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I – Introdução 

O estudo das percepções das pessoas mais jovens do Concelho de Matosinhos sobre a 

violência doméstica foi realizado por uma equipa do CESIS – Centro de Estudos para a 

Intervenção Social – no âmbito do Plano de Actividades da ADEIMA de 2008.  

 

Este estudo surge de debates tidos na Rede Social que evidenciaram um desconhecimento 

generalizado sobre o fenómeno e sobre aquilo que a sociedade local pensa sobre o mesmo. 

 

Este desconhecimento não se pode dissociar do facto de este ser um fenómeno 

recentemente construído enquanto problema social e extraordinariamente dependente da 

existência de uma maior consciência (e menor tolerância) pública e política face à violência 

doméstica.  

 

Sendo as percepções importantes indicadores da existência (ou não) dessa tal consciência 

social, torna-se, até do ponto de vista do planeamento de uma intervenção estratégica 

neste domínio, particularmente pertinente saber o que os mais jovens pensam sobre esta 

matéria.   

 

Por outro lado, vários autores alertam para o facto de ser precisamente na adolescência que 

tendem a acentuar-se as diferenças entre os papéis de género; que se consolida a aceitação 

da violência como uma versão do amor, ou que se adere mais facilmente a alguns “mitos 

culturais” sobre as relações íntimas, como por exemplo, associar o amor ao sofrimento 

subjacente no célebre provérbio «Quanto mais me bates, mais gosto de ti». 

 

Neste sentido, analisar as percepções que os/as jovens têm sobre a violência doméstica, tal 

como é o objectivo deste estudo, permite, não só ter uma visão do problema, como 

também se torna um instrumento de actuação e de sensibilização, com o objectivo de 

fomentar mudanças comportamentais que conduzam, no futuro, a uma erradicação deste 

problema social. 
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II - Violência Doméstica: Enquadramento e 
Discussão 
 

A violência doméstica não é um fenómeno novo, embora se revista, actualmente, de novas 

dimensões e características.  

 

Foi a partir da década de 60, com os movimentos feministas, que a violência contra as 

mulheres se tornou um tema visível e merecedor de atenção por parte da opinião pública e 

das instâncias políticas. Procurou-se, desde essa altura, desconstruir a “naturalização” 

associada à violência no seio da esfera privada, que com maior frequência se dirige às 

mulheres. No entanto, só a partir de 1970 surgem, nos EUA, os primeiros estudos nacionais 

que permitem avaliar a verdadeira amplitude e intensidade do fenómeno, dando-lhe uma 

visibilidade, que até então permanecia oculta. 

 

Em Portugal, só a partir da década de 80 é que a violência doméstica foi identificada como 

um problema social. Com a criação, na década de 90, de legislação especificamente voltada 

para as vítimas de violência doméstica, Portugal passou, assim, a dar resposta não só a um 

problema social, cuja consciencialização dos seus efeitos nas vítimas, e nas famílias onde 

ocorre, é crescente, como foi ao encontro de um conjunto de recomendações internacionais 

que, desde a década de oitenta, se tem vindo a produzir neste domínio.  

 

Desta forma, a progressiva visibilidade que a violência doméstica foi adquirindo levou, nos 

últimos anos, a diferentes discussões, reflexões, estudos e medidas políticas, envolvendo 

cada vez mais actores, nas diversas perspectivas e dimensões de análise e intervenção. 

 

Actualmente, a violência doméstica apresenta-se, assim, como um campo teórico amplo, 

cuja complexidade se manifesta a vários níveis, começando na sua própria definição, que 

tem conhecido uma crescente evolução e expansão. O seu campo conceptual abrange, 

hoje, cada vez mais situações e comportamentos, outrora considerados ‘normais’ (Lourenço 

e Lisboa, 1992). De uma definição assente na prática da agressão física, no conceito 

violência doméstica são hoje enquadradas as dimensões psicológica, emocional, simbólica e 

sexual (Coimbra, et. al., cit. in Dias, 1998). 

 

Hoff apresenta uma definição de violência doméstica baseada na força física ou no domínio 

pela força. Segundo este autor a violência doméstica é o “exercício de força física e do 
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poder sobre o outro, normalmente com o objectivo de o controlar, retirar poder e/ou 

agredir, que ocorre nos relacionamentos de intimidade, parentesco, de dependência ou de 

confiança” (Hoff, cit. in Cardoso, 2000).  

 

Já Elza Pais (1996) afirma que o conceito de violência doméstica varia em “função dum 

complexo processo de construção das nossas sensibilidades e das diversas definições pelas 

quais o fenómeno tem passado”.  

 

Ultrapassada a definição eminentemente biológica, em que nomeadamente o homem era 

visto como detentor de uma agressividade natural, a violência doméstica começa a ser 

concebida como um fenómeno «socialmente construído» ou, numa perspectiva mais social, 

“como uma transgressão aos sistemas de normas e de valores que se reportam em cada 

momento, social e historicamente definido, à integridade da pessoa”, sublinhando a 

variabilidade espacial e temporal do seu significado (Lourenço e Lisboa, 1992) e a sua 

estreita relação com uma consciência social alargada sobre o fenómeno. 

 

A História Social mostra-nos que, na sociedade tradicional1, a família enquadrava-se num 

contexto violento. Porém, a violência não colocava em causa a estrutura ou funcionamento 

da família, na medida em que longe de ser reconhecida como um problema social, 

constituía sim uma prática entendida como necessária à estabilidade e permanência das 

relações e do património. No domínio da esfera privada a violência doméstica, era, também, 

“um meio privilegiado de regulamentar os litígios e os conflitos individuais” (Pais, 1996). 

 

Se a violência doméstica é hoje considerada como um crime público, isso advém da maior 

visibilidade social que foi conquistando ao longo dos tempos, a par da crescente intolerância 

face a estas situações, cada vez mais percebida como uma condição de não cidadania, 

como uma infracção aos direitos humanos. Desta indução não pode ser dissociada a 

importância que a redefinição do papel social da mulher teve durante as últimas décadas; a 

construção de uma nova consciência social e de cidadania, bem como a afirmação dos 

direitos humanos (III Plano Nacional contra a Violência Doméstica).  

