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1. Introdução
A violência nas relações é uma realidade social, lésbicas, mulheres 

bissexuais ou pessoas trans não são uma exceção, pois também vivem e 
exercem violência nas suas relações. O fato de que a violência nas relações 
seja um tabu faz com que fique difícil para as lésbicas, as mulheres 
bissexuais e as pessoas trans nomeá-la. Muitas vezes, xs amigxs sentem-
se perdidxs em como podem apoiar ou empoderar as sobreviventes ou 
em como devem reagir frente às lésbicas, mulheres bissexuais ou pessoas 
trans que exercem violência. Em 1998 houve em Viena uma série de 
atos sob o título “Lésbicas contra a violência”, que foi organizado por 
participantes de associações feministas e de lésbicas e iniciou um processo 
de reflexão e debate dentro da comunidade lésbica sobre a violência nas 
relações lésbicas. Este texto pretende continuar trabalhando o tema. A 
versão original foi editada pela Agência Antidiscriminação de formas 
de vida de pessoas LGTBIQ (Lésbicas, Gays, Transsexuais, Bissexuais, 
Intersexuais e Queer) de Viena e é um resultado do projeto europeu LARS 
(http://www.lars-europe.eu/).

Este texto oferece informação sobre as distintas formas de violência, 
assim como sobre quais os primeiros passos podem ser dados para sair de 
uma relação em que se está produzindo violência. As pessoas que querem 
prestar apoio encontrarão aqui sugestões de como poder fortalecer, apoiar 
e confrontar o tema com suas amigas afetadas pela violência.

Angela Schwarz, Eva Maria Häfele

Nota: Sob o termo “relações lésbicas” também entendemos 
as relações de pessoas trans que vivem como lésbicas ou 
bissexuais. Como trans entendemos o amplo leque de formas 
de vida auto-definidas como identidades trans ou transgênero.



2. Violência e formas de violência
A violência tem muitas formas que vão desde a violência psicológica 

à física ou corporal. Pode ser manifestada em atos violentos particulares/
isolados/individuais ou solidificar-se na estrutura cotidiana de uma 
relação.

Na maioria dos casos há várias formas de violência que se entrelaçam. 
O objetivo da violência nas relações é obter, exercer e manter o poder e 
o controle. O abuso e a violência dentro das relações são independentes 
da idade, da classe, da etnia, da cultura e também da orientação sexual.

A violência entre lésbicas ou mulheres bissexuais ou pessoas trans não 
só existe dentro dos casais, mas também pode vir de ex-namoradas, amigas 
ou companheiras de apartamento. As agressões, o terror psicológico, 
etc, podem também acontecer com as amantes e os rolos de uma noite. 
Uma estratégia na dinâmica da violência é que quem a exerce nega tanto 
seu próprio comportamento como a percepção da sobrevivente. Muitas 
vezes quem exerce a violência tem uma visão própria de ser a vítima e se 
mostram como tal. Este fato faz com que em algumas ocasiões seja difícil 
diferenciar quem exerce a violência e quem a sofre.

A violência nunca jamais é aceitável e não é perdoável. A 
responsabilidade pelo comportamento violento é sempre de quem exerce 
violência.

Formas de Violência
A seguinte lista contém diferentes exemplos, mas não é totalmente 

completa. O objetivo dela é te oferecer uma base para que você possa 
refletir tanto se sofreu violência e em que situação te afetou, como se 
exerceu violência e em que casos o fez. Alguns comportamentos dos 
que se descrevem não são necessariamente violência, só são quando se 
conectam com o objetivo de exercer poder e controle.



Violência psicológica e emocional
- Criticar a outra constantemente.

- Subestimar a outra, insultá-la, tratá-la como tonta... solapar, diminuir 
a auto-estima da outra.

- Rir em privado ou em público da outra.

- Influenciar a outra com mentiras, falsas promessas, manipular.

- Ameaçar com denunciar para por em perigo a custódia, a situação 
econômica ou a permissão de residência da outra.

- Utilizar as diferenças contra a outra (“background” étnico, educação, 
salário, habilidades físicas...).

Isolar e controlar
- Controlar os contatos pessoais da outra.

- Enviar muitos sms ou chamadas diárias para saber o que faz a outra.

- Aparecer sem avisar no lugar de trabalho ou de estudo da outra.

- Subestimar as amigas da outra, só querer estar com ela, reduzir as 
relações sociais da outra mediante pressão ou ternura na relação de casal.

