

talento ou importância deles” (p. 59). 

A capacidade participativa e de comunhão social deve começar em cada 

individuo, inserido dentro duma célula familiar que agrupado em harmonia dará lugar a 

comunidade e isto deve obedecer a uma teoria chamada de sentimento comunitário. Isto 

é, a nível individual, quanto maior for o sentimento de comunidade, maior será a 

participação nos processos da comunidade, maior será o capital e suporte social 

percebido através das relações em vizinhança e maior será a satisfação e qualidade de 

vida (Elvas & Moniz, 2010). As mesmas autoras fazem também alusão, como 

complemento, ao bom desempenho de uma comunidade, levando em conta este mesmo 

sentimento comunitário referindo que a esse nível, quanto maior for o sentimento de 

identidade e de pertença, maior será a capacitação comunitária, promovendo 

comunidades saudáveis e sustentáveis, por conseguinte com isso, demonstrando um 

maior sentimento de coletividade. 

Tudo isso parece influenciar a harmonia comunitária que se exige no mundo 

atual, que se expressa em teorias e conceitos apresentados a seguir. “Antes de tudo, é 

importante salientar que todo tipo de grupo, comunidade, sociedade é fruto de uma 

árdua e constante negociação (itálico original)entre preferências individuais” (Costa, 

2005, p. 236). 

Esta relação de dependênciacomunitária também estará condicionada por uma 

http://repositorio.ispa.pt/browse?type=author&value=Elvas%2C+Susana
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boa ou má organização estrutural urbana. 

A cidade da Praia, onde se desenrolou o presente estudo, está agrupada em 

bairros em que alguns (inclusive os dois  objeto deste estudo) com acentuada 

desorganização urbanística, caracterizada por construções clandestinas, como referido 

em estudo do Ministério do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território 

(MAHOT, 2011). 

Os bairros não planificados são urbanisticamente desordenados, com 

ruelas estreitas, becos e pontos de estrangulamento em termos de 

mobilidade, curvas e bloqueios que diminuem tanto a mobilidade quando 

a visibilidade, o conforto e o acesso a bens e serviços sociais de base e 

mesmo à chegada de socorro (policiais e corpo de bombeiros ou pessoal 

de saúde). A forte densificação ocupacional de muitos bairros impede a 

construção de equipamentos coletivos, nomeadamente de segurança. (p. 

87) 

Esta exposição nos esclarece que até mesmo o ordenamento urbano, a par dos 

problemas estruturais familiares e de seguimento educacional da criança e do 

adolescente, estará a contribuir para o aumento ou  para o baixo controle da violência. 

Tudo leva a crer que este fenómeno de violência não se desenrola a toa. E que esta 

aparente desorganização socio/comunitária e familiar estará fortemente ligada a ela. 

Face às muitas contestações sobre os efeitos da globalização sobre a cultura 

comunitária, ainda com a nova perspectiva concetual do significado do comunitário 

(com a exacerbação das redes comunitárias cibernéticas) desencadeou-se muitas 

discussões sobre os destinos da vida em comunidade. E já existe uma preocupação em 

retomar os conceitos básicos do local, do comunitário, valorizando o indivíduo e o seu 

contributo na construção dum ambiente mais harmonioso, o que ajudará a revitalizar o 

apreço pelo local, pela comunidade e pelo familiar. No entanto, estes ensejos estarão 

atualmente muito condicionados pelos efeitos do capitalismo, controlado por aqueles 

que Bauman (2003) chamou de “cosmopolitas e egoístas” que só percecionam o mundo 

na ótica do mérito e que não teriam interesse nem proveito nenhum numa sociedade 
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com uma rede bem tecida de obrigações comunitárias. 

 

1.4. Violência 

Segundo a OMS, a violência é umacto que acarreta, 

o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si 

próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte 

oupossa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação (Dahlberg & Krug, 2007, p. 

1165). 

Neste sentido, é inegável a importância de considerarem-se as questões de 

violência para o planeamento e acções de saúde pública. No entanto, muitas vezes,a 

clareza desta definição fica condicionada ao critério de quem determina políticas ou 

controla o poder, verificando-se variações claras no ajuizamento dos casos, com 

situações bem definidas num lugar a aparecer mal resolvida noutro, conforme elucida a 

sociologa Rosa del Olmo (1975): 

La violencia es un término ambiguo, cuyo significado es establecido a 

través de procesos políticos. Los tipos de hechos que se clasifican varían 

de acuerdo a quién suministra la definición y quién tiene mayores 

recursos para difundir y hacer que se aplique su decisión. (p. 296) 

Esta questão deve ser sempre levada em conta nas análises da intensidade e dos 

efeitos da violência num país, pois, a relação entre a violência sofrida e sequelas 

psicológicas e orgânicas reveste-se de uma magnitude incalculável, pelo facto de, a sua 

reacção em atitudes futuras ser imensurável, tendo em conta as modificações no carácter 

do indivíduo que a sofre, serem quase sempre imperceptíveis e imprevisíveis. 

Contudo, não se pode tratar este fenómeno como sendo uma matéria isolada e de 

responsabilidade individual, pois, o comportamento do indivíduo depende muito, das 

influências ambientais que sofre e de factores ligados às relações multifacetadas com os 
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agentes sociais e naturais (Casique & Furegato, 2006). Para estes autores a violência 

sofre mutações, pois incorpora influências de épocas, locais, circunstâncias e realidades 

muito diferentes. 

O homem em todo o lado, como um ser social e influenciável, está sujeito a 

constantes agressões ambientais, como Dahlberg e Krug (2002) defenderam: 

Pelo elevado número de vítimas que acarreta e pela magnitude de 

sequelas orgânicas e emocionais que produz, a violência configura-se no 

início do século XXI como grave problema de saúde pública em diversos 

países. Em todo o mundo, a cada ano mais de um milhão de pessoas 

perdem a vida e muitas outras sofrem ferimentos não fatais resultantes de 

auto-agressões, de agressões interpessoais ou de violência colectiva(p. 

82). 

No mundo a violência esteve sempre em evidência e atualmente ainda mais 

exacerbado, em todas as instâncias sociais, pondo em risco a estabilidade psíquica, 

emocional e social dos indivíduos por todo o lado. Trata-se de um fenómeno global e 

que toma proporções cada vez mais preocupantes, como explicitou o estudo de Adorno, 

Bordini e R. S. Lima (1999), que refere que tanto nos Estados Unidos e Canadá quanto 

em vários países europeus essas inquietações sociais têm sido constantes desde a 

segunda metade do século XIX, embora adquiram colorido mais dramático em 

determinadas conjunturas histórico sociais. 

As ideologias da violência, actualmente, num mundo globalizado, deixam 

marcas claras de uma incapacidade de contornar este fenómeno, na medida em que, o 

próprio conceito de violência se tornou confuso, para muitos pesquisadores, já que até o 

próprio fenómeno de globalização tem se traduzido em violência contra os mais 

desfavorecidos, numa clara desigualdade de oportunidades de vida, num acesso desigual 

a recursos e uma vivência de situações sociais desiguais, que ao fim e ao cabo se vai 

traduzindo,dia após dia, em aquilo que claramente explanou Tavares dos Santos (1993): 

“na vida quotidiana, realiza-se uma inter-relação entre mal-estar, violência simbólica e 

insegurança” (p. 22). 
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Carltel (1998) e Santos (2002), são unânimes em elucidar que aos processos de 

exclusão social e económica, acrescentam-se as práticas de violência que se afirmam 

como norma social particular de vários grupos da sociedade, espelhando-se 

inequivocamente em contextos da violência social e política contemporânea. 

Parafraseando ainda os mesmos autores, depara-se com uma rotura do pacto 

social e dos laços sociais, provocando fenómenos de desfiliação e de rompimentonas 

relações de alteridade, destruindo o vínculo entre o eu e o outro. E tais roturas 

exacerbam-se nas próprias instituições figurando como células socializadoras (famílias, 

escolas, religiões) e até no próprio sistema de justiça penal (policias, tribunais, 

instituições de justiça penal etc.), pelo facto de estarem a viver um processo de 

ineficácia de controle social e caminharem para uma fase de desinstitucionalização ou 

de crise eminente. 

Portanto, o fenómeno da globalização, onde todos estão inevitavelmente 

inseridos (pertencendo aos países desenvolvidos, em desenvolvimento ou em vias de 

desenvolvimento), sendo também uma forma de tentar resolver o fenómeno da 

violência, de suma, estará a combater a violência incorrendo à violência. Isto é, 

enquanto que o fenómeno da globalização preconiza uma maior interligação entre as 

economias mais débeis e as mais fortes (nomeadamente aproximação e apoio dos países 

desenvolvidos aos em vias de desenvolvimento) o fosso se acentua e exacerba o 

fenómeno de exclusão social resultantes das sociedades capitalistas. Tudo leva a crer 

que, em qualquer parte do mundo, assim como em Cabo Verde, a violência deve ser 

também analisada como sendo um fenómeno cultural e histórico, estimulando novas 

formas de pensar a sua resolução. 

Por isso, há-que ter sempre em linha de conta que a delinquência não é um 

fenómeno meramente escolhido pelos jovens, mas sim será um processo influenciado 

por factores diversos à volta destes. 

 

1.4.1. Violência urbana 

O estudo de peso, realizado pelo Ministério de Ambiente, Habitação e 

Ordenamento do Território de Cabo Verde (2011), revela uma grande acentuação da 
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criminalidade na Cidade da Praia, com quase trinta pontos percentuais acima da média 

nacional, com 79% dos inquéritos a afirmarem que existem grupos juvenis violentos nos 

respectivos bairros. E acrescentam um novo dado aos factores que influenciam a 

violência: o peso da organização do espaço urbano, em matérias como inexistência de 

infra-estruturas e equipamentos que possam inibir a violência, como instituições sociais 

de base de apoio, dificuldade de acesso a rendimentos, iluminação pública e como não 

podia deixar de estar, o tráfico de drogas, com 74,6% de afirmação positiva dos 

inquéritos, figurando como principal causa de confrontos entre grupos rivais. No 

entanto, afirma que a urbanização em si, não é um condicionante de comportamentos 

violentos. Contudo, fatores associados ao crescimento descontrolado e desregrado, 

deixa claro que a disposição das casas e a má iluminação propiciam “deliciosos” 

esconderijos para os delinquentes e marginais. 

No mesmo contexto, levantamos mais uma questão pertinente que se prende 

com a interrelação e influências impostas entre as várias formas de violências. Não se 

pode falar da violência urbana sem se referir a outras formas de violência adjacentes 

como a familiar e a juvenil, pois a existência de uma pode levar a existência da outra. 

Sobre este aspecto apraz citar a seguinte ilação: “assim como a violência urbana 

reafirma a violência doméstica, a violência doméstica também reafirma a violência 

urbana, numa dinâmica complexa, multicausal e que tem nos modos de vida seus 

determinantes e condicionantes” (Silva, 2010,sn). 

 

1.4.2. Violência Familiar 

Vieira et al (2004) afirmam que “a violência origina medo e insegurança, 

ameaça à liberdade e à integridade física, moral e social das famílias, dificultando a 

busca de soluções equilibradas, justas e humanas” (p.1774). E neste âmbito, como 

corolário, Mioto (2001) da mesma forma, refere que “a família pode funcionar como 

indutora do desvio comportamental dos seus, quando não desempenha ou falha no 

desempenho de seu papel institucional de agência de socialização” (p. 91). 

Por conseguinte, o cenário denota insegurança, desconfiança e libertinagem, 

sobretudo dando aos jovens uma visão de falta de regulação sobre os seus atos, 

contando até com ausências diárias dos progenitores de casa, sem oportunidades de 

discutirem, entenderem e amainarem estaexposição à violência. 
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1.4.3. Violência  na Juventude 

Uma das valências do conceito da violência tem a ver com a violência nas 

relações interpessoais, que muitas vezes é observada nas camadas sociais menos 

favorecidas, que do ponto de vista económico é frequentemente relacionada à pobreza 

(Gianini, Litvoc & Neto, 2009; Macedo, Paim, Silva & Costa, 2001). 

O jovem que vive em condições de pobreza é constantemente desafiado a buscar 

formas de sobrevivência ou apenas para ter bens que os seus semelhantes da mesma 

idade (socialmente favorecidos) possuem e usam  (Paim, Costa, Mascarenhas & Vieira, 

2009). 

Nos últimos anos, a cidade da Praia, em Cabo Verde assistiu a uma elevação 

progressiva dos índices de criminalidade na adolescência. E para espelhar a situação a 

pesquisa solicitada pelo Ministério da Justiça de Cabo Verde em 2008 e implementada 

por Fernandes e Delegado referiu que, na capital do país, dos adultos inquiridos, 42,4% 

declararam ter sido vítima de violência e, em 76,6% dos casos, o acto foi praticado por 

um jovem. Entretanto, afirmam que o jovem delinquente acaba por ser, ele mesmo, 

vítima de violência. 

A realidade atual deixa muitas preocupações, pois, os jovens mesmo vivendo em 

qualquer família bem estruturada ou saudável3, se não tiver um modo de sustento cairá 

certamente em frustrações. De uma forma simplista a sobrevivência pressupõe a procura 

de felicidade e, esta procura passa por ter um emprego e que este tenha suficiente 

rendimento para garantir o mínino que precisa. 

Mas, é inegável e já descrito em alguns estudos, que a base do comportamento 

social do jovem estará estritamente ligada aos valores transmitidos pela respectiva 

família, embora o jovem não reproduza pura e simplesmente as formas de agir de sua 

família. “Seu comportamento delineia-se em função da configuração das relações de 

interdependência no seio da sociedade na qual está inserido” (Gregori, 2000, p.124). 

Por conseguinte, concordando com R. Lima (2010),os jovens serão ao mesmo 

                                                           
3Família bem estruturada e saudável é definida por Elsen, Althof e Manfrini (2001) como “uma unidade 
que se auto-estima positivamente, onde seus membros convivem e se percebem mutuamente como 
família, tendo uma estrutura e organização flexível para definir objetivos e prover os meios para o 
crescimento, desenvolvimento, a saúde e o bem-estar de seus membros” (p. 93) 
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tempo vítimas e agentes da violência, em primeiro lugar, pelo facto de, o poder político 

e social, ao posicionarem-se como os principais reprodutores e utilizadores da violência, 

não lhes deixarem outras alternativas senão responder com violênciae, por outro lado, a 

precariedade habitacional agravada pela irresponsabilidade paternal, deixando-os a 

mercê da rudeza da vida nas ruas dos bairros da Capital. E tudo leva a crer que, este 

facto estará ligado às representações sociais da violência aos olhos dos jovens, que 

coabitam com este fenómeno no dia-a-dia, deixando sinais de alguma indiferença, como 

elucida R. Lima (2012): 

[...] nos grupos thugs delinquentes reparo uma cultura de urgências, ou 

seja, uma cultura em que a perspectiva da própria existência é uma 

constante, que embora não seja uma cultura de negação, entendo-o como 

uma cultura de celebração da vida, celebração essa expressa nas músicas 

do gangsta rap, baseada numa filosofia de que tudo tem de ser 

experimentado, sentido, vivido e conquistado, antes que seja tarde 

demais (p.11). 