 

                                                 
1 Utiliza-se a designação utilizada por Isabel Dias (2004) e que tem como referente histórico e temporal as sociedades 

europeias do Antigo Regime, «período anterior à implantação dos liberalismos na Europa, ao desenvolvimento da 

industrialização e à eclosão da sensibilidade romântica» (Nunes de Almeida, et. al., cit. in Dias, 2004) 
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No entanto, e se, por um lado, o tema da violência doméstica tem ganho, como vimos, uma 

maior visibilidade e importância no quadro social e político, a verdade é que ainda persistem 

diversos factores que perpetuam a banalização ou normalização dessa mesma violência.  

 

Por um lado, a violência tende a não ser reconhecida pelas próprias vítimas, sobretudo 

mulheres, que, em alguns casos, se assumem como culpadas e merecedoras da agressão, 

apresentando algumas dificuldades de ruptura, quer por razões económicas, quer por 

fragilidades psicológicas que decorrem da própria situação e que as fazem carregar o 

silêncio, a vergonha e o medo.  

 

Por outro lado, persistem, nas nossas sociedades, crenças e mitos que, não só mantêm a 

naturalização da violência, como a encerram numa esfera privada onde o domínio público 

não tem competência para intervir, minimizando os seus impactos.   

 

Embora cada vez menos, ainda se continua ouvir dizer, “entre marido e mulher, ninguém 

mete a colher”; “uma bofetada não magoa ninguém”; “para terem levado é porque fizeram 

alguma coisa”; “ele estava de cabeça perdida”. Essas afirmações reforçam o carácter 

privado da violência, legitimando-a entre quatro paredes, tendem a negar ou a normalizar o 

fenómeno, a responsabilizar e a banalizar a experiência da vítima ou a desculpabilizar o 

agressor. Estas afirmações, apoiadas por uma determinada concepção de família e das 

relações entre sexos, tornam-se tanto mais graves quando conduzem a posturas de não 

denúncia e, consequentemente, de não intervenção. 

 

Quer-se com isto dizer que apesar de “bater na mulher” não ser, actualmente, um 

comportamento aceitável e bem visto, o facto é que “acontecer quem bata” sem estar 

sujeito a criticas ou a penalizações (punições) é algo que ainda existe. Luísa Ferreira da 

Silva (cit. in Matos e Machado, 1999), a propósito do seu estudo “Entre marido e mulher, 

alguém meta a colher”, afirma que estas situações continuam, ainda, a ser entendidas como 

uma “realidade triste que se passa em algumas famílias”, enquanto uma fatalidade, que 

apenas diz respeito aos próprios. A aceitabilidade da violência no espaço doméstico é, deste 

modo, entendida como fazendo parte do contexto social global, onde se tende a tolerar a 

subordinação da mulher e a utilização da violência como consequência de frustração e 

conflito.  

 

A grande questão que se coloca é, então, a de saber porque é que são, sobretudo, as 

mulheres as principais vítimas de violência doméstica. E a resposta prende-se de forma 



Principais Percepções dos/as Jovens do Concelho de Matosinhos sobre Violência Doméstica 
 

 

 5 

directa com a construção social do que é, ou deve ser, o género masculino e o género 

feminino, com a “construção social da diferença”, como diria Lígia Amâncio. Como explica 

David Morgan, “in the origins of the acts are understood and assessed, everyday 

constructions of masculinity and femininity are part of the context of understanding” 

(Morgan, cit. in Casimiro, 2002). Neste âmbito, o género surge como uma variável 

particularmente relevante para a interpretação deste fenómeno, na medida em que é 

encarada como um “exercício de poder arbitrário do mais forte sobre o mais fraco” (III 

Plano Nacional contra a Violência Doméstica). 

 

Em 1997, foi levado a cabo um estudo que pretendia retratar a violência doméstica a nível 

nacional. Para o efeito, foi administrado um inquérito de vitimação a uma amostra 

representativa da população feminina portuguesa com mais de 18 anos. O inquérito 

integrava não só actos de violência mais frequentes contra as mulheres, mas também 

abrangia comportamentos reactivos das mulheres à agressão, as suas representações sobre 

a violência e uma caracterização dos agressores. 

 

Entre outras conclusões, os autores avançam com a hipótese que “aponta no sentido de a 

violência contra as mulheres na sociedade portuguesa ser fundamentalmente doméstica, 

com especial destaque para a vertente psicológica e, mais atenuadamente, física” 

(Lourenço, Lisboa e Pais, 1997).  

 

No estudo “Rupturas violentas da conjugalidade: Os contextos do homicídio conjugal em 

Portugal” ao analisar-se as diferenças de género na relação vítima-agressor, a autora 

construiu uma tipologia de homicídio conjugal. Através dos resultados, Elza Pais afirma que 

“a violência parece ser, num contexto de proximidades relacionais uma forma de resolução 

de conflitos, uma expressão de impotência, que pode surgir, quando, por motivos diversos, 

é inviabilizada a acessibilidade dos seus protagonistas a outras soluções” (Pais, 1996).  

 

Salienta também que, embora haja uma tendência para o homicídio ser um crime de 

homens contra homens, as mulheres, quando violentas, são-no mais no contexto da 

conjugalidade do que em qualquer outro. No entanto, grande parte das mulheres que 

matam os cônjuges faz para não continuarem a ser por eles maltratadas. O crime conjugal, 

por parte da mulher, parece constituir, portanto, o limite do sofrimento e a possibilidade de 

mudança. 
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Esta ideia é reforçada por Giddens (1989) ao afirmar que, “violence by female is more 

restrained and episodic than that of men, and such less likely to cause enduring physical 

harm. ‘Wife-battering’ – the regular physical brutalizing of wives by husbands – has no real 

equivalent the other way around” (cit. in Casimiro, 2002).  