- Influenciar, controlar ou proibir o acesso da outra à informação ou à 
participação em grupos.

- Delimitar com quem, quando e onde a outra pode fazer coisas ou falar 
coisas.

- Descrever os ciúmes como uma mostra de amor e atribuir a cada 
contato que a outra tem um caráter de flerte ou de sexo.

- Perguntar constantemente onde esteve e o que fez.

- Ler seus e-mails, controlar seu celular, seus sms ou seu correio.

- Perseguir ou espiar.



Atemorizar ou amedrontar
- Causar medo ou insegurança na outra através de olhares, ações, 

gestos ou alusões.

- Destruir objetos pessoais da outra (exemplo: sua xícara preferida).

- Estragar as propriedades da outra (exemplo: sua bicicleta, seu carro...).

- Arremessar objetos, bater neles, chutá-los, destruí-los.

Depreciar
- Depreciar a outra.

- Interromper e tratar a outra como uma idiota.

- Por a outra em uma posição de doente mental.

- Rir de suas necessidades.

- Definir a percepção da outra como falsa.

Ameaçar
- Ameaçar ou dar sinais para a família, amigxs, ou pessoas próximas da 

outra ou chegar a fazer-lhes algo.

- Ameaçar tirar-lhe xs filhxs, permitir que os tirem ou os fazer mal.

- Chantagear com fazer públicas as confidencias dela.

- Ameaçar dizer se a outra pessoa é soropositiva ou culpá-la de ser 
soropositiva.

- Ameaçar com violência física ou violação.

- Ameaçar se suicidar ou deixar a relação se a outra decidisse romper 
com a violência ou se negar a fazer o que exige.



Controle heterossexista e desvalorização
-Ameaçar de tirá-la do armário para sua família, seus amigxs, em seu 

trabalho, etc.

- Desvalorizar a outra dizendo que não é uma lésbica de verdade 
(exemplo: jogar na cara relações heterossexuais passadas).

- Subestimar a outra com a censura de ser lésbica demais ou parecer 
muito masculina.

- Subestimar a outra com a censura de não ser uma verdadeira mulher, 
de ser muito trans, de ser ou se comportar ainda de uma maneira muito 
masculina.

Violência econômica
- Controlar o dinheiro e o salário da outra e determinar para que ele 

deve ser empregado.

- Estimular a dependência econômica da outra e exercer pressão sobre 
ela para que ela não tenha uma conta de banco própria ou para que ela 
não procure um emprego.

- Se aproveitar da situação precária da outra.

- Roubar dinheiro, os cartões de crédito ou os bens da outra.

Violência sexual/sexualizada
- Forçar a outra a fazer sexo, insistir em transar ou não aceitar um 

“não”.

- Obrigar a outra a ter  determinadas práticas sexuais ou a praticar sexo 
com outras pessoas ou convencê-la disso.

- Não respeitar as regras acordadas ou os pactos dentro das práticas 
sado masoquistas.



Se isso te aconteceu ou 
se você o fez, então é violência.

- Violação.

- Toques não desejados, como passadas de mão em festas ou em lugares 
públicos.

Violência corporal
- Empurrar, bater, esbofetear, estrangular, morder, assediar, dar 

pauladas, dar chutes ou imobilizar.

- Cravar algum elemento pontudo, disparar ou assassinar.

- Encarcerar.

- Ameaçar a outra com uma pistola ou faca ou algum outro objeto.



3. Possibilidade de atuação
O que posso fazer se na minha relação há violência?
Se você nota que não se sente segura na sua relação, que tem medo 

da sua companheira e acredita que deve se comportar com cuidado com 
ela “para que nada aconteça”, pode ser sinal de que há violência na sua 
relação. Leve a sério a sua percepção e conte a pessoas de sua confiança 
o que ocorre na sua relação. É importante que você tenha apoio. Confiar 
em alguém é um passo importante para sair da dinâmica de violência.

Você não é responsável pelo comportamento e pela violência de outras 
pessoas. É direito seu viver relações seguras nas quais você não se veja 
mal tratada ou ameaçada nem física nem emocionalmente. Busque ajuda 
e assessoria profissional. Muitas vezes é importante que você se assegure 
junto com uma assessora de que você está vivendo uma relação na qual 
há violência e saber o que você pode fazer na sua situação. Com ela você 
pode encontrar formas de apoio ou quais medidas tem sentido para você. 
Estas conversas ocorrem sob segredo profissional1.