1.4.4. Violência afetiva 

As noções de afeto e violência afetiva requerem uma análise subjetiva e, a ajuda 

de  filósofos e idealistas na matéria nos textos de Fontes (2012),citando Espinosa 

(1973), encontram-se estas análises: “O poder dos afetos é tão grande que a única 

possibilidade de se triunfar sobre um afeto negativo, o qual ele intitulava de ‘paixão 

irracional’, seria requerendo um afeto positivo ainda mais forte, desencadeado pela 

razão” (parágrafo 9). 

Ilustra ainda Fontes (2012), algumas noções idealizadas por Espinosa (1973) 

acerca do afeto: “afetos são os estados físicos do corpo pelos quais a potência de agir 

deste mesmo corpo é aumentada ou diminuída, favorecida ou impedida a partir dos 

encontros interpessoais” (parágrafo 11). E enumera três tipos de afetos primários: a 

alegria, a tristeza e o desejo, e outros que se acrescentam como desdobramento desses: 

amor, ódio, esperança, medo, estima, desestima, gratidão etc. 
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A compreensão filosófica da afetividade em Espinosa nos auxilia a pensar em 

como um “corpo afeta outro corpo” ou, dito de outra forma, como as afetações 

determinam as possibilidades ou impossibilidades dos indivíduos; como as relações 

interferem nos sentimentos e comportamentos das pessoas (Dias, 2007); pode-se dizer, 

então, que a violência é decorrente de uma “tristeza” e gera “tristezas”. Diante desta 

compreensão poderemos também trazer à discussão uma compreensão sócio-histórica 

da violência, uma vez que não se tratam de comportamentos simplesmente instintivos. 

As consequências da afetação podem também ser compreendidas deste ponto de 

vista, já que a diminuição da “potência de agir” consiste na “potência de padecimento”, 

ou seja, numa condição de submissão que pode levar uma pessoa  a aceitar qualquer 

tipo de violência e que pode ser, ao mesmo tempo, uma consequência da vivência de 

violências, que gerariam afetos tristes, que diminuem a potência de ação (Dias, 2007). 

Entrando ainda mais diretamente nas questões dos relacionamentos afetivos 

entre casais, que nos interessa na questão da violência, encontramos alguns autores 

contemporâneos que estudam o tema. 

Walker (1979, apud Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente/UERJ, 2002) 

analisa o fenómeno da violência entre casais, classificando-o em três fases distintas, 

embora admita haver variações de intensidade e tempo para o mesmo casal e entre 

diferentes casais e que obviamente não se trata de uma regra geral, podendo também 

não ocorrer. 

A fase um, denominada de “aumento da tensão” em que ocorrem pequenos e 

freqüentes incidentes de violência; a fase dois, “o incidente agudo da violência”, 

caracterizando-se pela incontrolável descarga de tensão acumulada na fase um, em quea 

raiva do homem é tão grande que o impede de controlar seu comportamento e tenta dar 

uma “lição” à mulher e termina quando crê que ela aprendeu a "lição", tornando-se a 

mulher ansiosa, deprimida e queixando-se de sintomas psicossomáticos, com 

sentimentos de terror, raiva, ansiedade, sensação de que é inútil tentando escapar; e a 

fase três, denominada de “o apaziguamento ou lua-de-mel”, em que o agressor sabe que 

o seu comportamento foi inadequado e demasiadamente agressivo e tenta fazer as pazes.  

Esta análise complementa que, o casal que vive em uma situação de violência 

torna-se um par simbiótico, tão dependente um do outro que, quando um tenta separar-

se o outro torna-se drasticamente afetado. Conclui ainda que em diferentes combinações 
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de casal para casal, estas fases resumem o que se chama de dinâmica da violência 

(itálico original). Portanto, sua compreensão é muito importante para uma abordagem 

adequada, permitindo ao profissional não atuar vitimizando a mulher e culpabilizando o 

homem, mas compreendendo sua interação e interdependência na relação violenta. 

Esta observação, apesar de filosofica, se aproxima do comportamento violento 

que se relata ser uma realidade antiga em Cabo Verde, fato que, desde a independência 

tem levado a uma grande luta de muitas instituições no seu combate. Luta esta que 

motivou a criação recentemente do projeto de lei especial Violência Baseado no Género 

(VBG), já fortemente engajada e que conta com a parceria de várias instituições 

públicas e privadas. O propósito desta luta visa não só combater a violência como 

estudar os seus factores e causas como forma de prevenção deste “flagelo social” (Cabo 

Verde, 2012a). 

Um pouco por todo o lado este será o retrato do ciclo de violência conjugal 

conforme o proposto por Walter com o qual convivemos durante toda a nossa vida. E 

convém realçar que a terceira fase, o de arrependimento do agressor, demonstrando 

remorso e medo de perder a(o) companheira(o), prometendo mudar o comportamento e 

implorar por perdão, propicia um reaviver dos factos e repetição do fenomeno tempos 

depois. E os reflexos na educação e comportamento dos filhos são evidentes, 

numatendência de imitação do comportamento dos pais. 

Resumindo, o comportamento afectivo do indivíduo estará na dependência da 

experiência das relações interpessoais que fizer com outrem, dando respostas positivas 

ou negativas, aceites ou não pelas normas impostas socialmente. 

 

1.5. Danos impostos pela violência sobre a saúde 

Se levarmos em conta a Declaração de Jacarta4 de 1997 poderemos inferir que 

pessoas que vivem em bairros supostamente violentos e pobres, não estarão a viver com 

saúde, pois a mesma reitera que, os pré-requisitos para uma vida saudável são: paz, 

abrigo, instrução, segurança social, relações sociais, alimento, renda, direito de voz das 

mulheres, um ecossistema estável, uso sustentável dos recursos, justiça social, respeito 

                                                           
4Adotado na Quarta Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde 21-25 de Julho de 1997 

Jacarta, República de Indonésia. 
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aos direitos humanos e equidade. O medo constante de sair à rua, o receio de ser 

assaltado dentro das próprias casas, a pouca relação de vizinhança, a sensação de 

injustiça social, a alimentação deficitária, a falta de acesso a saúde por dificuldades 

financeiras, entre outros ditam uma vida doentia, triste e impotente. 

Segundo Barros, Oliveira e Jorge (2003) “o medo e a insegurança tendem a 

desencadear no indivíduo fortes alterações emocionais, principalmente no que concerne 

às relações interpessoais. Dificilmente, o vitimado conseguirá manter uma relação 

afetiva sem desconfiança, insegurança e medo” (p. 1778). 

A repercussão da violência sobre a saúde hoje em dia, tem motivado o 

desenvolvimento  de muitas investigações no mundo todo, comprovando a influência do 

ambiente hostil criado pelo próprio homem, tanto no domínio ecológico como no social. 

A degradação do ambiente a que chegamos não deixa dúvidas de que o quadro de 

adoecimento ligadoa este fenómeno tende a agravar-se. E a violência social que cada 

vez mais se afirma no nosso meio, está deixando rombos incalculáveis na estrutura 

social e, claro, na saúde das pessoas. 

Minayo (2006) sobre a matéria reflete: 

Por ser um fenômeno sócio-histórico, a violência não é, em si, uma 

questão de saúde pública e nem um problema médico típico. Mas ela 

afeta fortemente a saúde: 

 Provoca morte, lesões e traumas físicos e um sem número de agravos 

mentais, emocionais e espirituais; 

 Diminui a qualidade de vida das pessoas e das coletividades; 

 Exige uma readequação da organização tradicional dos serviços de 

saúde; 

 Coloca novos problemas para o atendimento médico preventivo ou 

curativo; 

 Evidencia a necessidade de uma atuação muito mais específica, 

interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, 
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visando às necessidades dos cidadãos (p. 45). 

Esta leitura de Minayo não deixa dúvidas que os efeitos da violência 

transcendem a própria estrutura social e, além de causar estragos à saúde, propicia 

barreiras severas a atuação e eficácia dos programas e políticas de saúde, devido às 

adaptações sociais ao fenómeno violento. Cada vez mais as pessoas tentam se adaptar 

aos fenómenos impostos pela violência e desigualdades sociais, o que pode condicionar 

a suaadesão às políticas públicas, pela descrença. 

 

1.6. VIH/SIDA: resenha da literatura atual 

 

O aumento da incidência doSIDA5na última década no mundo tem suscitado 

diversos estudos com o objectivo de melhorar a compreensão para prevenir a infecção 

pelo VIH. Apesar de tudo, na Comunidade dos Paises de Língua Oficial Portuguesa 

(CPLP), Cabo Verde é um dos países menos afetados, com uma prevalência de 0,8%, 

considerado nível bom, equiparadoaos países como o Brasil (0,68%) e Portugal 

(0,50%),num momento em que está estimado em 2.394.846 de pessoas vivendo com 

VIH, na comunidade (ONUSIDA/WHO, 2008; INSIDA, 2009 & UNGASS, 2010). 

Dos dados da notificação acumulada em Cabo Verde, de acordo com dados da 

Situação epidemiologica do VIH (Cabo Verde, 2010a e 2012b) e dos Relatórios do 

Ministério da Saúde de Cabo Verde (Cabo Verde, 2010b e 2012a), de 1987 (ano da 

notificação do primeiro caso) a 2011 verificam-se a existência de 3678 pessoas vivendo 

com o VIH/SIDA, sendo 54% do sexo feminino. Com um destaque especial na década 

de 2001 a 2010, em que foram registrados 2561 novos casos, o que corresponde a cerca 

de 75% do total de todos os casos ocorridos, desde o primeiro detectado, deixando uma 

preocupação pelo crescente número de casos neste período, apesar de ainda baixa e 

aceitável prevalência. 

Em relação à distribuição geográfica, segundo dados do Relatório do Ministério 

da Saúde de Cabo Verde (2010a), o VIH está presente em todas as ilhas e concelhos de 

Cabo Verde, com realce para a ilha de Santiago e o concelho da Praia como as regiões 

mais afetadas pela epidemia, situando-se as respectivas taxas de soroprevalência em 

                                                           
5 Utilizo a sigla/acrónimo SIDA em letras maiúsculas pelo facto de encontrar assim grafado na maioria 
dos estudos e textos oficiais, nacionais e internacionais. 
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1,2% e 1,7%, valores superiores ao verificado a nível nacional de 0,8%. 

O mesmo relatório realçou ainda que o Concelho da Praia registou em 2010, 154 

casos novos de VIH, correspondendo a 37,5% do total nacional. 

Apesar de não terem sido encontrados estudosque expliquem as causas e 

relações presentes na questão da prevenção de VIH e SIDA em Cabo Verde, o perfil 

epidemiológico da doença revela uma juvenilização: com um aumento de 9,7% para 

11,5% de novos casos de infecção nos jovens(entre 15 e 24 anos), sobretudo do sexo 

feminino, de 2007 a 2009 (Cabo Verde, 2007, 2009b). E levando em consideração o 

senso comum de que Cabo Verde é mãe duma sociedade conhecida como sendo 

machista, em que as decisões finais, em quase todas as circunstâncias, são 

essencialmente dos homens, deixando as mulheres muito mais vulneráveis a situações 

de risco da doença, sobretudo as mais jovens e menos experientes, digo que valeu a 

pena prosseguir com este estudo. 

Por esta razão, estes dados poderão realçar a premissa de que este 

comportamento estará afectando o curso da infecção, sobretudo para mulheres jovens, já 

que a evolução estatística de 2001 a 2010 retracta claramente uma supremacia de casos 

novos entre as mulheres, 223 mulheres e 176 homens em 2010; quando em 2001 eram 

63 em mulheres e 71em homens. Ainda, em relação à distribuição na faixa etária aqui 

em estudo  observou-se uma disparidade enorme entre os casos notificados do sexo 

masculino e feminino, no relatório de 2010: “28 casos femininos e somente 7 

masculinos”. Estes dados demonstram uma clara inversão das tendências, aprofundando 

a preocupação de que a vulnerabilidade das mulheres se exacerba, contraindo 

passivamente a infecção de homens possuidores de múltiplos parceiros. Outro indicador 

importante que indicia preocupação em relação ao comportamento de risco ao 

VIH/SIDA, revelado pelo Inquérito Demográfico de Saúde Reprodutiva (IDSR II, 

2005): entre os jovens de 15 a 24 anos, 70% do sexo feminino e 91% do sexo masculino 

tiveram uma relação sexual de alto risco (relação sexual com parceiro não coabitante) 

nos últimos 12 meses antecedentes ao inquérito e, não usaram preservativo nestas 

relações sexuais (51% das mulheres e 21% dos homens de 20 e 24 anos, e 36% das 

mulheres e 22% dos homens, de 15 a 19 anos). Mais uma vez o sexo feminino se mostra 

mais vulnerável ao risco. Contudo, deve-se levar em linha de conta nas analises 

comparativas entre os sexos a percentagem maior de rastreamento do sexo feminino nos  
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testes do que do sexo masculino. 

Por conseguinte, a feminilização da infeção por VIH é uma preocupação em 

todo o mundo e envolve questões culturais, como afirmou Porto (2005), 

a vulnerabilidade da mulher à epidemia da AIDS está no fato de ela ser 

subjugada às decisões do homem. Ao mesmo tempo, a adolescente inicia 

suas relações sexuais com homens mais velhos (em média três anos mais 

velho) e sem condições de negociação com seu parceiro (p. 1236). 

O estudo realizado por Porto (2005) na cidade do Rio de Janeiro, demonstrou 

menor poder de negociação das meninas no uso de preservativo nas relações sexuais, 

visto que, nenhuma das entrevistadas levava consigo preservativo e todas não 

consideravam que pudessem ter a responsabilidade e iniciativa pelo uso do mesmo.Este 

estudo veio revelar mais um dado importante em matéria de negociação do uso de 

preservativo como prevenção do VIH entre os jovens, mesmo sem se levar em conta se 

estes estiveram ou não expostos à violência. A vulnerabilidade da mulher em relação à 

prevenção do VIH fica mais uma vez evidente, pelo facto de, remeterem a 

responsabilidade da prevenção aos rapazes. 