 

No já citado “Entre marido e mulher alguém meta a colher”, Luísa Ferreira da Silva, 

reconhecendo a normatividade social com que a violência doméstica é encarada, avança 

com alguns dados que ilustram não só a sua extensão na cidade do Porto, na década de 

1980, como também a face feminina das suas vítimas.  

 

As informações recolhidas junto do Tribunal de Família, da Polícia de Segurança Pública, do 

instituto de Medicina Legal e de dois serviços de psiquiatria, situados no Porto, permitem, 

pois, constatar que as mulheres são as principais vítimas de violência doméstica. Embora 

estes dados não possam ser generalizados a outras regiões do País, eles constituem, na 

perspectiva da autora, um indicador de que a violência sobre a mulher na relação conjugal é 

um fenómeno muito frequente no nosso país, onde existe quase uma “autorização cultural” 

para a violência marital (vd. Silva, 1995). 

 

Importa, ainda, referir o artigo publicado em 2002, em que Marlene Matos aborda esta 

problemática, sugerindo que uma intervenção continuada é prioritária, sobretudo no sentido 

de transformar as mulheres vítimas de violência nas protagonistas dos processos de 

mudança. 

 

Estes estudos, para além de terem dado um contributo precioso para o processo de 

conhecimento teórico e empírico sobre o fenómeno da violência doméstica, servem, 

igualmente, para ilustrar que quando se fala em violência doméstica, referimo-nos, 

sobretudo, a uma realidade, essencialmente, feminina.  
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III - Violência Doméstica: Realidade em Números 
 

Em 2002 o “World Report on Violence and Health” denuncia a violência doméstica como 

responsável pela perda de 1.8 milhões de pessoas em todo o Mundo, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 44 anos, e ainda assim este número não traduz a 

amplitude do fenómeno. Para além da dimensão individual deste problema, a violência 

doméstica assume uma vertente de saúde pública pois as consequências da violência 

representam custos avultados para a economia dos países, essencialmente pelos gastos em 

saúde e pela baixa de produtividade ao nível do trabalho que este problema pode 

representar (WHO, 2002). 

 

Segundo o Conselho da Europa (2002) citado por Pais (2006) “A violência contra as 

mulheres no espaço doméstico é a maior causa de morte e invalidez entre mulheres dos 16 

aos 44 anos, ultrapassando o cancro, acidentes de viação e até a guerra”. 

 

As estatísticas em Portugal sobre violência doméstica são escassas e dispersas, mas 

constituem uma importante aproximação a uma realidade que, até há pouco tempo era 

oculta, tanto do ponto de vista quantitativo, como qualitativo. 

 

Os dados avançados pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) contribuem para 

uma quantificação do fenómeno e dão conta da tendência para o aumento da visibilidade da 

violência doméstica no nosso País, suscitada, inclusivamente, pela própria criação de 

serviços específicos de atendimento. Em 1996, esta Associação efectuou, a nível nacional, 

2269 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica (cf. Lourenço, Lisboa e Pais, 

1997); em 2001, o número de atendimentos foi já de 5575 casos, 93.6% dos quais diziam 

respeito a mulheres e 5.1% sobre homens. De um total de 15758 atendimentos registados 

por esta associação, em 2006, cerca de 86% foram casos de violência doméstica, 

destacando-se os maus-tratos psíquicos (32.2%) e físicos (31.1%). 

 

Nesse mesmo ano, o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica (SIVVD) 

contava com um total de 2972 chamadas, sendo que 2015 reportavam-se a situações 

relacionadas com violência doméstica.  

 

Os dados que fazem parte do Relatório Anual de Segurança Interna de 2007, traduzem um 

aumento progressivo das denúncias associadas a casos de violência doméstica em Portugal, 

tal como se ilustra no gráfico em baixo. Nesse mesmo ano, a PSP e a GNR registaram, em 
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Portugal, 21907 ocorrências de violência doméstica, o que corresponde a um aumento 

global de 6.4%, relativamente a 2006. Comparativamente ao ano 2000, as ocorrências de 

violência doméstica quase que duplicavam.  

 

Evolução do número de ocorrências de violência doméstica registadas pelas Forças de 
Segurança Pública, no território nacional 
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                Fonte: Direcção Geral da Administração Interna, 2007 

 

À semelhança dos dados avançados pela APAV, também no citado relatório se pode ler que 

as mulheres são as principais vítimas (80%) e os homens surgem como agressores em 

quase 90% das situações. O lar é o espaço privilegiado para a ocorrência de violência, 

sendo que é nesse mesmo contexto que os maridos se constituem como os principais 

agressores.  

 

Em termos geográficos, os dados das Forças da Segurança Pública, permitem constatar que 

os distritos com maior proporção de casos de violência doméstica registados no período de 

6 anos - 2000-2005  - são Lisboa e Porto, representando, 18.7% e 21.7%, respectivamente, 

do total de ocorrências registadas a nível nacional. 

 

Dos 18 concelhos que compõem o distrito do Porto, Matosinhos surge em quarto lugar, 

enquanto local de residência da vítima de violência doméstica, com 75 casos. O primeiro 

lugar é ocupado pelo concelho do Porto com 462 casos, seguido dos concelhos de Vila Nova 

de Gaia e Gondomar, com 187 e 99 casos, respectivamente. 
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Ocorrências de violência doméstica registadas pelas Forças de Segurança Pública, por 
distrito (2000-2005) 
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              Fonte: Ministério da Administração Interna, 2000-2005 

 

Considerando, agora, apenas o concelho de Matosinhos e, à semelhança do que acontece a 

nível nacional, o número de ocorrências de violência doméstica tem vindo a aumentar. Em 

2008, segundo os dados disponibilizados pelas Forças de Segurança Pública, registaram-se 

615 ocorrências. Comparativamente aos anos de 2006 e 2007, aquele número corresponde 

a um aumento de 32.5% e 27%, respectivamente.  