Elabore um plano de emergência. Talvez suas amigxs ou a sua 
assessora possam te ajudar. As seguintes propostas podem te ajudar a 
elaborar seu plano de emergência em função da sua situação de vida e 
das suas necessidades.

Plano de emergência:
- Pense em um lugar em que você possa se socorrer em caso de 

necessidade de fuga imediata como, por exemplo, a casa de umx 

1 N. da T. No Brasil, temos a Lei Maria da Penha, sobre a qual as 
lésbicas e trans também tem direitos. Mais informações no final deste 
fanzine.



amigx, membros da sua família ou um hotel. Combine com a pessoa 
correspondente como você poderá localizá-la em caso de emergência e 
como poderá ter acesso ao lugar seguro.

- Pense qual é a melhor maneira de escapar do domicílio. Se você ver 
que há ameaça de que a situação se agrave, tente buscar uma casa em 
que você possa se esconder e chamar a polícia, informar a uma pessoa de 
confiança ou que possa escapar com você de maneira segura.

- Pegue uma mala com suas coisas mais importantes. Às vezes tem 
muito sentido dar esta mala a uma pessoa de sua confiança. Coisas 
importantes a levar são: documentos (R.G., Certidão de Nascimento, 
Carteira de Trabalho, Passaporte, Permissão de residência Carta de 
Motorista, etc.2), certificados médicos, dinheiro, cartão de crédito ou 
cartão do banco, chaves de casa e do carro, fotos de feridas anteriores, 
endereços e telefones importantes, assim como seus objetos pessoais 
mais importantes.

- Avise às vizinhxs que se for possível chamem a polícia em caso 
e escutar ruídos, gritos ou sons que os façam pensar que pode estar 
acontecendo uma agressão.

-Se você tem filhxs, fale a eles como se comportar em caso de 
emergência. Empacote também as coisas importantes deles (documentos, 
brinquedos, roupas...).

-É uma boa ideia mudar a fechadura da porta em caso de que a pessoa 
que te ameaça tenha as chaves da sua casa/apartamento.

2 N. da T. Como essa tradução é brasileira, incluímos os nomes 
de outros documentos importantes para brasileiras. No original está: 
“(passaporte, certidão de nascimento, permissão de residência, carta de 
motorista...)”.



O que posso fazer se exerço violência nas minhas 
relações?

Se você nota que você está passando dos limites e que exerce violência 
e não quer mais que isso ocorra, é um grande passo. Mas se arrepender 
e se desculpar, mesmo que seja sinceramente, não é o suficiente. 
Futuras agressões e atos violentos contra a sua companheira, amiga ou 
companheira de apartamento não cessarão e você não as irá evitar com 
isso.

Assuma a responsabilidade de seus atos e da violência que você 
exerce. Possivelmente o medo de prejudicar seriamente à outra ou de 
cometer um delito são os motivos pelos quais você queira mudar algo. Se 
você quer mudar seu comportamento e dar o primeiro passo, é importante 
que peça assessoria. Você pode pedir apoio para refletir sobre seus 
comportamentos dominantes e controladores e para encontrar soluções 
para eles para construir relações livres de violência. Suas conversas com 
a assessora estão sob segredo profissional3.

 4. Comunidade / Ambiente
Muitas mulheres que vivem ou exercem violência nas suas relações 

lésbicas, decidem por diferentes motivos não falar sobre esse aspecto 
da sua relação. Como sobrevivente é difícil admitir que você vive em 
uma relação com violência ou que sofreu uma agressão. Como pessoa 
que apóia é difícil não ver a violência como um caso isolado ou como 
um deslize. Também ocorre que, geralmente, entende-se a abordagem 
do tema como “se intrometer na esfera privada”. Muitas das pessoas que 
exercem violência não definem seu comportamento como violento. A 
3 Neste caso, ainda não encontramos informações sobre onde pro-
curar este tipo de serviço no Brasil.



discriminação e a invisibilidade das lésbicas e das pessoas trans nesta 
sociedade, faz também com que seja difícil romper o tabu da violência 
nas relações entre lésbicas e nomeá-la como tal. Quando se debate 
publicamente a violência nas relações entre lésbicas, muitas lésbicas e 
pessoas trans tem medo de que sejam reforçados os preconceitos e que 
a discriminação aumente. Para muitas, os espaços de lésbicas ou os 
espaços queer são pontos de encontro importantes que se vivem como 
lugares de celebração conjuntas, de apoio mútuo e como espaços seguros. 
A necessidade de espaços livres de violência e de medo e de contextos 
livres de hostilidade para com as lésbicas, de homofobia e de transfobia 
faz com que ao mesmo tempo seja difícil debater a violência estrutural 
como o racismo ou a violência nas relações.