Outras grandes preocupações prendem-se com o diagnóstico tardio da infecção 

por VIH, que supostamente será também um dos fatores responsáveis pelo aumento da 

incidência do SIDA e de mortes associadas, sendo um importante obstáculo para a 

prevenção eficaz e para o controle da propagação da infecção. Segundo o Inquérito aos 

Indicadores de Prevenção de VIH/SIDA (Cabo Verde [APIS], 2009a)6, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE) em Cabo Verde, confirma-se que 71% de pessoas 

de 15 a 49 anos nunca fizeram rastreio ao VIH e que somente 25% já fizeram o teste 

pelo menos uma vez na vida. Relações sexuais de risco para o VIH, atendimento pré-

natal e doação de sangue tem sido a motivação para a realização do teste, apontando 

para uma supremacia de mulheres que fazem testes, pelo fato de, serem rastreados 

durante a gravidez. Este estudo também dá a entender que a maior parte dos testes não é 

realizada em procuras espontâneas, mas sim, em rastreios semi-obrigatórios, deixando 

indícios que de fato, pode-se estar perante um grande problema de subnotificação dos 

casos. 
                                                           
6 APIS- Aids Prevention Indicators Survey (inquérito dos indicadores de prevenção do VIH/SIDA) 
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1.6.1. Desafios da soroprevalência em Cabo Verde 

Não há dúvida que um dos grandes desafios no combate ao VIH em Cabo Verde 

se prende com o incentivo aos testes, pelo menos para se conhecer qual a real taxa de 

prevalência do país. O “calcanhar de Aquiles” do programa de prevenção ao VIH se 

prende com a não adesão, ou melhor, a “recusa” dos homens em fazerem os testes, 

relegando de certa forma esta responsabilidade às mulheres. No atendimento  diário a  

jovens e adultos no aconselhamento para a realização do teste rápido para o VIH, 

percebe-se a veracidade dos dados de APIS (2009): a grande maioriados testes são 

feitos pelas mulheres, voluntariamente ou nos rastreios durante a gravidez. Embora na 

abordagem às mulheres sempre se peça que convidem os parceiros para a realização dos 

testes, pois existe a possibilidade de sorodiscordância7, é raro que eles atendam à 

solicitação. Conforme relatos das mulheres nos serviços de saúde, os homens acham 

que se elas estão negativas eles também estariam, contudo, muitas delas acreditam que 

elesnão aderem por medo, tendo em conta a vida sexual de risco que levam. 

Há experiências em Cabo Verde de sorodiscordâncias, com mulheres grávidas 

positivas e respectivos parceiros negativos ou vice-versa. Os perigos da 

sorodiscordância são grandes, pelo fato de a gestante correr o risco de contrair infecção 

no decorrer ou no final da gravidez, sem que os técnicos da maternidade dêem por 

isso,porque confiam nos testes feitos durante a gravidez8. A situação agrava-se ainda 

mais se colocarmos o problema da baixa adesão associado aos motivos da procura dos 

testes que ao invés de apresentar uma alta percentagem de testagem voluntária, 

associam-se mais a suspeita clínica (40,4%) e transmissão vertical (18%), segundo o 

documento, situação epidemiologica da doençaem  2011(Cabo Verde, 2012b). 

Tendo em conta que a taxa de adesão aos testes se situavam somente em 25% da 

população (APIS, 2009), apesar do aumento de 12% (entre 2005 e 2009) em relação aos 

dados do IDSR II, pode-se dizer que com as relações sexuais de risco, a tendência para 

o relacionamento com vários parceiros e troca constante destes, estamos perante uma 

grande incógnita em relação à taxa de prevalência. E pela experiência com alguns 

homens que aderiram aos testes, não será muito difícil sensibilizar esta franja social a 

                                                           
7 Situação em que um portador de VIH/SIDA convive com um parceiro seronegativo. 
8 Experiencia vivida pelo autor, como especialista em Enfermagem Obstétrica, realizando 
aconselhamento pré e pós testes, tanto nas grávidas como nos outros utentes, desde 2008.  
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procurar os testes, no entanto haveria necessidade dum programa especifico para estes,o 

que aparentemente não se constitui como uma prioridade no país no momento. 

Nota-se que desde sempre tem se esquecidodo papel do homem, nos programas 

de luta para a emancipação da mulher em Cabo Verde, pelo fato de, esta luta se centrar 

somente no empoderamento das mulheres, na luta pelos direitos iguais. Por conseguinte, 

querendo que se respeitem os direitos das mulheres é necessário que se sensibilize, 

envolva e responsabilize toda a sociedade, sobretudo os homens, nesta 

matéria,promovendo um pensamento comum, como aponta Rocha-Coutinho (2006): 

E, se o gênero é um elemento chave da ordem social e institucional, ele é 

também uma dimensão crucial da identidade individual. As 

desigualdades de gênero e as distinções entre feminilidade e 

masculinidade são tão profundas e marcantes sobre os sujeitos que, 

certamente, a categoria gênero não pode ser deixada de lado em qualquer 

estudo psicológico sério (p. 67). 

Na verdade as disputas de igualdade de gênero devem ser sempre enquadradas 

dentro do domínio dos direitos igualitários entre os homens, tendo sempre em conta, 

que na verdade existem diferenças acentuadas entre os gêneros masculino e feminino, 

sobretudo nos domínios sentimentais e até propriamente na atitude perante situações de 

vida  similares. A percepção da igualdade de direitos entre os homens e mulheres, tendo 

em vista a componente cultural e antropológica são inegavelmente diferentes. E se os 

dois gêneros estiverem engajados ao invés de separados os efeitos seriam seguramente 

mais satisfatórios e imediatos. 

Por exemplo, enquanto os homens cabo-verdianos acharem que a 

responsabilidade do planeamento familiar, das consultas pré-natais, da vacinação dos 

filhos e dos testes de VIH é das mulheres, esta luta será sempre desigual e 

desequilibrada, ainda mais se se levar em conta as mulheres mais vulneráveis, que 

vivem na situação de dependência total dos homens. 

1.6.2. A prevenção entre os jovens (o equívoco e a razão) 

A experiência do autor mostra que há motivos para preocupação com relação à 
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prevenção da disseminação do vírus VIH, sobretudo com relação aos jovens, visto que 

estes podem estar a reproduzir as atitudes e comportamentos da sociedade cabo-

verdiana, sem reflexões e críticas. 

Neste sentido, considera-se haver dois grupos de questões a nortear oquesito da 

prevenção da SIDA, a que denominamos “equívocos” e “razão”. 

 

Equívocos 

Como já mencionado anteriormente é inegável o fosso existente entre o número 

de testes de VIH realizados por mulheres e homens nos serviços de saúde de Cabo 

Verde. E algumas causas da baixa adesão dos homens se prendem com alguns 

equívocos9: 

1- Os homens acreditam que tendo as respectivas parceiras testes negativos, 

não precisam fazer o referido teste, pois estariam também negativos; 

2- O sentimento de medo demonstrado pelos homens durante o tempo de espera 

dos resultados dos testes é claramente mais exacerbado do que das mulheres, 

denotando supostamente uma informação mal distribuída sobre a doença, 

apesar de ser suposto que haja uma ótima circulação de informação sobre 

tema. 

3- O receio de estar infectado, considerando os indícios de alto comportamento 

sexual de risco entre os homens,  pode ser que leve muitos deles a fugirem 

da testagem10. 

                                                           
9Estas abordagens foram constatadas durante o atendimento/aconselhamento das pessoas que foram 
encaminhadas para a realização dos testes de VIH das consultas, dos voluntários que procuram 
esclarecer a situação da saúde e do despiste de grávidas nos programas de prevenção da transmissão 
vertical nos centros de saúde do Tarrafal, da VERDEFAM, de Tira Chapéu e Achadinha na cidade da Praia, 
durante os 13 anos de experiência do pesquisador na matéria.  
 
10Numa sessão de aconselhamento e sensibilização para a adesão voluntária realizado por mim no 
âmbito do projeto “Fronteiras e Vulnerabilidades ao VIH/SIDA em África Ocidental” (FEVE) da ONG 
ENDA- SANTÉ – (Environment and Development Action in the Third World (Meio Ambiente e 
Desenvolvimento no Terceiro Mundo- vertente saúde) coordenada pela VerdeFam), no bairro do Brasil, 
consegui realizar 36 testes rápidos (sendo 33 do sexo feminino e somente 3 do masculino). Intrigado 
com a baixa adesão dos homens, questionei-os sobre o motivo e as respostas foram unânimes: “Os 
homens sentem medo de ser descoberto o seu comportamento eminente de risco”. E, vocês porque 
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4- Muitos homens convidados a fazer o teste afirmam que preferem ficar na 

ignorância que descobrir que estejam infectados. Que não aguentariam a 

condição de soropositividade e sobretudo da estigmatização. 

Razão 

Em relação à razão, os números de prevalência do VIH em Cabo Verde dão a 

entender que a doença está realmente controlada e concentrada e que de certa forma a 

circulação do vírus não é perceptivelmente relevante. Ressalte-se que essa situação se 

deve muito a colaboração das mulheres que sempre aderiram muito aos programas de 

prevenção e ajudaram muito a deslindar a situação, pois, uma vez feito o teste e com 

resultado negativo, alguma cautela será levada em conta, face aos comportamentos de 

riscos futuros. Contudo, a circulação do vírus no país, sobretudo nas cidades grandes, 

não parece totalmente controlada, poisa baixa prevalência pode influenciar o 

abrandamento de alguma forma de prevenção e cautela nas relações sexuais ocasionais e 

com parceiros desconhecidos. 

Muitos soropositivos que realizaram testes háalgum tempo não estão sendo 

examinados, e existe uma grande probabilidade de estarem a disseminar o vírus 

inescrupolosamente. Pois, os dados de soropositividade nos dão até 2011, 3678 casos 

positivos e foram registadosentre estes,791 óbitos, estando em média apenas cerca de 

50% sendo seguidos e os demais sem qualquer tipo de acompanhamento de saúde. 

Outro enigma prende-se com a inexistência dum programa eficiente de 

prevenção, apoio e controle da infecção oferecida aos imigrantes da Africa ocidental, 

aproveitando o projecto FEVE em Cabo Verde11 fazendo parcerias com as ONG que o 

adminitra. O relatório de 2011 apresentado pelo ENDA SANTÉ (2012) põe à nu umas 

preocupações: 

 Face à alta prevalência da doença na região, a mobilidade transfronteiriça não 

estará a permitir a transmissão do VIH entre indivíduos de países diferentes 

em Cabo Verde? 

                                                                                                                                                                          
vieram? – “Porque queremos mudar de comportamento e para começar, temos que saber como é que 
estamos”. 
 
11Coordenado pelas parcerias das ONG Cruz Vermelha de Cabo Verde, VerdeFam e MORABI (Associação 
Cabo-verdiana de Autopromoção da Mulher). 
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 Levando em consideração a elevada taxa de prevalência do VIH encontrada 

entre indivíduos casados na região, citados no referido relatório, e tendo em 

vista a ligação conjugal entre  indivíduos de países diferentes que se verifica 

em Cabo Verde, não estará  a possibilitar a transmissão do vírus 

inadvertidamente? 

Estas ilações nos remetem para uma maior inquietação e reforça o propósito do 

estudo, na medida em que, ainda existem várias incógnitas a desvendar se cruzarmos os 

equívocos e as razões. Na verdade, parece existir algum conforto e relaxamento por 

causa dos baixos números de prevalência transmitidos aos jovens, que podem incentivar 

a promiscuidade e sentimento de segurança no ato, passando a certeza de que se pode 

ter relações sexuais seguramente sem preservativo.  E se associados ao clima de 

violência e atitude de superioridade muitas vezes constatados no homem cabo-verdiano 

nas decisões, os efeitos podem ser ainda muito mais negativos. 

Capitulo 2 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada como estudo de caso, consonante 

aos objetivos e temática de estudo proposto, na medida em que o estudo de caso 

representa uma estratégia de pesquisa adequada à investigação de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real (Yin, 2005). 

É um estudo holístico valorizando o ambiente real a volta dum fenómeno atual, 

sobretudo quando o fenómeno observado não se aproxima, nem se enquadra de forma 

muito clara ao contexto que o envolve e tem também a vantagem de proporcionar a 

utilização de outras fontes de informação que ajudam a entrecruzar as suas fronteiras 

(Yin apud Diogo, 1998). 

 

2.1. Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Interessou-nos nesta investigação o caso da cidade de Praia, pelos motivos já 

expostos na Introdução. Para melhor delimitação foram escolhidos os bairros Eugénio 

Lima e Brasil caracterizados como sendo potencialmente violentos, segundo o mapa de 



 

 

35 

 

ocorrências de crimes, apresentado pelo estudo realizado em 2009, pelos investigadores 

Pina e Correia, da Universidade de Cabo Verde e Negreiros, do Instituto Superior de 

Estatística e Gestão de Informação – Universidade Nova de Lisboa. 

Ademais, a escolha do bairro Eugénio Lima considerou outros fatores 

facilitadores: localiza-se na área de acção do Centro de Saúde de Achadinha, local onde 

o pesquisador actua como enfermeiro responsável, o que possibilitará medidas de 

intervenção futuras; risco aumentado de infecção pelo VIH;  crescente número de 

infectados entre os jovens;  comunidade de baixa renda e escolaridade, caracterizado 

por população evadida do meio rural e foco de vários conflitos entre grupos de 

delinquentes juvenis rivais; comunidade com dificuldades em aderir aos programas de 

prevenção das IST/VIH/SIDA em vigor12. E zona do Brasil, fica situada no Bairro de 

Achada Santo António, o mais populoso e considerado o mais violento da cidade da 

Praia (Pina, Correia & Medeiros, 2009). 

O estudo foi estrategicamente conduzido em duas etapas. 

A primeira, a exploratória, visou conhecer o contexto e permitiu uma 

aproximação às comunidades, com registos em diário de campo13. 

Nesta fase utilizou-se a observação participante nas comunidades e a exploração 

livre com conversas abertas, informais, acerca do problema da investigação, com 

pessoas de participação social nos bairros: três lideres de associações14, um agente de 

segurança e um comerciante jovem em Eugénio Lima; participantes líderes do Centro 

Comunitário e da associação e uma mãe de família no  bairro Brasil. 

Realça-se também neste âmbito que ficou acordado um encontro prévio com 

jovens antes da aplicação dos questionários, contudo, este encontro realizou-se sem a 

presença do investigador. A presença do investigador se deu somente para a 

apresentação pessoal informal aos membros da associação e uma observação do 

comportamento participativo destes durante a reunião pois, concluí que não era 

necessário, pelo facto de os lideres terem já bem entrosado os objectivos da pesquisa 

                                                           
12 Observação feita in loco, em visitas de carácter investigativa 
13O Diário de Campo é uma forma de registo de dados, para atividades investigativas ou de intervenção, 
que consiste no registo de dados, fatos, opiniões obtidas no trabalho de campo junto à comunidade, 
bem como dos sentimentos, impressões e perceções do pesquisador. 
14Os líderes comunitários (ou associativos) são considerados em Cabo Verde como pessoas pertencentes 
e residentes na comunidade, eleitos pela própria comunidade e que presidem reuniões, organizando 
atividades locais de promoção social e que geralmente são os responsáveis pelas informações. 
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facilitando  a adesão à mesma. 