 

A grande maioria das ocorrências registadas, em 2008, diz respeito a violência exercida 

sobre cônjuges (88.5%), sobretudo praticada por homens contra mulheres (89%).  
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IV - Tipos de Violência Doméstica: Causas e 
Consequências 
 
 

IV.1. Tipos de Violência Doméstica  
 
Com uma forte prevalência nas relações conjugais a violência doméstica assume-se como 

um fenómeno mais geral, extravasando este tipo de relações para outras relações de 

parentesco/familiares. 

 

Assumindo uma face essencialmente feminina, a violência doméstica atinge crianças e 

pessoas idosas; pessoas dependentes ou com deficiência, num quase exercício de 

“selecção” dos/as mais fracos/as. 

 

Esta violência pode revelar-se sob várias formas, consubstanciadas num conjunto alargado 

de actos, susceptíveis de serem agrupados para que seja possível a sua tipificação. Assim, e 

ainda que se encontrem várias formas de operacionalização do conceito de violência 

doméstica, existem três tipos que encontramos habitualmente na literatura sobre esta 

temática2. São eles:  

 

- Violência Física: “Consiste em actos como agredir com sovas, apertar-lhe o pescoço, 

puxar-lhe o cabelo violentamente, bater-lhe com a cabeça contra paredes ou superfícies 

semelhantes, bater com a própria cabeça na sua cabeça, empurrar pelas escadas 

abaixo, pontapetear-lhe a barriga (em alguns casos durante uma gravidez), sequestro, 

tentativa de homicídio, não assistência depois dos ataques ou na doença”; 3 

- Violência Sexual: “Consiste em obrigar a vítima a práticas sexuais contra a sua 

vontade, consigo e/ou com outras pessoas, sendo, muitas vezes, violentamente. A 

violação e a coacção sexual são crimes que pratica contra a pessoa com quem é casado 

ou com quem vive maritalmente, esta em muitos casos submissa por não considerar tais 

actos enquanto crimes, mas como obrigações suas no casamento. Pode ainda torturá-la 

sexualmente, como queimar-lhe os órgãos genitais com pontas de cigarro em brasa, 

amarrá-la, mordê-la, entre outras”; 4 

                                                 
2 Lisboa (2003); Lourenço (1997); APAV (1999) 
3 Lourenço (1997), cit. in APAV (1999) 
4 APAV (1999) 
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- Violência Psicológica: “Consiste em actos como gritar-lhe para atemorizar a vítima, 

humilhá-la com palavras e comportamentos, persegui-la na rua e/ou no emprego, 

compará-la negativamente com outras pessoas, referir-se de forma negativa a tudo 

quanto ela faça, difamá-la e atribuir-lhe amantes, humilhá-la referindo de forma 

negativa o seu aspecto físico, maltratar os seus familiares e amigas/os (que começam a 

evitar estar próximas/os do problema), quebrar a mobília e objectos, acordá-la durante 

a noite para atemorizar, chantageá-la, atirar comida para o chão, atribuir-lhe o exercício 

da prostituição e dirigir-lhe outros insultos”.5 

 

Existem igualmente outras formas de actuação, descritas no Manual Alcipe6, que ainda que 

referenciadas como estratégias de actuação dos homens agressores contra as mulheres, 

não são exclusivas a esta forma de violência, sendo transversal a todas as outras. Quase 

sempre estes actos surgem associadas aos três tipos de violência anteriores: 

 

- Isolamento relacional: “Consiste em proibir a vítima de trabalhar, de sair de casa, de 

ter amigos, de contactar frequentemente com a família. Esta, por sua vez, também pode 

não querer ter qualquer aproximação com a vítima, temendo agravar a situação desta 

ou mesmo temendo represálias. Por sua vez, a vítima também evita relacionar-se com 

outras pessoas, temendo a cólera do ofensor, por um lado, e sentindo vergonha do 

problema que tem, temendo a incompreensão dos outros, por outro lado” ;7 

- Intimidação: “ Consiste em manter a vítima sempre com muito medo do que ele possa 

vir a fazer contra si e contra a sua família e amigas/os (sobretudo às/aos filhas/os) e às 

suas coisas. O ofensor pode usar palavras, gritos, simples olhares e expressões faciais, 

mostrar ou mexer em objectos (como limpar a espingarda, carregar o revólver, afiar 

uma faca, exibir um bastão, etc.). Pode ainda servir-se da sua estatura física, quando 

superior à da vítima, simplesmente aproximando-se desta. Intimidá-la pode mantê-la 

sob domínio, porque dentro de uma atmosfera de violência futura, sempre com receio 

do que possa vir a acontecer”;8 

- Domínio económico: “Consiste em negar à mulher vítima o acesso a bens materiais 

do casal, como dinheiro para a satisfação das necessidades básicas, como comida, 

medicamentos, pagamento de despesas regulares, como o abastecimento de água 

                                                 
5 Lourenço (1997), Cit. in APAV (1999) 
6 APAV (1999) 
7 Op.cit. 
8 Walker, L. (1979). The battered women, USA: Harper and Row, cit. in APAV (1999) 
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canalizada, electricidade, telefone, etc. Pode ainda impedir a mulher vítima de ter um 

emprego fora de casa. Pode também permitir que trabalhe fora, mas não lhe permitir o 

uso do vencimento que dele retira, gerindo-o ele, exclusivamente”.9                                                 

 

Normalmente, os tipos de violência referidos raramente surgem de forma isolada. 