Como posso fazer para romper o tabu na minha 
comunidade?

Cada pessoa pode influenciar os valores e os posicionamentos que 
regem uma comunidade. É necessário responsabilidade coletiva e ação 
conjunta para converter a comunidade em um lugar no qual as lésbicas 
ou as mulheres bissexuais ou as pessoas trans que sofreram violência ou 
agressões em suas relações possam falar disso e obter apoio. Quando, 
por exemplo, durante uma conversa no círculo de amigas ou em um bar 
ou em espaços de ócio não se toma uma atitude frente a comentários 
que subestimam, ou se não tomam atitude frente à violência física, se 
está reforçando indiretamente a atuação de quem exerce violência e esta 
prosseguirá sem contradições. A sobrevivente se sentirá sozinha nesse 
momento e terá a impressão de que a violência é aceita pelas outras 
pessoas. Fala-se muito pouco sobre a violência em relações lésbicas e 
muitas vezes não se percebe como uma realidade. As iniciativas coletivas 
ou individuais contra a violência nas relações lésbicas dentro de uma 
comunidade são boas estratégias para combatê-la. Um primeiro passo 
pode ser falar com as amigas da violência nas relações lésbicas. Também, 



ainda que nenhuma delas tenha sofrido violência ou agressões dentro 
das suas relações, serão possivelmente estas amigas que poderão ajudar 
a outra lésbica, mulher bissexual ou pessoa trans de que se dê conta de 
que está sofrendo violência na sua relação para que busque apoio e ajuda.

5. Apoio
Como posso me dar conta de que está ocorrendo violência na relação 

de uma amiga?

Como amiga ou conhecida, há situações nas quais, primeiramente, 
você possa intuir que em uma relação se está produzindo violência ou 
desvalorização. De vez em quando você pode ser testemunha de fortes 
discussões, ou observar que a relação não está igualitariamente estruturada 
e que as companheiras se relacionam de maneira depreciativa. Pode 
acontecer que conversas de confiança com amigas te dêem a impressão 
de que na relação há algo que falha ou que ela não está te contando toda 
a verdade sobre a relação. Se você nota que uma amiga cada vez se retira 
mais, pode ser também um sinal de que há violência na relação dela. 

Frequentemente a violência não se reconhece nem se nomeia como 
tal e isso ocorre sobretudo em todas as formas de violência psicológica. 
Tira-se a importância dos fatos e considera-se uma parte “normal” das 
discussões. Isso é, geralmente, mais simples que chamar as coisas por 
seu nome. Xs amigxs poder ser xs primeirxs e, inclusive, xs únicxs aos 
que a sobrevivente se atreva a falar sobre a violência na sua relação. Para 
muitas, a opção de acudir a assessorias não é plausível, devido a medo às 
reações homofóbicas ou transfóbicas ou pela insegurança de confirmar 
e perpetuar preconceitos ou por vergonha. Embora em um primeiro 
momento possa parecer complicado, comente a sua intuição ou as suas 
suspeitas. Só dessa maneira você poderá apoiar, verdadeiramente, a sua 
amiga.



O que fazer quando noto que uma amiga está vivendo 
violência na relação dela?

É muito importante que a sua amiga tenha uma pessoa de confiança 
que acredite nela, que não questione as suas experiências e que a apoie. 
Embora a sua opinião seja a de que se deve fazer algo imediatamente, a 
decisão final é da sua amiga. Ela deve decidir qual é para ela o momento 
de dar os primeiros passos e quais são eles. Não se decepcione, nem 
perca a paciência, nem se afaste dela se ela não estiver preparada para 
acabar com a situação de imediato. Isso só acentuará seu isolamento. O 
fato de que a sua amiga tenha quebrado o silêncio e tenha te contado as 
experiências dela, é um primeiro passo importante para acabar com a 
violência. Reforce em assimilar que os comportamentos  da outra não 
são aceitáveis e que a violência não pode ser desculpada de nenhum 
modo. Desafie-a  também a ver as próprias minimizações que ela faz dos 
fatos. É muito importante nomear a violência como o que é. É importante 
que você reconheça os sentimentos contraditórios da sobrevivente. 
É muito provável que a sua amiga veja a separação como uma perda 
difícil de suportar. Pode parecer a ela mais simples continuar aguentando 
a violência do que arriscar fazê-la pública, ou a perder a permissão de 
residência1 ou viver sem companheira. É importante que você reconheça 
o medo dessas perdas, mas que ao mesmo tempo anime sua amiga a 
buscar outras soluções. Não se esforce em convencê-la de que ela deve 
romper de imediato com a que exerce violência na relação. Romper uma 
relação com uma pessoa que se comporta de maneira violenta pode ser 
perigoso se não foram tomadas medidas de segurança com antecedência. 
Um plano de segurança realista é muito importante. Acompanhar amigas 
de maneira adequada pode ser muito desgastante por isso é bom que você 
mesma também se informe, leia livros ou busque ajuda com especialistas. 
Anime sua amiga a procurar ajuda e apoio em alguma associação. Você 
pode propor ir com ela e acompanhá-la.