A entrevista informal preparada e aplicada a líderes foi meramente de carácter 

aproximativo, com questões simples, como forma de obter uma abordagem global de 

aspectos sociais destas comunidades, a opinião deles sobre o aspecto da violência nos 

respectivos bairros e como se comportam os jovens em relação à prevenção do VIH. 

Foram realizados dois encontros prévios com cada presidente das associações e 

um com membros nos dois bairros. 

Realizou-se ainda análise documental, sobretudo em relação aos dados de VIH e 

de violência nos bairros. 

Foi também de muita importância colher a história informal do bairro, referente 

à visão das pessoas sobre o impacto da violência sobre o comportamento dos jovens, 

através de entrevistas não gravadas, revelando informações importantes apresentadas 

mais adiante neste estudo. 

Esta etapa exploratória foi realizada no período de Julho a Agosto de 2012, em 

horários e dias diversos, nos locaisescolhidos pelo entrevistado. 

Na segunda etapa foram entrevistados jovens entre 18 e 24 anos de idade, a 

partir das directrizes traçadas decorrentes da primeira etapa e o critério de elegibilidade 

do grupo alvo foi previamente analisado de acordo com os contributos dados pelos 

líderes comunitários dos bairros. 

Como critério de inclusão dos jovens entrevistados, houve a preocupação de não 

se limitar a jovens institucionalizados nem de se padronizar os inquiridos segundo o 

comportamento violento. Para tanto, o melhor procedimento levado em conta, foi da 

aproximação aos sujeitos de pesquisa e infomadores-chave entrevistados, delimitando o 

grupo alvo no decorrer da primeira etapa da pesquisa. 

A aproximação dos sujeitos para a entrevista foi feita a partir de pessoas ligadas 

às associações dos bairros. Esta estratégia foi necessária, pois o conteúdo das entrevistas 

poderia gerar desconfianças dos jovens e recusa à entrevista, portanto, para que o 

pesquisador chegasse aos jovens moradores dos bairros escolhidos foi necessária a 

mediação de membro da comunidade. 

As entrevistas com jovens foram realizadas no período de mês de Setembro a 

Novembro de 2012, em horários e dias diversos, utilizando-se a sede das associações 

como local para as mesmas. 
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2.1.1. Observação participante 

Esta técnica de investigação é um excelente auxiliar nas pesquisas qualitativas, 

na medida em que, permite ao investigador inteirar-se e fazer parte do quotidiano dos 

sujeitos de pesquisa. Conhecer a vivência dos participantes duma pesquisa ajuda a 

compreender melhor as suas respostas e permite  analisar e categorizar estas respostas 

de acordo com o ambiente onde vivem. 

Esta foi uma das etapas do estudo privilegiada, porque desde o início previa-se 

que não seria fácil penetrar no terreno dalguns destes jovens. Tentou-se em primeira 

mão se inteirar dos problemas reais que afligiam estes jovens, além do mais, os estudos 

sobre esta matéria que se encontrou foram todos quantitativos e não apresentavam uma 

análise ambiental, ou não caracterizavam de forma clara o contexto diário de vida destes 

jovens. Baseado nasteoriasde Fernandes (1999) e Zanelli (2002),tentou-se misturar 

minimamente, no dia-a-dia da comunidade, com o propósito de aproximar o mais 

possível da verdade das questões, fazendo análises críticas e reais do ambiente. “Isto 

proporciona abertura para que o entrevistado possa discorrer, nos limites de interesse da 

pesquisa, do modo como lhe parecer melhor” (Zanelli, 2002, p. 84). 

2.1.2. Entrevistas 

Foram realizadas entrevistasinformais, apenas com registo estenográfico em 

diário de campo, como contribuição para a conformação do contexto de vida dos jovens 

nos dois bairros escolhidos para a investigação. A escolha dos entrevistados deveu-se ao 

facto de estes sujeitos serem peças chave nestes bairros, no que se refere à violência e 

porque são detentores de dados sobre o delineamento das actividades juvenis nas 

comunidades. 

As entrevistas decorreram de forma descontraída, demonstrando muito interesse 

dos sujeitos em colaborar com a pesquisa já que foram informados que o estudo seria 

apresentado nos bairros e que as recomendações decorrentes do estudo seriam 

implementados com o apoio do investigador. 

Das abordagens com líderese outros moradores nos bairros conseguiu-se um 

leque de informações importantes a todos os níveis o que possibilitou um resumo de 

informações básicas para o enquadramento do estudo além de facilitar o acesso aos 

jovens das comunidades que participaram desta pesquisa. 
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2.1.3. Análise de documentos 

 

Foram analisados os livros de registos de testes rápidos de VIH, realizados nos 

Centros de Saúde de Achadinha e Achada de Santo Antonio, de 2009 a 2012, tendo 

como data de início o ano em que foram introduzidos os testes nestes serviços. 

Também foi realizada a análise de pesquisa sobre comportamento violento na 

cidade de Praia (Pina, Correia & Medeiros, 2009). 

2.1.4. Entrevistas com questionário 

Nasentrevistas com os jovens foi utilizado um questionário, elaborado pelo autor 

como adaptação de estudos similares de Ruzany (2003), Brito (2008) e 

ECRIP/IREFREA, (2010), com questões abertas e fechadas focalizadas na problemática 

central. 

A escolha deste instrumento de coleta visou obter informações ligadas às 

características socioeconómicas dos jovens e respectivas famílias de forma homogênea, 

bem como   informações de comportamento e atitudes semelhantes, sem se incorrer em 

erros de hierarquização destas questões, de acordo com Fernandes (1999) e Zanelli 

(2002). 

O questionário (apêndice 1) é composto de 76 questões, sendo 68 com 

alternativas de respostas e 8 perguntas abertas. A organização do mesmo foi elaborada 

com a preocupação de se agrupar questões que respondam a problemas relacionados 

com o objetivo da pesquisa. Ficaram assim elaborados abordando 8 aspectos, 

distribuídos em grupos. 

1 – Caracterização socioeconómica e familiar dos entrevistados 

2 – Conceção e perceção de violência [questões 1 a 9] 

3 – Vivência pessoal de violência na comunidade [10 a 30] 

4 – Uso de drogas [31] 

5 – Comportamento e valores em relacionamento afetivo [32 a 43] 

6 – Apoio na educação sexual [44 a 46] 

7 – Vivência de violência em relacionamento afetivo e sexual [47 a 61] 
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8 – Comportamento preventivo em relações sexuais [62 a 76]. 

Todas as entrevistas com os jovens foram realizadas pelo autor, nos bairros de 

moradia dos mesmos. 

2.2. Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram 24 jovens, de 18 a 24 anos, dos dois bairros, sendo 

13 do Brasil e 11 de Eugénio Lima, tendo sido utilizado o critério desaturação para 

encerramento das entrevistas, que se define como “repetição de informação descoberta e 

confirmação de dados previamente colhidos”, na perspectiva de Morse (1994, citado por 

Streubert e Carpenter, 2002, p. 18). 

Dentre os sujeitos houve predomínio do sexo masculino (16), não por critério de 

estudo, mas sim pelo fato de este predomínio se observar entre os membros 

dasassociações e mesmo entre os jovens não associados que aderiram. 

2.3.Análise dos dados 

Para a análise dos dados foi realizada leitura do diário de campo para 

contextualização da situação antes do início da análise dos questionários. 

Para as questões fechadas do questionário é apresentada uma análise descritiva e 

para as questões abertas foi utilizada a metodologia da análise categorial proposta por 

Bardin (2012). 

2.4.Aspectos éticos 

O projecto de pesquisa foi submetido ao Comité Nacional de Ética em Pesquisa 

para a Saúde (CNEPS) do Ministério da Saúde de Cabo Verde e foi aprovado pela 

deliberação nº 48/2012, ao abrigo do Artigo nº 11 do Decreto-Lei nº 26/2007 de 30 de 

Julho e autorizada a análise documental nos centros de saúde dos bairros em estudo, 

pelo Delegado de Saúde da Praia, a 21 de Agosto de 2012. 

Foi garantida a protecção das pessoas com anonimato dos entrevistados e 

salvaguardado o acordado na abordagem prévia. 

Todos os entrevistados, na primeira e na segunda etapas da pesquisa, assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes da coleta dos dados. Foram 

previamente informados dos objetivos do estudo e do direito de recusar-se a participar 
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no estudo ou de revogar o consentimento. 

 

2.5.  Caracterização dos bairros 

Bairro de Eugénio Lima 

Eugénio Lima é um dos bairros mais pobres da Capital do país, localizado na 

zona centro norte, que conta com uma população de 7505 habitantes residentes, 

equivalente a 5,7% da população total da cidade da Praia, sendo: 1792 agregados 

familiares (média de 4,1 pessoa por agregado); uma população de menores de 15 anos 

de 2460 habitantes (32,7%), de 15 a 64 de 4663 habitantes (62,1%) e população idosa 

de 198 habitantes (2,6%). A população ativa entre os 15 e 65 anos corresponde a um 

total de 3287 habitantes, equivalente a 43,7%. A relação populacional entre os sexos é 

muito próxima com margens de diferença percentuais mínimas, exceptuando entre a 

população idosa em que há predomínio do sexo feminino (78 masc/120 fem 39,4% / 

60,6%). 

O bairro conta com uma esquadra da Policial Nacional, funcionando com um 

horário de 24 horas. 

Existem duas associações comunitárias na zona, cada uma num extremo do 

bairro também com características diferentes no capítulo de atuações: a que se encontra 

em pleno funcionamento neste momento denomina-se, Associação Comunitária de 

Eugénio Lima, fundada a 30 de Agosto de 1998, contava com um presidente recém-

eleito (5 meses de exercício), com 125 sócios activos, maioritariamente jovens, e 

trabalha com parceria de algumas instituições. 

A associação desempenha um papel importante no “desenvolvimento de 

actividades de caris social que contribuem para o desenvolvimento da comunidade em 

todas as áreas sociais, tais como educação, saúde etc.”, segundo o relato de um dos 

informantes do bairro. 

Realça-se a respeito dos resultados alcançados pela associação: “além dos 

impactos positivos conseguidos com as atividades sociais, a construção dum edifício 

onde funciona um jardim comunitário, ainda por concluir, denominado Centro Infanto-

juvenil, também com espaço para actividades socioculturais para jovens, foi uma das 



 

 

41 

 

grandes conquistas, apesar de não concluída ainda”. 

A associação, por ter uma sede afastada da zona da violência, parece caminhar 

segura na procura dos seus objectivos. Tanto é certo que afirma o dito informante: “a 

associação é muito aceita, provado pela participação também dos adultos e idosos ao 

lado dos jovens”. 

A outra associação, que tinha sede na zona centro da comunidade se encontra 

neste momento quase inativa, afiançando o informador-chave que questões políticas têm 

minado muito o seu funcionamento, que em tempos já foi de grande valor na prevenção 

da violência juvenil. Refere que existe uma grande vontade de se reativar a associação, 

mas, há falta de forças, sobretudo na adesão dos jovens que se encontram desmotivados. 

 

Grupos rivais 

Segundo o depoimento dos entrevistados existem dois grupos rivais na zona, que 

se envolvem sobretudo no momento das actividades culturais e recreativas. E é da 

opinião unânime de que estes grupos se formaram pelo simples facto de, um grupo ir 

em defesa do amigo atacado por jovens de outro lado do bairro. Logo, episódios de 

vingança se tornam cíclicos e reactivos. 

 

A família e os medos 

Não há dúvida que existe algum medo no seio das famílias, sobretudo quanto à 

liberdade de circulação a noite (mais ou menos a partir das 19 horas). No entanto estes 

medos não são extensivamente repartidos em todas as faixas do bairro. Isto é, a zona 

centro, onde reside maior parte de jovens “delinquentes”15 e o grosso de circulação de 

pessoas e por albergar a rua principal, naturalmente que inspira maior preocupação das 

pessoas em certas horas da noite. 

As famílias que vivem mais afastadas do centro do movimento, segundo opinião 

dos entrevistados, vivem mais tranquilamente. Contudo, afirmam que não se afastam 

muito das respectivas residências. 

 

                                                           
15São considerados delinquentes estes jovens nos bairros, pelos distúrbios que causam durante a noite 
com disparos, assaltos, roubos etc., segundo a opinião dos líderes entrevistados. 
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Venda de drogas 

A opinião sobre a venda de drogas também é unânime. A venda de drogas se faz 

de forma descontrolada. Apesar da presença da Policia Nacional, afirmam os 

entrevistados que muitos vendedores se instalam neste bairro ou vêm vender os seus 

produtos lá, porque há mais facilidade de passar e negociar neste que noutros. 

Bairro do Brasil (Achada Santo António) 

A zona do Brasil é um sub-bairro acoplado ao Bairro de Achada Santo António, 

zona sul/litoral, referido como o mais populoso e considerado o mais violento da cidade 

da Praia (Pina, Correia & Medeiros, 2009). 

Achada de Sto. António contava com uma população, segundo o senso de 2000 

de 12496 habitantes residentes, equivalentes a 14% da população total da cidade da 

Praia, 2893 agregados familiares e o Sub-bairro do Brasil tinha 2380 habitantes 

distribuídos em 407 agregados16 (média de 5,8 pessoa por agregado) e quecorresponde 

percentualmente a 3,1% da população da cidade de Praia. 

Segundo um estudo realizado em 2005, pela Ministério da da Justiça de Cabo 

Verde, através da Comissão Nacional de Coordenação de Combate à Droga (CCCD), 

com o patrocínio da OMS,o bairro do Brasil é histórica e tradicionalmente conhecido 

como um bairro maioritariamente de pescadores, do ponto de vista socioprofissional. A 

geração actual é quase toda originária de família de pescadores e peixeiras ou, pelo 

menos é parente de primeiro ou segundo grau destes. A geração de jovens foi mudando 

de profissão paulatinamente, com a abertura ao ensino de massa, após a independência 

de Cabo Verde e somente alguns que não conseguiram triunfar nas escolas é que 

continuaram a profissão dos pais ou outras profissões tradicionais de base tais como: 

mecânico, carpinteiro, serralheiro, etc (Cabo Verde, 2005). 

Este estudo afirma que a evolução desse bairro no que se refere à qualidade e 

nível de vida é considerada pouco visíveldevido à baixa condição socioeconómica 

                                                           
16O conceito de agregado familiar é o aproximado ao conceito de agregado familiar doméstico (as 
pessoas que vivem na mesma casa) e com alguma relação de parentesco. No entanto, existem exceções. 
Não são consideradas como fazendo parte de um agregado familiar pessoas que:  
Tenham um vínculo contratual (por exemplo, hospedagem ou aluguer de parte de casa). Estejam a 
trabalhar para alguém do agregado familiar; Estejam em casa por um curto período de tempo; Se 
encontrem no agregado familiar contra a sua vontade por motivo de situação de coação física ou 
psicológica. (Instituto da Segurança Social de Portugal, 2013, p. 23). 
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dessas famílias. O problema maior se refere ao nível cultural e não condições 

financeiras em si, que faz com que esse bairro seja tão carente, tendo repercussões  nos 

investimentos e nos sucessos dos filhos, provocando por sua vez a exacerbação da 

pobreza e miséria comunitária. 