Geralmente ocorrem conjuntamente, associando diversos comportamentos que 

habitualmente aparecem combinados e “que se traduzem num padrão comportamental de 

abuso e controlo, em que o agressor tem como objectivo último, o exercício de poder sobre 

a vítima”.10                                                                

 

Encontra-se presente em todas as culturas, estratos sociais, idades e regiões. Porém, a 

percepção da violência é social e culturalmente diferenciada em função do tipo de actos 

(Lourenço, et. al., cit. in Lisboa, 2003). Assim, no estudo já atrás referido efectuado a nível 

nacional em 199711, a violência sexual é essencialmente apontada por mulheres com níveis 

de instrução formal mais elevados, quadros superiores e profissionais liberais, de estrato 

social médio e médio alto e mais jovens; já a violência física é aquela que é mais referida 

por mulheres com menores níveis de instrução, operárias, de estrato social mais baixo e 

mais velhas. Existe no entanto um tipo de violência que apresenta uma maior 

transversalidade a todos os estratos sociais: trata-se da violência psicológica.   

 

Uma diferenciação social na percepção da violência implica igualmente formas diferenciadas 

de actuação. Assim, é constatado pelo mesmo estudo que os casos de violência são 

fundamentalmente denunciados pelos grupos sociais mais expostos às mudanças, sendo 

que estas transformações não se verificam de forma homogénea nos diferentes estratos 

sociais, grupos etários e até mesmo regiões. São as mulheres mais novas, com níveis de 

instrução formal mais elevado e residentes em zonas mais urbanizadas, aquelas que mais 

facilmente relatam terem ser vítimas de actos de violência. Inversamente, as mulheres mais 

velhas e de camadas sociais mais baixas apresentam uma maior dificuldade em romper um 

ciclo de violência, ocultando ou não tendo a percepção da sua existência, orientando “as 

suas condutas por valores tradicionais que as colocam numa situação de dependência 

formal e simbólica dos homens com quem vivem”. 12 

 

                                                 
9  APAV (1999). 
10 III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica. 
11 Lourenço (1997).  
12 Lourenço (1997). 
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IV.2. Causas e Consequências da Violência Doméstica  
 

A grande maioria dos/as agressores/as, assim como das vítimas, tendem a justificar o 

despoletar dos conflitos em factores externos à própria relação: dificuldades económicas, 

alcoolismo e toxicodependência são habitualmente referidos. A violência doméstica aparece 

aqui como uma “resposta à violência social” (APAV, 1999), sendo causada pelas dificuldades 

sociais que a família não consegue ultrapassar.  

 

Noutras situações são apontados como factores determinantes para a agressão, problemas 

do foro psicológico, como depressão e stress. Por fim, surgem aspectos de carácter 

emocional: frustrações, zangas e ciúmes. 

 

No entanto, e ainda que nestas respostas se possa tentar encontrar formas de combate à 

violência doméstica, não podemos nunca esquecer que nada justifica os maus-tratos, 

sendo, acima de tudo, uma questão de violação dos direitos humanos de qualquer cidadã/o. 

 

O que alguns estudos realizados, nomeadamente pelo CESIS, têm, de facto, vindo a 

confirmar é a existência de uma relação directa entre mal tratada/o e mal tratante, 

remetendo-nos para a teoria da reprodução do ciclo de violência13. Em muitos casos, o/a 

agressor/a já foi mal tratado/a de uma forma activa, ou negligenciado/a, crescendo num 

ambiente familiar violento onde só conheceu determinado tipo de atitudes, que se 

transformaram no seu modelo. 

 

O mesmo tipo de situação aplica-se à vítima, verificando-se frequentemente a pertença a 

famílias de origem onde estas pessoas foram vítimas de maus-tratos na sua infância, ou 

assistiam a episódios de violência, levando à sua normalização e à consequente aceitação 

de relações onde o problema se mantém presente.  

 

Situações de violência doméstica podem arrastar-se anos sem que nada se altere, e se vão 

acumulando os episódios, como já ilustraram os primeiros estudos realizados sobre esta 

matéria, em 1995, pela Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres (CIDM), 

registando-se, àquela data, que uma em cada três mulheres tinha sido vítima de dois ou 

mais episódios de violência. 

                                                 
13 Cardoso (2000); Baptista (2003). 
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São vários os factores que contribuem para a manutenção de uma relação violenta por 

parte da vítima. A sua identificação leva-nos a compreender melhor o fenómeno e a elevada 

taxa de reincidência. 

 

- Razões culturais 

Ainda que se tenha vindo a verificar gradualmente uma maior visibilidade da violência 

doméstica, associada, por um lado a uma redefinição do papel social da mulher e, por 

outro, a alterações dos costumes onde já não se aceitam determinadas situações 

consideradas até então como normais ou exclusivamente do foro privado da família, as 

pressões sociais e as tradições culturais continuam a exercer um forte peso para a 

permanência das mulheres em relações onde são maltratadas. Neste sentido, surge a ideia 

da necessidade de se manter o casamento a qualquer preço, sobrepondo-se assim “o valor 

social da manutenção da família à dignidade e salvaguarda dos direitos da pessoa” (APAV, 

1999).  

 

- Deficiente informação 

Desconhecimento dos seus direitos ou medo das consequências, chegando inclusivamente a 

não se considerar vítima de crime (APAV, 1998). 

 

- Fraco ou inexistente apoio da família e da rede de amizades 

É comum a vítima culpar-se a si própria/o, desvalorizando-se enquanto pessoa e sentindo 

vergonha em expor o seu problema a outras pessoas, isolando-se. Assim, vai afastando-se 

gradualmente de amigas/os e familiares, acabando por se tornar mais vulnerável (APAV, 

1998). 

 

- Dependência financeira 

Recursos escassos e impeditivos de alcançarem a autonomia, como por exemplo a falta de 

emprego, de casa e outros bens em seu nome (APAV, 1998). 

 

- Razões psicológicas e afectivas.  

O processo de culpabilização e humilhação que vivem ao longo de anos, dificulta, muitas 

vezes, a decisão da ruptura. Neste tipo de factores, o Ciclo da Violência Conjugal14, assume 

um papel central.  