O que fazer se noto que uma amiga exerce violência na 
relação dela?

Procure um momento para conversar com a sua amiga e comunique 
a ela que você não está de acordo com o seu comportamento e que o 
que ela faz é violência. Diga quando tenha a impressão de que ela está 
tentando encobrir ou subestimar o próprio comportamento. Isso não quer 
dizer que você deva negar seus sentimentos ou vivências. Será bom se 
você permanecer ao lado dela como uma companheira para falar que 
quer compreender e apoiar. 

Demonstre à sua amiga que você rechaça a violência que ela exerce, 
mas que também não a rechaça como pessoa.

Pode ajudar muito a sua amiga saber quais efeitos tem em você os 
comportamentos violentos dela e como você vive a sua maneira de se 
comportar na sua relação. Comunique a ela que é responsabilidade dela 
acabar com a violência que ela exerce. Talvez graças ao seu apoio como 
amiga seja o que permita que ela comece a compreender as consequências 
que o comportamento dela implica.

Você pode apoiar a sua amiga se você a ajuda a encontrar uma 
associação que encaixe com ela e oferecer-se para acompanhá-la.



É responsabilidade de todas 
acabar com a violência em 

nossas relações lésbicas. Espero 
que este texto contribua para 

despertar consciências e a 
ascender a faísca.



Informações e assistência 
(Regiões de São Paulo) *

 • Zona Norte
Casa Brasilândia: Rua Silvio Bueno 
Peruche, 538 – Brasilândia. Fone: 
(11) 3983-4294 / 3984-9816

CISM II – Centro de Integração 
Social da Mulher II: Rua Ferreira de 
Almeida, 23 – Casa Verde. Fone (11) 
3858-8279

• Zona Sul
Casa Eliane de Grammont: 
Rua Doutor Bacelar, 20 – Vila 
Clementino. Fone: (11) 5549-9339 
5549-0335

CISM I Centro de Integração Social 
da Mulher I: Rua Álvaro Nunes, 184 
- Campo Belo. Fone (11) 3271-7099

CISM III - Centro de Integração 
Social da Mulher III: Rua do Fico, 
234 - Ipiranga. Fone (11) 2272-0423
Casa Sofia: Rua Doutor Luiz Fernado 
Ferreira, 06 – Jardim Dionizio. Fone: 
0800-770-30-53 / (11) 5831-3053

 • Zona Leste
Casa Ser Dorinha: Avenida 
Doutor Guilherme de Abreu 
Sodré, 485 – Cidade Tiradentes. 
Fone: (11) 2555-7090 / (11) 2555-
4806

Casa de Isabel: Rua Professor 
Zeferino Ferraz, 486 – Itaim 
Paulista. Fone: (11) 2025-3271

Casa Cidinha Kopcak: Rua 
Margarida Cardoso dos Santos, 
500 – São Mateus. Fone: (11) 
2015-4195

Casa Viviane dos Santos: Rua José 
Teixeira, 87 - Lajeado. Fone: (11) 
2553-2424

• Centro
Centro de Referência da Mulher: 
Rua 25 de Março – Centro. Fone: 
(11) 3106-1100

* Estas as informações foram retiradas do site da prefeitura de São Paulo.



• Além destes centros e casas abrigo, que oferecem serviços de 
psicologia e assessoria jurídica, existe também o Centro de Referência 
da Diversidade (CRD), que fica na Rua Major Sertório, 292/294, 
República - São Paulo – Fone: 11 3151-5786

• Lei Maria da Penha:

http://www.mulheresedireitos.org.br/publicacoes/LMP_web.pdf