O critério de elegibilidade do bairro para o estudo citado refere-se às 

características elencadas a seguir, as quais também motivaram a presente pesquisa: 

alcoolismo; tráfico e consumo de estupefacientes; perturbações mentais; prostituição; 

gravidez e maternidade precoces; furtos e roubos; perturbação de ordem pública e 

sentimento de insegurança generalizado. 

A esquadra policial que garante a cobertura de segurança não fica na 

comunidade. Situa-se na zona centro (meio de Achada), a cerca de meio quilómetro de 

distância, cobrindo todo o subúrbio (bairro) de Achada Santo António. O bairro do 

Brasil possui duas associações e um centro comunitário. 

O Centro de Intervenção Comunitária do Bairro Brasil (CICBB) funciona desde 

30 de agosto de 2007. O Centro opera com cinco funcionários, além do coordenador, 

que se ocupam de visitas domiciliares e supervisão das famílias beneficiárias17, o qual  

trabalha em parceria com duas associações do bairro, dispõe dum Plano de 

Compromisso Familiar (PDF), e tem celebrado e assinado um protocolo de 

compromisso com 20 destas famílias. 

“A abrangência é atingir todo o bairro, contudo a atenção base inicia com a criança 

no centro das prioridades”, afirma o informante. 

Em relação ao grupo alvo de atenção relata o mesmo que: 

“O fulcro da atenção é a criança e a partir desta criança a respectiva 

família e que esta inserida numa comunidade. São seguidas as crianças 

desde jardim-de-infância, durante a idade escolar (com apoio das 

escolas locais) até a inserção no ensino superior e mercado de trabalho. 

E a família é capacitada social e financeiramente para se ocupar da 

educação, alimentação e orientação dos filhos”. 

                                                           
17 Vinte famílias eleitas através da presença de crianças em risco, pela comunidade para receberem 
apoio logístico, educacional e de orientação financeira pelo centro. 
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As actividades são financiadas e suportadas, em primeiro lugar por dois pilares 

potenciais: as Aldeias SOS de Cabo Verde e Fundação Cabo-verdiana de Solidariedade 

e conta com um leque grande de parceiros sociais locais e nacionais de todas as 

vertentes, que asseguram as actividades de formação e de apoio à educação e 

alimentação das crianças. O Centro funciona como se fosse um pivô na reeducação 

social dos jovens contra a violência, baseado em modelos de entendimento e tolerância. 

E os resultados espelham e orgulham  os responsáveis pelo Centro:  

“arecuperação de 20 famílias carenciadas, instituindo o modelo de família saudável, 

segura e feliz no seio da comunidade, reconciliação dos grupos rivais violentos com 

uma recuperação da paz no bairro”. 

Com o objetivo de se apurar o impacto e a aceitação do centro na comunidade 

foi realizado um fórum para se medir o nível de aceitação do Centro com a presença de 

financiadores e ficou reforçada a importância crucial do mesmo na estabilidade e 

segurança social do bairro. 

As associações comunitárias funcionam em concertação com o Centro, sendo até 

mesmo financiadas as suas actividades com o orçamento e parceria do mesmo. 

Trabalham com jovens em geral, sejam eles delinquentes ou não. Garantem a gestão das 

atividades recreativas e culturais com a finalidade de dotar o bairro de momentos de 

descontracção, sobretudo com o intuito de amainar a violência e de aproximar as 

pessoas da comunidade. 

 

Grupos rivais 

Existem no Bairro seis grupos rivais, segundo relato dos entrevistados. Contudo, 

no momento do presente estudo se encontravam em acordo de paz, feito histórico 

conseguido pela acção do Centro e outros parceiros. No entanto, existe ainda alguma 

tensão por ser uma fase de instalação da paz e que todo o cuidado é pouco. 

“Desde a reconciliação que não se houve nenhum tiro, num bairro que se 

disparavam tiros sem controle e dos bairros com mais mortes por agressão da cidade 

da Praia”, afirma entusiasmado o entrevistado. 

Estes grupos também se formaram como os de Eugénio Lima: amigos defendem 

os amigos das brigas e o grupo vai se engrossando com mais elementos e as bulhas se 

transformam em guerras de gangues. E as mortes que tinham sido mais constantes neste 
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bairro que no outro parecem ter as mesmas causas: ajustes de contas. E as opiniões 

sobre a situação são unânimes entre os entrevistados: estes jovens são na maioria 

passadores e consumidores de drogas. 

 

A família e os medos 

No caso do Brasil  foi entrevistada uma mãe de família  beneficiária  do Centro 

para se inteirar directamente do seu sentimento em relação ao medo. 

Com relação à violência no bairro a mesma afirmou que:Neste momento depois 

da reconciliação dos grupos rivais, há menos medo. Já saímos às ruas, os nossos filhos 

estão mais vezes a brincar lá. Mas, todo o cuidado é pouco. Estamos numa fase de 

muita apreensão.” 

 

Venda de drogas 

À semelhança do bairro de Eugénio Lima, parece que a venda de drogas também 

é uma realidade e estará também na base dos factores relevantes da existência da 

violência no bairro Brasil. 

 

Capítulo 3 

O Contexto da Vida dos Jovens 

Em relação ao nível socioeconómico ficou claro que estes dois bairros possuem 

más condições de vida com alta taxa de desemprego e as pessoas que possuem emprego 

são de nível baixo que mal dá para o sustento das famílias que são na maioria alargadas. 

São bairros originários de indivíduos de baixo nível de escolaridade, muitos 

evadidos da precariedade de vida do campo encontrando uma sobrevivência muitas 

vezes ainda mais hostil na cidade. 

“O facto os obriga a sair de casa desde manhã a procura do sustento, 

arriscando deixar filhos menores em casa a mercê de todos as ameaças sociais ao 

redor e ainda sem qualquer tipo de orientação educacional”, afirma um dos líderes de 
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associação. 

Quanto à violência, os líderes afirmaram que foi quase uma constante nas ruas 

com roubos, furtos, assaltos e até pancadarias com mortes. Mas, no momento da 

pesquisa, são unânimes em afirmar que a agitação tem amainado um pouco com 

tréguas, fruto dum trabalho árduo de associações e do CICBB com apoio de várias 

instituições públicas e Organizações não Governamentais (ONG) nacionais e 

internacionais. 

“Houve violência sim. O bairro era considerado o mais violento da cidade. 

Porém, neste momento depois do sucesso da reconciliação dos grupos rivais não houve 

mais “tiros”, há cerca de seis meses. Nota-se um claro declínio da violência e com a 

paz recuperada”18. 

Também a opinião da pessoa que trabalha ligada à segurançae do comerciante 

jovem foram importantes, informando que a violência não é aquilo que se pensa, pelo 

fato de, estes mesmos jovens isoladamente serem pessoas pacatas e em muitos casos até  

“medrosos”. A violência toma alguma proporção relevante quando agem em grupos, 

sobretudo procurando desforras de brigas anteriores com outros grupos rivais. E são 

também unânimes no que se refere às causas: 

 

“assaltam à procura de dinheiro para drogas, bebidas alcoólicas e a maior parte dos 

confrontos foram a procura de vinganças e de demarcação do território”. 

Estas brigas têm provocado algum medo na população que se fecha em casa a 

partir do cair da noite. Contudo, neste momento o medo tem a ver com o próprio clima 

de violência que é generalizado na cidade, à semelhança de todos os outros bairros. 

Mas, já as pessoas se arriscam mais a estarem na rua. Como se pode notar em conversa 

com uma das mães beneficiárias do CICBB e que sofreu a perda dum neto e ficou com 

um filho deficiente visual por causa da violência: “Digamos que há menos medo. Há 

mais pessoas nas ruas e actividades de recreio são mais frequentes”. 

Nos contatos nas comunidades os informantes acreditam que os jovens não 

querem mais saber de violência, pois os efeitos das reconciliações conseguidos fizeram 

com que eles descobrissem que não havia razão para os conflitos, fazendo as pazes e 

                                                           
18As falas de moradores das comunidades são apresentadas conforme registro no Diário de Campo e  as autorias 

não serão registradas por questões éticas, evitando-se que os sujeitos possam ser identificados.  
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inclusive já realizam encontros de desporto e de entretenimento como forma de estarem 

em sintonia uns com os outros, tomando como exemplo o fenômeno do bairro do Brasil. 

Em Eugénio Lima a opinião deixa claro que os jovens apontam o dedo às causas 

sociais, revelando que a forma como os assuntos sociais têm sido geridos, deixa muita 

dificuldade às suas vidas, que sem terminar os estudos, sem emprego acabam 

procurando o sustento através de assaltos e roubos: “depois de um debate realizado 

aqui em E. Lima para se apurar opiniões sobre o assunto, os jovens afirmaram que os 

culpados pela violência é a forma como a sociedade foi gerida ao longo dos tempos. 

Acham que os jovens não são culpados por isso, mas sim os Governos”(relato dum líder 

comunitário). 

E em relação ao bairro do Brasil: 

“Não querem mais saber de violência. Inclusivamente há dias um delinquente 

que foi posto em liberdade, por ter estado presente na altura de reconciliação, tentou 

atitudes violentas com disparos e foi logo avisado pelos ex-delinquentes que se não 

parasse seria prejudicado.” 

Em relação às actividades de combate à violência os dois bairros têm um bom 

plano de acção. 

Em Eugénio Lima encontros de debates e palestras entre os jovens e 

intercâmbios com associações de outros bairros são estratégias que consideraram  muito 

eficazes, que ajudou a amainar os ânimos de muitos jovens delinquentes. Contudo, a 

associação mais ativa se encontra na zona de menor violência (Eugénio Lima tráz), 

deixando a outra associação, quase desmantelada, com a maior responsabilidade, pois, a 

zona de atuação é o centro do grosso das actividades violentas e é onde se comercializa 

a grande quantidade de drogas, afirmam. 

Quanto ao bairro Brasil a aposta se incide na preparação e inserção das crianças 

contra a tentação de entrarem na onda da violência: “uma espécie de imunização da 

criança contra a delinquência, recebendo atenção directa dos pais e com o Centro a 

supervisionar e uma intensa aposta em intercâmbios com jovens de outras associações, 

com trabalhos de sensibilização e educação da população durante dois anos”. 

A polícia intervém quando possível, pois, as ocorrências não acontecem com 

aviso prévio e ocorrem de madrugada na maioria das vezes. No entanto, fazem rusgas 

de vez em quando. Quanto à passagem das drogas as opiniões são de que em Eugénio 
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Lima é mais evidente, pelo fato de ser uma zona com características que facilitam este 

ato, como a própria organização urbanística, com becos escuros, estreitos e mal 

iluminados, a postura sócio familiar precária e o ambiente de medo que relega a 

população a se recolher a suas casas ao cair da noite. 

Em relação ao comportamento dos jovens face às relações afetivas e prevenção 

do VIH/SIDA, declaram que as actividades das associações não são muito fortes e nem 

específicas, algumas vezes contando com apoio de outras organizações, em matéria de 

sensibilização. 

“Além de outras actividades, realizou-se em parceria com ACRIDES19, 

VERDEFAM e Ministério da Juventude uma atividade designada de ‘Cidadania 

Móvel’20 no jardim infantil da associação”. 

“Não temos um programa que se ocupe directamente desta matéria, tudo está 

inserido dentro do pacote de educação que se preconiza global”. 

Um dos potenciais na estratégia da educação social dos jovens se prende com a 

participação das famílias nas actividades destas associações e conforme afirmam estão 

presentes e colaboram. Isto com ênfase para o Centro do Brasil onde as actividades são 

direcionadas para as famílias, orietando-as a educarem os filhos desviando-os das 

malhas da violência, em concertação com as associações locais. 

Na verdade, a observação participante possibilitou perceber o comportamento 

das pessoas em relação à violência nos bairros e compará-la com o que é transmitido 

pelas mídias e a sua repercussão na sociedade. Pois, a forma como as notícias das 

ocorrências da violência são emitidas exacerba o clima de medo na população, que se 

refugia em casa e deixa as ruas nas mãos de quem a explora. 

A literatura consultada sobre o impacto das notícias sobre violência deixam 

notas claras de que os efeitos das informações veiculadas são grandes e preocupantes. 

Alguns estudos realizados sobre esta matéria no Brasil, nos Estados Unidos e mesmo 

aqui em Cabo Verde demonstraram que a cultura do medo instalado pelas notícias das 

mídias, muitas vezes ultrapassa a dimensão da realidade. “A televisão, que pretende ser 

um registo, torna-se instrumento de criação da realidade” (Santos, 2002, p. 22). 

Glassner (2003), Durand (2004) e Amaral (2010) congratulam com a ideia de 

                                                           
19ACRIDES- Associação para as Crianças Desfavorecidas 
20 Atividade de cidadania que se realizou em vários bairros com deslocações periódicas de técnicos 
destas instituições orientando palestras e debates diversos. 
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Gerbner (1994) sobre a matéria, que a denominade “síndrome do mundo vil”. 

Estepensamento reflete os efeitos da informação das mídias sobre as atitudes, 

comportamentos e escolhas dos cidadãos. Glassner (2003), neste sentido, alerta: “veja 

uma quantidade suficiente de brutalidade na TV e você começará a acreditar que está 

vivendo em um mundo cruel e sombrio, em que você se sente vulnerável e inseguro” (p. 

100). 

Esta teoria defende que mesmo que uma pessoa não saia de casa, mesmo sem ter 

dados verdadeiros sobre a violência tem a tendência de tirar as conclusões ou de 

caracterizar o ambiente onde vive de perigoso simplesmente vendo a televisão, por 

exemplo. Quer isto dizer que, o retrato feito pelas mídias dos atos de violência nem 

sempre reflete a intensidade da violência e a realidade do ambiente onde se vive. E que 

de fato, uma pessoa que passa várias horas vendo notícias na televisão pode criar uma 

imagem mítiga e distorcida da realidade. E isto cria aquilo a que Glassner chamou de “a 

cultura do medo”. 

Constatou-se isso no presente estudo. Quando acontece um ato de violência, como por 

exemplo, brigas entre grupos rivais dos jovens, sobretudo com mortes nos bairros, a 

informação passada daquela realidade deixa a impressão de ser um ato que acontece 

permanentemente, que este bairro é muito violento e que as pessoas vivem sob um 

grande clima de medo. 