 

                                                 
14 Conceito presente, entre outros, in APAV (1999). 
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De facto, a violência entre um casal assume quase sempre uma forma circular, começando, 

terminado e voltando a processar-se na fase onde inicialmente começou. Neste ciclo 

identificamos três fases: Aumento da Tensão (o/a agressor/a vai acumulando tensões 

quotidianas, que não sabe resolver sem o recurso à violência, criando um ambiente de 

eminente perigo para a vitima, a qual vai sendo culpabilizada por tais tensões); Fase do 

Ataque Violento (o/a agressor/a maltrata, física e/ou psicologicamente a vitima, que procura 

defender-se apenas pela passividade, esperando que a ataque cesse); Fase do 

Apaziguamento (depois da “descarga” da tensão pela violência, o/a agressor/a manifesta 

arrependimento com recurso a bons tratos e sedução, prometendo não voltar a ser 

violento/a).  

 

Assim, vão sendo vivenciados sentimentos contraditórios de “medo, esperança e amor” 

(APAV, 1999); medo da repetição de episódios violentos, esperança de conseguir 

interromper o processo e de levar avante o projecto de vida conjugal sonhado, amor que 

continua a sentir pela pessoa que escolheu para cônjuge e que a/o faz acreditar na 

possibilidade de mudança aquando da fase de apaziguamento. 

 

- Desculpabilização associada a dependência emocional do/a agressor/a 

Existe o receio de ter um “futuro vazio”, não conseguindo delinear um projecto de vida sem 

a/o companheira/o. Nestas situações está subjacente um “conceito de amor associado ao 

sacrifício e à dependência absoluta do/a cônjuge.” (Torres e Espada, F. J., cit. in APAV, 

1999). 

 
 

De acordo com o estudo desenvolvido pela DECO15, em Portugal, em 2008, a grande 

maioria das vítimas, mesmo perante situações traumatizantes, não procura qualquer apoio, 

nomeadamente psicológico, tentando resolver o problema por si.   

 

No entanto, é um facto que a vivência de situações de violência doméstica pode deixar 

traumas psicológicos profundos difíceis de ultrapassar. Neste sentido e ainda de acordo com 

o estudo anterior, as vítimas relatam como principais efeitos das agressões sofridas 

problemas de sono, stress, ansiedade, irritabilidade e recordação repetida da agressão, 

                                                 
15 Estudo efectuado em Portugal, Bélgica, Espanha e Itália, com o objectivo de perceber como lidam as vítimas com os 

conflitos domésticos e de medir o impacto destes na sua qualidade de vida e bem-estar. 
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sendo igualmente referidos casos de depressão. Por sua vez, a maioria destes sintomas 

mantém-se presentes por mais de um ano. 

 

Têm igualmente sido estudados os custos económicos e sociais da violência doméstica, 

comprovando-se, também a este nível, a forte vulnerabilidade das vítimas, nomeadamente 

das mulheres: “As mulheres vítimas de violência apresentam uma probabilidade três a oito 

vezes superior, consoante os casos, de terem filhos doentes, de não conseguirem emprego 

e, se empregadas, em não obterem promoção profissional, de recorrerem aos serviços dos 

hospitais, a consultas de psiquiatria por perturbações emocionais, bem como risco de 

suicídio”.16 

                                                 
16 III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica. 
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V - Violência Doméstica Enquanto Crime Público 
 

Apesar da persistência do fenómeno, é indiscutível que temos vindo a assistir, nos últimos 

anos, a uma crescente consciencialização social e política sobre a violência doméstica, a 

qual tem levado ao despoletar das mais variadas acções a diversos níveis.  

 

Neste sentido, tem surgido uma panóplia de estudos sobre o tema, a par de um 

reconhecimento da necessidade de aprofundar e alargar o conhecimento sobre fenómeno, 

inclusivamente, como estratégia de fundamento de uma intervenção coerente com as 

diferentes vertentes do problema. 

 

Outro reflexo da crescente consciência social criada no País sobre a problemática da 

violência doméstica situa-se no domínio legislativo. Exemplos, deste facto, são as revisões 

sucessivas que se têm verificado no Código Penal, desde 1982.   

 

Até essa data, a violência física e sexual dos maridos sobre as mulheres encontrava-se 

implicitamente justificada, tanto social como legalmente. Tal como é referido por Teresa 

Beleza (2007): “O ‘poder de correcção doméstica’ – do marido sobre a mulher e do pai 

sobre os filhos – teve apoio em lei escrita, em escritos doutrinários e em decisões 

jurisprudenciais. No que diz respeito às mulheres, a aceitação legal da violência como parte 

do poder marital ia de par com outras normas desiguais e indignas, como as que estatuíam 

a quase impunidade do homicídio da mulher pelo marido em flagrante adultério, a 

legitimidade da violação da correspondência daquela por este ou ainda a circunstância de o 

crime de violação pressupor legalmente a inexistência de casamento (isto é, o marido que 

violasse a mulher não cometia, até ao Código Penal de 1982 entrar em vigor, qualquer 

crime) ” (Beleza, 2007). 

 

Pela primeira vez, no Código Penal de 1982 (art. 153º) é referida, de forma autónoma, a 

criminalização de “maus-tratos” entre cônjuges. Mais tarde, em 1995 é atribuída ao crime 

natureza semi-pública, sendo que em 1998 o Ministério Público passa a poder abrir inquérito 

e avançar com processo no interesse da vítima (a qual pode opor-se até à dedução da 

acusação).  
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Apesar destas alterações, efectuadas na lei entre 1982 e 1998, o crime de “maus-tratos” 

continuava a depender sempre da apresentação de queixa por parte da vítima, o que se 

traduzia numa grande limitação em termos práticos, pois ignorava uma das características 

centrais do fenómeno da violência doméstica e uma efectiva inibição na apresentação da 

queixa: a perda progressiva do poder de decisão, da liberdade enquanto ser individual. 