No entanto, conversando com as pessoas dos bairros ficou a impressão de que 

individualmente estes jovens não eram tão violentos como muita gente pensava. A 

verdade é que segundo o relato dum agente de segurança morador na zona de Eugénio 

Lima “dois grupos de jovens delinquentes resolveram medir as forças e disso resultou 

feridos e até mortes e a rivalidade se exacerbou. Passou agora ao domínio de 

revanches”. Quando estes grupos se encontram, muitas vezes porque um dos elementos 

dum dos grupos é atacado, o resto do bando vem em defesa deste. Segundo oagente 

estes jovens delinquentes não são tão valentes assim. “Eles agem geralmente em 

grupos, porque sentem medo de andar sozinhos, sobretudo à noite, e serem atacados 

por outros grupos de jovens”. 

Afirmou ainda, que não se pode dizer que não há assaltos (kasu bodi21), ou que 

                                                           
21 Termo crioulo trazido e nacionalizado do original “your cash or your body” dos Estados Unidos por 
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não existam furtos e roubos na zona. Estes assaltantes são geralmente jovens oriundos 

de famílias pobres, que não tem emprego e deparam com situações precárias de vida. E 

como jovens que são, em pleno momento de sonhos e expectativas do futuro, não ter 

sequer um pequeno emprego, para se alimentar, se vestir e para se sentir igual aos 

outros torna a situação difícil. Retorquiu ainda com veemência: 

“Tu que tens bom emprego, tua vida assegurada, se vires uma pessoa 

deixar cair uma carteira certamente a apanharias e devolverias ao dono. 

No entanto, se isso acontecer a um jovem nesta situação, seguramente 

não devolveria a carteira, não por desonestidade mas, porque o dinheiro 

encontrado poderia garantir pelo menos um almoço, que a muito não 

tinha, ou uma caixa de medicamentos para o avô doente crónico, sem 

cobertura de pensão social”. 

Apresentado o contexto de vida dos sujeitos desta pesquisa, passa-se à 

apresentação dos resultados das entrevistas com os jovens. 

 

Capitulo 4 

Os Jovens Entrevistados se revelam 

 

4.1. Situação socioeconómica dos inquiridos 

A situação socioeconômica dos entrevistados pode ser caracterizada como de 

instabilidade financeira, apesarda maioria de 54% viver com os respectivos pais euma 

percentagemde 29,1% vivendo somente com a mãe, a qual, nesta situação,  além da 

tarefa de educar  é também responsável sozinha pela manutenção da família. As tabelas 

1, 2 e 3,abaixo, refletem em resumo a situação sociolaboral dos inquiridos e 

dasrespectivas famílias. 

                                                                                                                                                                          
jovens Cabo-verdianos deportados (Explicação popular do senso comum, descrito no artigo de Redy 
Wilson Lima, (2010), Thugs: Vítimas e/ou Agentes da Violência, p. 11).  
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Tabela 1:Situação sociolaboral dos jovens entrevistados 

 
%  Sim %  Não 

Estuda 66,6 33,4 

Trabalha 25 75 

 

Tabela 2:Escolaridade dos inquiridos e nível de instrução dos pais, segundo 

percentual de respostas ao questionário. 

 % 

Analfab

eto 

% 

Primário 

% 

Secund

ário 

% 

Estudan

te 

universit

ário 

% 

Licenci

ado 

% Não 

sabe 

Total 

Escolaridade dos 

inquiridos 

0 8,3 75 12,5 4,2 0 100 

Nível de instrução da 

mãe 

25 42 8 0 0 25 100 

Nível de instrução do 

pai 

8 46 4 0 0 42 100 

 

Tabela 3:Situação laboral dos pais dos jovens, segundo percentual de respostas ao 

questionário 

 %com 

emprego 

%sem emprego 

Situação laboral do pai 72,3 27,7 

Situação laboral do mãe 50 50 

 

Conforme demonstrado nas  tabelas acima, em relação à escolarização a maioria 

dos jovens frequentava ainda o ensino secundário e, no entanto, estes já tinham 

ultrapassado a idade exigida para o ensino obrigatório público. Por esta razão, como não 

tinham condições económicas para pagar as propinas, foram “socorridos” como apoio 

de instituições privadas (ONG), com subsídiospara propinas que, entretanto, eram 

doados de forma irregular, facto que os deixavam sem segurança no estudo, nestas 
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escolas privadas, conforme se pode apurar na fase exploratória da 

pesquisa.Contudo,verificou-seum bom nível de escolaridade destes jovens em 

contraposição com um nível muito baixo de instrução dos pais, conforme se apresenta 

na tabela 3. 

Quanto ao trabalho,uma maioriade 75% dos inquiridos não estava 

empregado,convivendo com 27,7% de paisdesempregadose dividindo o custo de vida 

com 50% de mães domésticas e 8% de vendedeiras ambulantes. 

Realmente a carga familiar é muito pesada quando acrescentarmos as 54% de 

respostas referindo-se a uma média de seis irmãos por agregado e 33% situando-se entre 

os 3 e 4 irmãos por família. Entre os jovens que trabalhavam a maioria tinha emprego 

de baixa renda e sazonal, tais como, de segurança, vendedor de loja, arrumador de super 

mercado, serralheiro e recepcionista, demonstrandoinstabilidade laboral e salarial. 

O posicionamento em relação à entreajuda na comunidade, estando de certa 

forma relacionada com a situação socioeconômicae também com a violência, já que os 

relatos dos líderes deixam indicações de pessoas se recolhendo e a preferirem se 

refugiar nos seus lares,ficou também demonstrado com uma maioria de 62,5% a 

responder que as pessoas não se ajudam mutuamente, explanando mais uma vez que, 

perderam-se muito o hábito de convivência e troca de favores nestes bairros. 

4.2. Vivência de violência dos jovens e relações afetivas 

Antes de entrar na análise direta das respostas que caracterizam a vivência da 

violência analizemos o entendimento dos jovens sobre violência: 

As  respostas à pergunta aberta "o que é para si a violência" foram categorizadas 

em três grupos. Registou-se uma associação da violência à agressão física, colocando a 

pessoa no centro da atenção, com respostas do tipo: agressão física; ofensa à 

integridade física; assaltos; violação. Em outro grupo estão respostas associadas a 

questões legais, caraterizando a violência como danos sociais: atos que não estão de 

acordo com a lei e que é criada pela sociedade; o que é contra a lei. E, num terceiro 

grupo respostas que revelam julgamentos: algo negativo; ato inesperado; mau 

comportamento. As respostas deixam indícios de que existe uma desconsideração em 

relação a outras formas de violência, sobretudo a psicológica. 

Outra questão abordada foi o número de grupos rivais existentes nestes bairros 
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(com referência de 6 deles no Brasil e 3 em Eugénio Lima), fator importante na análise 

de intensidade da violencianos bairros,deixa perceber que as razões da formação 

destesgrupos de jovens delinquentes, cujas respostas corroboraram as opiniões dos 

líderes comunitários, apresentando-se em três categorias: 

- Falhas na educação: falta de educação pelos pais (não se preocupam com os 

filhos); abandono familiar e os filhos caem em má influência; desestruturação familiar; 

falta de conselho dos pais. Respostasquerevelam julgamentos direcionados 

principalmente à família. 

- Questões sócio-políticas, tais como:  falta de zonas de lazer; falta de apoio 

social; falta de ocupação e falta de dinheiro. 

- Comportamento dos jovens, como por exemplo: não há razão para entrarem 

nisso; não querem trabalhar; influência de colegas; para ganhar fama; para se 

protegerem. Aqui as respostas revelam também julgamentos, mas direcionados ao 

jovem individualmente, considerando que tenham a livre escolha entre violência ou não 

violência. 

Ao analisar as respostas em relação a presença de violência nos bairros onde 

vivem os jovens, estes demonstraram perceber os seus bairros como inseguros, com 

presença de violência e tendo vivido prejuízos por essa mesma violência (Tabela 4). 

Tabela 4:  Percentual de respostas sobre segurança nos bairros, presença e exposição 

dos jovens à violência. 

Perguntas formuladas % de Sim % de Não 

O teu bairro é seguro? 37,5 62,5 

Existe violência no teu dia-a-dia? 100 0 

Já foi prejudicado pela violência? 62,5 37,5 

 

As repostas a estas questões demonstaram que há vivência cotidiana dos jovens 

com a violência  e que estes têm a percepção de prejuízos por esta situação. 

Quanto à exposição à violência social já referida na tabela 4, com 100% de afirmação 

positiva de convivência com violência, ficou mais uma vez evidenciado que grande 
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parte dos jovens inqueridos vivenciaram diretamente situações de violência, conforme 

apresenta-se  agora discriminado na tabela 5. 

Tabela 5:  Percentual de jovens que vivenciaram brigas violentas na comunidade 

Perguntas formuladas %de Sim %de Não 

Presenciou briga entre namorados com pancadaria 58 42 

Presenciou briga de casais (pais) com pancadaria 37,5 62,5 

Viu familiar ou amigo levar tiro de revolver 66,6 33,4 

Foi agredido severamente pelos pais ou outro parente 37,5 62,5 

Foi agredido por grupo de jovens 33 67 

Foi agredido fisicamente pela polícia 27 73 

Participou de uma briga 30,2 69,8 

Levou tiro de revolver 25 75 

 

Ainda, embora não referindo-se à maioria, destaca-se o fato de que alguns dos 

jovens  tenham tido experiências que indicam maior gravidade da violência, com uso de 

armas:  dos 24 entrevistados dois afirmaram já ter atirado com revolver em outra 

pessoa; quatro foram atacados com faca e dois utilizaram a mesma arma para agredir 

alguém; e três dos jovens admitiram já ter participado de agressão coletiva. 

Estes dados das duas tabelas apresentam uma média de score preocupante de 

12,5% destes jovens em participação ativa em fenomenos de franca violência e a 

totalidade dos inquiridos vivenciando no seu dia-a-dia com a violência. 

Pelas informações colhidas com os jovens entrevistados percebe-se similaridade 

entre os dois bairros. O grau de violência entre os dois bairros demonsta um equilíbrio 

percentual importante,sobretudo entre o do Brasil e do Eugénio Lima-zona centro 

(zonas de maior frequência de violência) que eram superiores ao da zona de Eugénio 

Lima trás que se referiram praticamente sem casos de violência. 

A par das respostas em relação ao ambiente violênto se coloca as percepções 

nomeadamente a venda de drogas com somente duas respostas (8,3%)a referir ter 

vendido, e a maioria de 75% a responder que tinha consumido álcool com 

predominância nos fins-de-semana. Em relação às drogas pesadas (cocaina, crack, 

heroína) somente um participante assumiu ter consumido toda a variedade delas, aos 



 

 

55 

 

fins-de-semana. Mas, ressalta-se a possibilidade de estas respostas não terem sido 

totalmente sinceras como mecanismo de autoproteção. 

Sobre a coação com dinheiro, matéria que parece estar na base de tanta disputa, 

a maioria respondeu que discordava completamente que o dinheiro influenciasse a 

relação de namoro. No entanto, 29% (7 dos entrevistados) concordaram completamente 

que o dinheiro influência a relação e o mesmo númeroconcordou completamente que o 

dinheiro influência a relação e  que o parceiro que dá dinheiro ao outro deve decidir o 

que ele/ela deve fazer, o que indica que têm a ideia da dominação pelo poder financeiro. 

Perguntados sobre com quem falavam sobre namoro, sexo e SIDA, declaram em 

50% que com os respectivos pais e/ou encarregados de educação22 ficando os outros 

50% distribuídos em amigo jovem, professor, médico, familiar, vizinho e outros. O que 

sugere que nem todos os jovens eram totalmente abandonados pelos pais, apesar de ter 

sido constatado na fase exploratória em campo que as informações fornecidas pelos pais 

aos seus filhos eram muito escassas. 

No que se refere à agressão nas relações afetivas,quando questionados se fazem 

parte duma relação onde existe violência, somente 4 (16%) dos inquiridos respondeu 

que sim. No entanto, observou-se um número considerável de 10(42%) respostas 

positivas quanto aofensa verbal(apesar de referirem acontecer poucas vezes). 

Entretanto, nota-se uma maioria esmagadora de 80% de respostas positivas em 

relação a capacidade de negociação entre os parceiros em momentos de 

desentendimento, denotando alguma ambiguidade no comportamento afetivo, com 

indícios de desvalorização da violência psicológica. 

E em relação a violência nas relações mais intimas,atabela6espelhaalguma 

agressãono ato sexual e alertapara a agressão física,observando-se 16,7% de respostas 

afirmando que agrediu fisicamente o parceiro mas, assumindo que isto aconteceu 

poucas vezes. 

Tabela 6:  Percentual e frequência de respostas que expressam agressão sexual 

Perguntas formuladas % de Sim f % de Não f 

                                                           
22 Encarregados de educação são considerados os parentes próximos ou amigos que se responsabilizam 
pela educação de filhos órfãos, ou com pais emigrados ou ausentes por qualquer razão. Alguém que 
toma conta de filhos de outrem por qualquer motivo, vivendo na mesma casa. 
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Agrediu fisicamente o parceiro no ato sexual 16,7 4 83,3 20 

Ficou machucado/a ou teve pequeno corte 

brigando com ele/a 

0 0 100 24 

Ele/a teve um machucado ou pequeno corte 

brigando contigo 

8,4 2 91,6 22 

Agredi-o/a com uma faca ou arma 0 0 100 24 

 Bate-o/a com algo que podia machucar 8,4 2 91,6 22 

Ameaçou para conseguir ter relação sexual 25 6 75 18 

Usou da ameaça e insistência para obter sexo não 

vaginalcontra a vontade do parceiro 

25 6 75 18 

Obriga o parceiro a não usar preservativo 12,5 3 87,5 21 

O parceiro te obriga a não usar preservativo 4,1 1 95,9 23 

 

A mesma tabela 6, disperta aindaa atenção à percentagem importante de 

respostas relacionadas a atitudes de ameaça e insistência para obter relação sexual 

contra a vontade do parceiro, o que denota violação de direito de recusa, fato que indicia 

ter alguma semelhança e proximidade com a violência intrafamiliar e comunitária 

apresentada na tabela 6. 

E nomeadamente ao comportamento no ato sexual, os resultados são de alguma 

preocupação visto que, por exemplo, em relação à postura aparentemente positiva de 

não forçar o parceiro a não a usar preservativo pode distorcer a realidade, na medida em 

que, na verdade nenhum dos parceiros se interessa pelo seu uso. Este fato ficou 

comprovado nas questões que referiam a, quem queria usar ou não entre os casais,e a 

maioria das respostas indicavam o acordo entre ambos em não usar. 