 

Por outro lado, e como já vimos atrás, é conhecido um conjunto de factores subjacentes à 

manutenção das situações de violência (deficiente informação; defesa das/os filhas/os; falta 

de apoio de outros familiares; recursos financeiros escassos; razões psicológicas; afectivas e 

culturais; desculpabilização do parceiro), levando a que muitas vezes a vítima não 

denunciasse o crime, ou mesmo retirasse a queixa inicialmente apresentada. 

 
Finalmente, em 2000, o crime de maus-tratos passa a assumir a natureza de crime público 

(Lei n.º7/2000, de 27 de Maio). Na prática, esta alteração significa que para o Ministério 

Público accionar o processo, basta uma denúncia por parte de alguém ou o conhecimento 

do crime, não sendo necessária a apresentação de queixa por parte da vítima. 

 
O carácter público do crime influencia gradualmente a decisão de apresentar queixa, 

assistindo-se, a partir desta altura, a um aumento progressivo de denúncias por violência 

doméstica (com excepção de 2004 em que esta tendência não se verifica). Assim, em 2000 

registaram-se 11 162 ocorrências, tendo em 2007 atingindo 21 907 (Pereira, 2009).  

 

Em 2007, efectua-se nova revisão ao Artigo 152.º do Código Penal17 que, pela importância 

do conjunto de alterações verificadas, importa realçar. A saber: 

- Separação entre violência doméstica (art. 152º), maus-tratos (art. 152º - A) e 

infracção a regras de segurança (art. 152º - B), que tem subjacente uma 

valorização penal daquele tipo de crime, permitindo uma análise particular e uma 

actuação mais célere junto destas situações; 

- Inclusão na definição de violência doméstica dos “castigos corporais, privações da 

liberdade e ofensas sexuais”. O âmbito da lei abarca situações até agora não 

enquadráveis e que muitas vezes eram confundidas como “deveres conjugais”; 

                                                 
17 Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro - Vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 400/82, de 

23 de Setembro. 
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- Esclarecimento, de que todo o acto de violência, todas as situações de maus 

tratos, passam a ser penalizados, independentemente da frequência com que o 

crime é cometido e da sua continuidade no tempo; 

- Referência explícita de que a violência doméstica abrange também as situações de 

violência entre pessoas “do mesmo sexo …(em) relação análoga à dos cônjuges”. 

Abrange-se assim, não só as relações conjugais de carácter hetero mas também 

homossexual, assim como aquelas que não possuem uma formalização do 

compromisso assumido (namoro, união de facto, casamento)18;  

- Aplicação a relações que ainda se verifiquem ou que já tenham terminado - 

“mantenha ou tenha mantido uma relação” . Inclui-se, desta forma, os maus-tratos 

verificados entre ex-cônjuges em situações ocorridas após a ruptura da relação; 

- Deixa de ser condição para a consideração de violência doméstica a partilha do 

espaço de habitação, abrangendo situações “sem coabitação”. Neste caso, o olhar 

recai sobre relações amorosas como o namoro, passando a ser susceptível de 

penalização a violência ocorrida neste nível de relação.   

 

Por sua vez, também no que se refere às penas acessórias registam-se algumas alterações 

importantes: 

- A pena de proibição do contacto com a vítima deixa de fazer referência exclusiva 

ao espaço habitacional, alargando-se ao local de trabalho; 

- Como forma de protecção da vítima, o/a agressor/a é inibido do uso e porte de 

arma; 

- Está prevista, como forma de controlo dos/as agressores/as à distância, a 

utilização de pulseira electrónica por parte destas/es; 

- O/A agressor/a pode ser obrigado/a a frequentar programas específicos de 

prevenção da violência doméstica; 

- Pode igualmente ser-lhe retirado o poder paternal, da tutela ou da curatela. 

 

Desta forma, assistimos ao longo de 26 anos (1982-2008), a uma evolução, ainda que 

lenta, na elaboração da legislação que define o crime de violência doméstica, que prevê a 

protecção da vítima e que pune o/a agressor/a. 
                                                 
18 Esta alteração surge na sequência da Lei nº7/2001, de 11 de Maio, que protege a união de facto, incluindo casais formados 

por pessoas do mesmo sexo. 
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Em finais de 2008, encontrava-se em discussão na Assembleia da República uma nova 

proposta de lei que aponta para novas alterações. Assim, prevê-se: 

- A criação, pela primeira vez, do estatuto de vítima no âmbito da violência 

doméstica; 

- A criação de um novo regime jurídico de prevenção, podendo, nos casos urgentes, 

aplicar-se medidas de protecção às vítimas no prazo de 48 horas após a 

constituição do arguido; 

- Passará a ser possível deter o agressor fora do flagrante delito; 

- Poderá prolongar-se a prisão do agressor por mais 48 horas, caso não seja 

possível apresentá-lo de imediato a um juiz aquando da sua detenção.  

 

 

V.1. Intervenções na área da Violência Doméstica: Algumas 
Respostas 

 

As alterações legislativas são um dos lados visíveis da mudança progressiva a que 

assistimos na “atitude oficial”19 de Portugal, e de outros países, face ao fenómeno da 

violência doméstica, que vai deixando de ser algo comum e habitual nas relações conjugais 

para ser considerado inaceitável e criminoso. 

 

Com estas alterações foram surgindo diversas respostas no âmbito da violência doméstica. 

 

Importante, neste sentido, é a mobilização das ONG portuguesas, devendo-se a elas o 

impulso para a criação das primeiras Casas Abrigo, a partir da identificação da inexistência 

de espaços residenciais, capazes de oferecer guarida e segurança às vítimas que tenham 

sido obrigadas a fugir de casa, perante o perigo eminente de novas agressões. Foi assim se 

constituindo a primeira rede de casas de abrigo para mulheres vítimas de violência20, tendo, 

em 2006, sido introduzido um conjunto de normas técnicas para maior uniformidade e 

qualidade no funcionamento das Casas-Abrigo21. 