E os últimos dados focalizaram-se sobre a matéria do comportamento face à 

prevenção do VIH. Evidenciou-se claramente um nível elevado de comportamento de 

risco dos participantes, com 45,8% (55% do Brasil e 45% de Eugénio Lima) destes a 

responder que usa preservativo às vezes, que adicionadoaos 33,3% que responderam 

que não usavam preservativo nas relações sexuais, obteríamos 79,1%  de 

comportamento eminente de risco de infecção contrapondo a uma minoria de 16,6% que 

refere usar sempre. Ainda, para realçar a importância inquietante do problema, de entre 

os que não usam regularmente, uma maioria esmagadora de 87,5% assevera que há 

acordo de não uso de preservativo entre os parceiros e somente dois dos inquiridos 
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viviam maritalmente, porém, responderam também, que se preveniam exclusivamente 

quando tinham relações sexuais com outras mulheres (ocasionais fora do lar). 

Capitulo 5 

Discussão 

Este estudo veio reforçar as evidências da existência de violência nos bairros 

onde vivem os jovens inquiridos e revelaa vivência destes jovens no dia-a-dia, com a 

violência familiar, entre pares e na comunidade, com afirmações de serem prejudicados 

por esta mesma violência. 

A exposição à violência de vária ordem pelos jovens, desde a tenra idade não é 

novidade em Cabo Verde, na medida em que, outro estudosobre jovens em conflitocom 

a lei deixa notas claras de uma exposição constante a fenômenos de violência, tanto no 

seio da família, como na comunidade(Fernandes e Delgado, 2008). O fenômeno da 

vivência da violência pelos jovens é retratado também no artigo de R. Lima (2010), 

aludindo factores sociopolíticos e familiares que transformam estes jovens antes em 

vítimas do que agentes da violência. Tese sustentada também por Rosenberg (1989), 

Bloch (1986) e Coopersmith (1967), citados por Assis et al. (2004), que ilucida que a 

imagem de si, as construções dos valores e competências e a forma como o jevem vê o 

mundo à sua volta,pode ser afetado pela intensidade da violência sofrida ao longo da 

vida. 

Da mesma forma a análise da exclusão social de Proença (2005), realizada 

também em Cabo Verde, realça a exacerbação da pobreza extrema no meio rural que 

leva ao êxodo desta população pobre para as cidades; situaçãoque acaba por ser também 

causa da pobreza urbana e constitui-se como um dos fortes factores de surgimento de 

violência no quotidiano destes jovens, onde as desigualdades sociais teriam crescido 

mais. O mesmo autor ainda refere que o percentual de população que se afundou na 

pobreza é de longe superior àquela que melhorou de vidae que apesar disso, esta própria 

população vive desesperadamente tentando resolver esta questão de pobreza por 

iniciativa própria ou recorrendo àosapoiosinstitucionais. Contudo, no presente estudo, 

as respostas  dos jovens indicam que existe pouca ajuda mútua nas comunidades, o que  

nos leva a refletir sobre duas possibilidades de motivos: as famílias destes bairros  estão 
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se fechando ao convívio do vizinho por motivo de violência ou não estão tendo 

condições de dividir os fracos recursos que dispõem. 

Portanto, o presente estudo concorda com vários estudos, realizados em Cabo 

Verde e em todo o mundo, que apontam estar o fenômeno da violência intimamente 

ligado a factores sociais onde a postura familiar joga um papel importante (sendo que 

pode funcionar como instigadora do desvio comportamental, quando não desempenha 

ou falha no desempenho de seu papel educador, na perspectiva de Mioto), porém, outros 

fatores devem ser levados em consideração, tais como a explosão urbanística 

desorganizada da cidade da Praia, a perda do elo comunitário nestes bairros, o 

presenciar constante de episódios de violência no lar e na rua e o clima do medo que se 

instalou. Estas questões nos deixa incentivos relevantes a uma reflexão séria. 

A violência afectiva no quotidiano dos jovens também se evidenciou, ainda que 

possa  ter ficado subestimado em razão de respostas que podem não ter sido 

sinceraspela natureza de intimidade das perguntas. Assim, os resultados em relação à 

violência psicológica, com episódios de ameaças e insistências nas relações sexuais 

contra a vontade do parceiro, podem denotar maior ocorrência de violência física 

subjacentes, não referidas.Por estemotivo, os resultadoschamam a atençãopara a 

presença de um subjacente comportamento afetivo violento se associado à alta 

percentagem de convívio com episódios de agressão na comunidade, como agressão 

com tiros de revolver, uso de armas brancas e brigas constantes presenciadas por boa 

parte dos inquiridos, ser duramente espancado pelos pais e pela polícia, nestas 

comunidades relativamente pequenas, onde as informações são facilmente partilhadas 

por todos. 

Os resultados em relação a esta questão demonstraram ainda, tendências de 

comportamentos parecidos entre os jovens mais ou menos expostos à violência, se 

levarmos em conta a referência a comportamentos agressivos que também foram 

indicados por jovens “menos” expostos, como por exemplo, os inquiridos residentes em 

Eugénio Lima trás. Entretanto, deve-se levar em consideração que este fenômeno está 

presente em quase todos os bairros e assombra toda a cidade da Praia, o que pode estar a 

influênciar direta ou indiretamente os jovens em qualquer bairro aparentemente calmo, 

como esta zona citada de Eugénio Lima. 

Apesar da maioria dos jovens viveram com os respectivos pais e metade 



 

 

59 

 

referirem suas respostas recorrer a eles quando se trata de esclarecimentos sobre 

namoro, sexo e SIDA estes diálogos não foram com frequência necessária. Este achado 

sugere não haver um relacionamento aberto e franco entre jovens e familiares, o que 

seria fundamental em termos de transmissão de modelos de comportamento social. 

Estes fatos nos levam a levantar questões sobre a relação entre comportamentos 

violentos e a insuficiência de modelos culturais e sociais positivos a que se expôs a 

juventude Cabo-verdiana nos últimos anos. Pois, o comportamento dito anti-social traz 

emparelhadas as adversidades sociais por que é obrigado a passar, como reflete os 

estudos de Fernandes e Delgado (2008) e de R. Lima (2010 e 2012). 

Em relação ao comportamento de risco nota-se uma forte tendência para o ato, à 

semelhança dos estudos de Cáceres et al. (1997) citado porRuzany et al. (2003). Os 

dados apresentados levantam uma grande preocupação se comparados com os do IDSR 

II, porque enquanto neste estudo somente 16,6%,para ambos os sexos, referiram usar 

sempre preservativo, no IDSR II apontaram as percentagens de 58%, para o sexo 

feminino e 77% para o masculinode uso, na última relação sexual.Isto pode indicar uma 

baixa de uso de preservativo, estando estes jovens em perigo eminente de infeção se 

levarmos em conta os elevados níveis de relações sexuais derisco entre os jovens de 15 

a 24 anos (91% para o sexo masculino e 69,7% para o feminino) apresentados também 

no IDSR II.Contudo,  este achado, fazendo analogia com aqueles outros estudos, parece 

estar mais associado a normas culturais do uso de preservativo para sexo casual, não se 

podendo fazer conexão direta com exposição à violência nos bairros. Além disso, os 

dados referentes a negociação do sexo seguro entre os jovens do IDSR II, revelam que 

99% dos jovens rapazes inquiridos afirmaram que as raparigas têm direito de propor o 

uso e de recusar o sexo sem preservativo. Indicando que o percentual de não uso não se 

deve à ignorância. De forma que, se subjetivamente descrevemos alguma inclinação 

entre a violência social e a violência nas relações afetivas dos jovens destes 

bairros,difícil será tirar ilações claras de que a percentagem alta do não uso de 

preservativo estará ligada à exposição à violência.Pois, associadas a esta questão de 

comportamento de risco podem estar outras referências de relevo a destacar, como a 

submissão e a vulnerabilidade cultural e financeira da mulher, como referem Porto 

(2005) e Silva (2011), fragilizando a sua capacidade de negociação do uso de 

preservativo com o parceiro (apesar de 94,1% delas responderem no IDSR II que 
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conhecem os seus direitos de recusa de sexo sem protecção), permitindo a sua 

passividade e/ou “cumplicidade” (decisão dos dois) em não usar o preservativo, 

constatado nos dados apresentados nas análises anteriormente. Ainda, pode-se 

acrescentar, como factor de facilitação deste comportamento a desvirtuação da 

informação sobre a seroprevalência, pela possibilidade de subnotificação dos casos de 

VIH positivo, observado nos serviços de atendimento e realização dos testes rápidos de 

SIDA, onde trabalho. 

Entretanto, este comportamento de risco poderá estar ligado também à alta 

percentagem do consumo do álcool nos fins de semana, verificado nos resultados, 

havendo necessidade de novos estudos que possam aprofundar a análise na ligação entre 

todos estes factores. 

Capitulo 6 

Considerações finais 

No presente estudo buscamos compreender a influência da violência social nas 

relações afetivas e comportamentos de risco para o VIH/SIDA dos jovens, não se 

pretendendo estabelecer entre elas uma relação de causalidade direta, até porque, não há 

uma relação unidirecional tendo um único elemento como causa nos fenómenos sociais. 

Os resultados sugerem existir elementos da vida dos jovens inqueridos que 

podem estar influenciando-se mutuamente, como o fato de viverem situações de 

violência a vários níveis e histórias de auto e hétero agressão no ato sexual como o não 

uso de preservativo num momento de muitas incógnitas em relação a prevalência do 

VIH e ainda os dados referidos relativos a ameaças para conseguir relações sexuais. 

Com o estudo, respeitando os objetivos, que eram de procurar indícios de 

influência da violência sobre o comportamento dos jovens, pretendemos dar resposta à 

questão principal de investigação que é de procurar vestígios relevantes que sugerem 

um estudo mais aprofundado entre a violência vivenciada e violência praticada nas 

relações afetivas e sobretudo analisar o comportamento do jovem que esteve exposto a 

violência, durante o ato sexual. 

Os resultados deixam uma impressão objetiva da existência de vivência de 
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violência social e nas relações afetivas e sexuais, contudo, não é possível estabelecer 

uma relação de causalidade entre eles, havendo necessidade de outras investigações para 

aprofundamento da questão. 

As evidências constatadas nos dados, de uma percentagem elevada de relações 

sexuais sem proteção, denotando uma grande exposição às doenças sexualmente 

transmissíveis, dentre estas o SIDA,deixam uma inquietação que precisa ser deslindada, 

pois,este estudo não esclarece se a tendência de abrandamento de uso será mesmo por 

causa da exposição à violêncianos bairros alvos doestudo ou se será um comportamento 

motivado por outra causa a nível nacional. E, apar disso, devemos também procurar as 

causas deste comportamento de risco em mais outros factores sociais e institucionais, 

que podem estar associadas, como por exemplo, ao uso precoce e exagerado de álcool e 

outras drogas, as informações enviesadas induzindo a comportamentos, atitudes e 

práticas que põe em causa a prevenção e principalmente os modelos socioculturais em 

relação ao sexo. 

Se levarmos em linha de contaa trajectória da educação juvenil, sobretudo no 

capítulo da transmissão de valores socioculturais, desde a independència, como 

descreve R. Lima (2010), concordamos que as mudanças de políticas para a juventude 

deixou algumas brechas na transmissão de modelos etico-culturais, que de certa forma 

não foram preenchidos pela instituição familiar, remetendo esta responsabilidade às 

instituições de educação e de solidariedade. Isto pode estar a minimizar o interesse dos 

jovens em se protegerem das doenças, sobretudo do SIDA, que joga com altos valores 

psicológicos e culturais, levando-os a sobrevalorizar as crenças do prazer relativamente 

ao sexo. 

Em relação às responsabilidades governativas, apesar dos esforços do estado em 

defender o welfare state Cabo-verdiano, as desigualdades sociais se acentuaram muito 

ultimamente por vários motivos, com laivos de desafinações na paridade e sintonia que 

devia permanecer entre o estado e a estrutura familiar. 

E de certa forma por conta disso, a juventude aparenta perder as referências de 

comportamento moral e senso crítico e o exagero de livre arbítrio adquirido levou a 

manifestações violentas “como forma de empoderamento(social, pessoal e 

económico)”, numa verdadeira demonstração de “sentimento que varia entre aspirações 

e frustrações” descrita na apresentação de R. Lima (2012, p. 10), como sendo factores 
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determinantes. 

Tendo decorrido o estudo cerca de seis meses depois da reconciliação dos 

grupos rivais dos jovens do bairro do Brasil e existirem fortes perspetivas disto 

acontecer também noutros bairros, como o de Eugenio Lima, pode-se afirmar que será 

possível amainar a violência na nossa sociedade, recorrendo a políticas eficientes de 

integração social dos jovens, já que é possível constatar na literatura, sobretudo 

nacional, que este modelo de violência terá sido motivado pelos já citados factores 

sociais ligados principalmente a ocupação dos tempos livres, deficiências de 

empregabilidade e medidas preventivas eficazes de abandono escolar dos jovens (razão 

muito repisada pelos líderes associativos durante a aproximação do campo), pois, ficou 

claro nas deligências de reconciliação dos jovens do bairro do Brasil que se pode deter 

esta forma de delinquência com diálogo e apoio institucional. Reiteramos mais uma vez, 

que os jovens mencionaram no decorrer do estudo que tencionavam muito terminar os 

seus estudos, contudo, as instituições que asseguravam o apoio andavam a falhar no que 

se refere ao financiamento das propinas, o que criou neles, segundo relatam, uma 

atitude de descrença nas instituições. 

Portanto, todas as explanações nas entrevistas com a comunidade e nas 

entrevistas aos jovens confirmaram a existênciada violência a todos os níveis nestes 

bairros e cogitam que a solução residia numa atenção igualitária, mais próxima e 

proficiente a todos os jovens dando-lhes oportunidades de seguir com os seus sonhos, já 

que se pode afirmar, com base nas elucidações dos informadores-chave que 

“individualmente’não são tão violentos como aparentam ser”e que a prevenção do VIH 

entre eles, depende seguramente da estratégia da oferta e qualidade de informação 

disponibilizada e contextualizada dentro dos modelos socioculturais actuais. E a 

devolução de estabilidade, sossego e confiança às famílias joga um papel preponderante 

no norteio do comportamento juvenil do futuro. 

O cenárioem relação ao risco de infeção é de ainda deparamos com muitos 

seropositivos sem um plano de atenção continuado, que podem estar a pôr em risco 

muitos cidadãos, principalmente estes jovens com baixa percentagem de proteção contra 

o VIH, por não haver um sistema bem elaborado e sobretudo bem implementado que os 

convença no pós-teste a voltar a consulta e continuar a fazer os controles. E apesar de 

termos já leis que punam seropositivos que infectem pessoas sãs deliberadamente, esta 
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lei ainda não encontrou uma forma de ser aplicada, pelo facto de criar no olhar do 

prestador um grande conflito com as questões éticas e fazendo com que ninguém ouse 

tocá-la, mesmo sabendo que existe este delito. E neste meio tempo, podemos estar tendo 

pessoas sendo infectadas passivamente sem saberem, diante da nossa inércia. Esta é 

uma das mais graves questões com que lidamos atualmente no capítulo da luta contra o 

VIH/SIDA e a única forma de defender a população jovem deste problema é convencê-

la a adotar comportamentos responsáveis, com programas eficazes, enquanto não se 

adeque estratégias de combate à contaminação deliberada. 

Ainda, em relação ao comportamento de risco propõe-se uma nova estratégia de 

sensibilização focalizada na promoção de uma cultura de envolvimento e 

consciencialização dos homens em participar activamente em actividades de promoção 

da saúde reprodutiva, principalmente nas lutas contra as doenças sexualmente 

transmissiveis,  em especial na realização de testes de VIH, uso correto e constante de 

preservativo, evitar a promiscuidade sexual e adotar uma postura de fedelidade, 

desenvolvendo uma atitude participativa ao lado da mulher e aprendera não 

responsabilizá-laisoladamente nesta matéria. A grande vulnerabilidade em relação à 

infecção pelo VIH deixa indicações de que vitórias no combate ao vírus do SIDA entre 

eles, depende muito da capacidade de restituir responsabilidade aos jovens no que se 

refere ao auto cuidado. 

Por conseguinte, o estudo sugere uma mudança de paradigma no que se refere às 

políticas sociais ligadas à juventude, como programas de inserção no sistema laboral, 

incentivos ligados a luta contra o abandono escolar, programas de promoção de 

comportamentos sociais saudáveis, tais como, em primeiro lugar, modelos de família 

funcional que diz respeito a uma estrutura harmoniosa que contempla comunicação, 

auto-estima, auto-ajuda e sobretudo o seu funcionamento que se quer como um sistema 

único de entreajuda promotora de bons valores.  Em consonância com isso, promover a 

cultura de sentimento comunitário, que já foi prática bem sucedida em Cabo Verde e 

ainda, descutir, referendar e implementar modelos representativos de uma sociedade 

com hábitos de promoção de atitudes de cidadania. 

Para terminar alertamos para o facto do estudo desenvolvido ter um caracter 

intimista, o que condiciona a veracidade de algumas respostas, abrindo possibilidade de 

enviesamentos. E para terminar apontamos algumas limitações constatadas durante o 
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trabalho de campo: 

1. O fato dos jovens inqueridos serem convidados pelos membros e órgãos de 

gestão das associações pode influenciar a seleção do grupo alvo porque os 

próprios membros podem escolher jovens por afinidade, ou indução ou intuição. 

Mas foram muito bem prevenidos e recomendados a cerca desta questão e 

garantiram que o convite foi feito sem influências pessoais e que os jovens que 

não pertencem a associação foram abordados e convidados aleatoriamente, isto é, 

trouxeram quem encontraram na rua e que aceitaram normalmente. 

2. Notou-se que algumas respostas podem não ter sido reais pelo fato dos 

questionários serem aplicados pelo próprio investigador e este fato pode inibir os 

participantes quanto a questões que abarcam intimidades. 

3. Limitações do instrumento (questionário) 

As pessoas tendem a responder o que julgam ser resposta esperada ou mais 

aceita. O pesquisador não teve tempo suficiente de aproximação com os jovens que 

levasse a relacionamento de maior confiança e de realização de novas entrevistas 

abertas para aprofundamento das respostas. 

4. Ainda em relação à metodologia de análise qualitativa em referência aos resultados 

encontrados, não podem ser generalizados, merecendo novos estudos para 

esclarecimentodas questões levantadas.
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS COM JOVENS 

QUESTIONÁRIO 

CÓDIGO _________ 

BAIRRO_____________________________                        DATA____/____/____ 

RESPONDA ÀS QUESTÕES COM HONESTIDADE. A SUA PRIVACIDADE E 

ANONIMATO SERÁ SEMPRE RESPEITADA. 

Que idade tens? _____ 

Sexo 1 [_] M 2[_]F 

És filho único: sim 1[_] não [_]-Se não: 2[_] quantos irmãos______________ 

mais velho 3[_] mais novo 4[_] do meio 5[_]gémeo 7[_] 

Estudas Sim 1[_]Não 2[_] Se sim, em que ano de escolaridade estás? _________ 

Se não, até que ano de escolaridade parou ______________ 

Com quem vives? 1[_] Pai 2[_]Mãe 3[_]Irmãos 4[_] Avós 5[_] Padrasto 6[_] Outros 

7_____________________________ 

Profissão dos pais: Pai_______________________ Mãe ______________________ 

Nível de instrução dos pais: Pai________________ Mãe _________________ 

Você trabalha? Sim1 [_] não 2[_] – Se sim, o que faz: 

________________________________________________________________ 

Estado civil: solteiro/a com namorado/a 1[_]sim, sem namorado 2[_]; casado/a 3[_]; União de 

facto 4[_]; separado/divorciado 5[_] 

1- a) Considera o bairro onde vive/trabalha seguro? Sim 1[_] Não 2[_]. Se não justifique. 

b- __________________________________________________________________ 

2- Onde mora as pessoas estão dispostas a ajudar-se entre si? 1 [_] Não 2[_] Sim. 



 

 

 

 

3- a) Já foi prejudicado de alguma forma, pela violência dos jovens? Sim 1[_] Não 2[_]. Se 

sim, como? 

b)- _____________________________________________________________ 

4- O que é para si violência? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5- a) Você acha que existe violência no seu bairro (ou sua comunidade)? Sim 1[_] Não 2 

[_]. Se sim, explique como acontece. 

b)- ___________________________________________________________________ 

6- a) Considera que há violência entre os jovens? Sim 1[_] Não 2[_]. Se sim, explique 

como acontece. 

b) ___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7- Quantos grupos rivais você conhece no seu bairro e como eles se relacionam? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8- Por que se formam estes grupos, em sua opinião? 

9- O que acha que leva os jovens a entrar para a estes grupos de delinquência 

 

NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, VOCÊ... 

  SIM NÃO 

10 Já participou de uma briga   

11 Foi agredido severamente (muito) de um parente ou pai?   



 

 

 

 

12 Foi agredido/a fisicamente pela polícia?   

13 Foi agredido tanto que teve que ser levado/a ao médico ou à sala de 

emergência? 

  

14 Sofreu agressão de alguém que você não conhecia?   

15 Foi agredido por algum grupo?   

16 Participou de algum grupo para agredir alguém?   

17 Foi ameaçado/a de violação?   

18 Ameaçou alguém de violação?   

19 Foi violado/a?   

20 Fez isso com alguém?   

21 Foi atacado/a com uma faca?   

22 Fez isso com alguém?   

23 Levou tiro de revólver?   

24 Fez isso com alguém?   

25 Alguém ligado a você já levou um tiro?   

26 Viu alguém agredido com faca ou revólver?   

27 Já viu briga de casal com pancadaria entre seus familiares?   

28 Já viu briga de casal com pancadaria na comunidade?   

29 Já viu briga de casal com pancadaria entre meus amigos?   

 



 

 

 

 

30 Vendeu drogas?   

31a) Nos últimos doze meses, você já usou padjinha, crack, cocaina, heroina, 

alcool ou tabaco 

  

 

31b) 

 

1 a 3 X 

semana 

(1) 

Todo dia 

(qtdd) 

(2) 

Fim-de-

semana 

(3) 

Às vezes 

(4) 

 Álcool     

 Tabaco     

 Crack     

 Cocaína     

 Padjinha     

 

 

 

32 Qual a idade do/a seu/sua último/a ou actual namorado/a?  

33 Qual o sexo do(a) seu (sua) último(a) ou actual namorado/a?  

 

 VALORES Nunca 

1 

Poucas 

vezes 

2 

Muitas 

vezes 

3 

Sempre 

4 

SE TEM OU TEVE COMPANHEIRO/A RESPONDA 



 

 

 

 

34 Você acha que faz parte de um relacionamento 

que exista agressão física 

    

35 Mostra-lhe que gosta dele/a apesar das brigas     

36 Mostra que gosta de ti apesar das brigas     

37 Respeita a opinião dele/a     

38 Diz alguma vez, que juntos achariam uma 

solução para o problema 

    

39 Sugeriu um acordo para evitar um 

desentendimento 

    

40 Para parar de brigar, aceitou a sugestão dele/a     

 

 COACÇÃO COM DINHEIRO Discordo em 

parte 

1 

Discordo 

Completam

ente 

2 

Concordo 

em parte 

3 

Concordo 

Completamente 

4 

41 O dinheiro influência o vosso 

relacionamento. 

    

42 Se você der dinheiro ao teu/a 

namorado/a tens direito de decidir o 

que ele/a deve ou não fazer 

    

43 Se um namorado/a obriga o outro/a 

fazer sexo contra a sua vontade, quer 

dizer que ele o ama? 

    

 



 

 

 

 

 APOIO NA EDUCAÇÃO Ninguém Pais ou 

responsáv

eis 

Amigo 

jovem 

Outro adulto 

(professor, 

medico, 

familiar, 

vizinho) 

44 Com quem vc já conversou sobre namoro 0 1 2 3 

45 Com quem vc já conversou sobre sexo 0 1 2 3 

46 Com quem vc já conversou sobre SIDA 0 1 2 3 

 

 SEU NAMORADO/A… Nunca 

1 

Poucas 

vezes 

2 

Muitas 

vezes 

3 

Sempre 

4 

47 Ofende-o/a ou o/a fala mal.     

48 Alguma vez bateu nele/a     

49 Ficou machucado/a ou teve pequeno corte 

brigando com ele/a 

    

50 Ele/a teve um machucado ou pequeno corte 

brigando contigo 

    

51 Agredi-o/a com uma faca ou arma     

52 Bate-o/a com algo que podia machucar     

53 Destruiu alguma coisa que pertencia-o/a     

54 Ele/a foi ao médico porque se machucou 

brigando consigo 

    

55 Insisti em fazer sexo quando ele/a não queria, e 

não usou força física 

    

56 Ameaçou-o/a a fazer sexo consigo     

57 Insisti em fazer sexo não vaginal com ele/a 

(anal, vaginal ou oral) 

    



 

 

 

 

58 Ameaça-o/a fazer sexo não vaginal (anal, 

vaginal ou oral) 

    

59 Usa da força física para ele/a fazer sexo (anal, 

vaginal ou oral) consigo 

    

60 Insisti em fazer sexo não vaginal com ele/a 

(anal, vaginal ou oral) 

    

61 Diz que ele/a não é bom no sexo     

 

SOBRE USO DE PRESERVATIVO 

 

Sim Não Às vezes 

62 Achas que ele é fiel    

63 Você usa sempre camisinha nas relações 

sexuais 

   

64 Ele/a não quer, tu não queres    

65 Ele/a não quer, tu queres    

66 Ele/a quer tu não queres    

67 Ele/a te obriga a não usar    

68 Tu obriga-lo a não usar    

69 Mesmo que ele/a tenha comportamentos 

violentos você exige que ele use a camisinha 

   

70 Você sente medo de pedi-lo para usar 

camisinha 

   

71 E quando ele/a está bêbado/a ou drogado/a 

sente medo 

   

72 Insiste em fazer sexo sem camisinha quando 

ele/ não queria e não usou força física 

   

73 Tendo você outro parceiro/tem sexo com ele 

sem camisinha 

   



 

 

 

 

74 Sabendo que ele/a tem outro parceiro/a tem 

sexo com ele sem camisinha 

   

75 Tendo você outro parceiro/obriga-lo a ter sexo 

contigo sem camisinha 

   

76 Sabendo ele/a que voce tem outro parceiro, 

obriga-o/a a ter sexo sem camisinha 

   

 

______________________________ 

Obrigado pela participação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APÊNDICE 2 – MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO ASSINADO PELOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Apresentação 

Prezado (a) Senhor (a). 

Agradecendo a sua atenção, apresento a seguir uma síntese da pesquisa para a qual solicito a sua 

participação. 

Título da Pesquisa: Influência da violência social sobre as relações afetivas dos jovens e a prevenção 

do VIH/sida: estudo de caso nos bairros de Eugénio Lima e Brasil, Praia –Cabo Verde 

Instituição: UNICV 

Resumo 

Pretende-se com o estudo verificar se a violência social, que os jovens estão expostos tem  influência nas suas 

relações afetivas dificultando a prevenção de IST/SIDA. Será realizado um estudo descritivo, com anàlise 

qualitativa, entrevistando-se adolescentes e jovens dos Bairros “Eugénio Lima”e Brasil de Achada Santo 

Antonio, coletando  dados socioeconômicos e comportamentais, retratando o estilo de vida (com enfoque para 

experiência sexual) e de exposição a violência social, que muitas vezes induzem a violências no seio da 

família, entre os jovens e até mesmo a auto violência, avaliando a influencia destas sobre o grupo alvo em 

estudo. 

Para tanto, utilizará como procedimento principal de coleta de dados questionários e entrevistas, 

individuais e/ou em grupos; documentos ou entrevistas de outras pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente. 

Considera-se que a partir da análise da realidade local, neste estudo de caso, será possível colaborar para a 

ampliação da implantação das ações de promoção de Saúde, particularmente na Atenção Básica. 

Obrigado, 

Lourenço   Tavares/Pesquisador principal 

 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, ______________________________________________________, declaro participar da 

pesquisa Influência da violência social sobre as relações afetivas dos jovens e a prevenção do 

VIH/sida, de livre e espontânea vontade, estando ciente dos objetivos e métodos da pesquisa e 

de acordo com os termos abaixo: 

1) todas as informações obtidas serão utilizadas de forma a proteger a identidade e privacidade 

dos sujeitos participantes; 

2) as entrevistas serão gravadas e após a transcrição as fitas de gravação serão destruídas; 

3) os questionários serão destruídos após análise de seus conteúdos: 

4) no texto de relatórios, artigos e em quaisquer outros documentos escritos serão utilizados 

nomes fictícios para referir-se a sujeitos da pesquisa; 

5) as informações não serão utilizadas em prejuízo das pessoas e grupos; 

6) a qualquer momento do processo de pesquisa o participante poderá  recusar-se a continuar 

ou a participar de alguma etapa em particular, sem qualquer prejuízo ou penalização; 

7) ao final da pesquisa os resultados serão informados aos participantes; 

8) os resultados da pesquisa serão publicados e apresentados em órgãos acadêmicos/científicos 

e poderão subsidiar ações de saúde no âmbito do Sistema nacional de Saúde (SIS). 

____/____/______      Assinatura do participante 

 

pesquisador: Lourenço Tavares 

tel. 9927406 

email: lourenco.tavares@docente.unicv.edu.cv 

*Qualquer dúvida adicional, você poderá entrar em contato com(Marilena Djata Cabral, PhD,  

Coordenação Mestrado Saúde Pública, Departamento Ciências e Tecnologia, UniCV- Campus 

PalmarejoPraia-Cabo Verde, tel :+238-9198381) 



 

 

 

 

 