 

                                                 
19 Expressão utilizada por Beleza, 2007 
20 Lei 107/99 
21 Decreto Regulamentar 1/2006 
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As respostas dirigidas à violência doméstica surgem na esteira de uma actuação consertada 

entre vários países para erradicação de todas as formas de violência em razão do sexo, a 

qual se constitui como uma das áreas de intervenção definidas pela União Europeia no 

Roteiro para a Igualdade entre Homens e Mulheres, para os anos 2006 a 2010.  

 

Na mesma linha, um dos objectivos centrais do Conselho da Europa consiste no 

reconhecimento e respeito pela dignidade e integridade de mulheres e homens. 

 

Data já de 1995 o compromisso assumido pelos Governos, na Conferência Mundial sobre as 

Mulheres que teve lugar em Pequim, de implementarem um conjunto de medidas para a 

prevenção e eliminação da violência contra as mulheres. 

 

Mais tarde, aquando da sessão de Março de 2006 do Comité Económico e Social Europeu da 

União Europeia, foi sublinhada a importância de todos os Estados Membros elaborarem 

planos nacionais de acção contra a violência doméstica, a par da necessidade de 

implementação de medidas preventivas, assegurando-se a disseminação de informação e de 

boas práticas entre todos. 

 

Ancorado nestas orientações, desde então Portugal tem vindo a desenvolver, de forma 

integrada e sistemática, um conjunto de medidas contra a violência doméstica definidas em 

Planos Nacionais, sempre aprovados por Resoluções de Conselho de Ministros. 

 

Assim, surge em 1999 um primeiro Plano Nacional contra a violência doméstica, com um 

período de intervenção até 2003, tendo lugar imediatamente a seguir um segundo para os 

anos de 2003-2006. Estes dois primeiros planos surgiram, “como instrumentos de 

sustentação da acção política para prevenir e intervir sobre a violência doméstica.” 22  

 

Já com o III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica adoptado para 2007-2010, 

pretende-se uma consolidação das medidas políticas de combate e prevenção à violência 

doméstica, implementadas anteriormente, “através da promoção de uma cultura para a 

cidadania e para a igualdade, do reforço de campanhas de informação e de formação, e do 

apoio e acolhimento das vítimas numa lógica de reinserção e autonomia”.23 

  

                                                 
22 III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica. 
23 III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica. 
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De facto, a erradicação da violência doméstica só será possível perante esta acção 

consertada em várias áreas - sociais, políticas, económicas -, sendo evidente que as leis não 

dispensam uma mudança de mentalidades.  

 

Exemplo das dificuldades encontradas ao nível desta alteração estrutural da forma como 

toda a sociedade se posiciona face à violência, é a discrepância existente entre o número de 

ocorrências registadas e o de casos que chegam efectivamente a ser julgados. 

Assim, às quase 22 mil queixas apresentadas em 2007, correspondem 1480 acusações e 

704 condenações de maus-tratos do cônjuge ou análogo.24 

 

Tal como Carlos Poiares afirma "apesar das campanhas, muitas pessoas aceitam a violência 

doméstica com alguma normalidade (Pereira, 2009). Por outro lado, continua a exercer-se, 

em algumas situações, grande pressão sobre a vítima no sentido de a inibir a seguir com a 

queixa até às últimas consequências. 

 

Apesar destas ambivalências, as mudanças têm sido graduais, existindo uma cada vez 

menor tolerância face à violência doméstica. 

 

Nesta linha, reforça-se a importância do objectivo central do Plano Nacional Contra a 

Violência, actualmente em execução, o qual consiste no desenvolvimento de uma 

“estratégia nacional que tenha impacto na alteração das mentalidades, no empoderamento 

e auto-determinação das vítimas e na redução do risco de revitimação”. 25 Para a sua 

prossecução aposta-se na implementação de um conjunto de acções em três sentidos, 

relacionadas entre si: 

- Criação de mudanças positivas de carácter estrutural; 

- Aumento da qualidade das respostas existentes; 

- Maior conhecimento do fenómeno da violência doméstica, incluindo a actualização 

e sistematização de indicadores já criados. 

 

Perante as respostas existentes, e aquelas cuja implementação se encontra prevista no 

âmbito do Plano, importa ainda dar conta de algumas das áreas onde continua a sentir-se 

maiores lacunas. Neste sentido, apresentamos os resultados registados no âmbito do estudo 

                                                 
24 Dados provisórios apurados a 19 de Janeiro pelo Ministério da Justiça referidos por Ana Cristina Pereira. 
25 III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 
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efectuado pela DECO, em Portugal, Bélgica, Espanha e Itália durante o ano de 2008 que 

apontam algumas pistas: 

- Maior capacidade de resposta do poder judicial, agindo em tempo útil face às 

necessidades identificadas pelas vítimas; 

- Garantia de apoio psicológico de carácter obrigatório às vítimas por parte do 

Estado; 

- O estado deve assegurar igualmente o apoio logístico necessário para as vítimas 

reconstruírem as suas vidas; 

- Mais e melhor informação sobre as respostas existentes, como forma de colmatar 

o isolamento em que as vítimas habitualmente se encontram.  
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VI - Violência Doméstica: Percepções dos/as 
Jovens do Concelho de Matosinhos 
 

VI.1. Instrumentos e Metodologia de Estudo 
 

O estudo “Principais Percepções dos/as Jovens do Concelho de Matosinhos sobre Violência 

Doméstica” tem subjacente a informação recolhida através da aplicação de um inquérito por 

questionário, que decorreu entre Maio e Junho de 2008. Este foi um inquérito constituído, 

essencialmente, por perguntas fechadas orientadas para o estudo do que os/as mais jovens, 

do Concelho de Matosinhos, pensam sobre a violência doméstica.  

 

O estudo abrangeu uma amostra de 400 jovens com idades compreendidas entre os 12 e 

18 anos.  

 

 

VI.2. Caracterização da Amostra 
 

No total das 400 entrevistas, foi conseguido um certo equilíbrio entre o sexo masculino 

(50.5%) e o sexo feminino (49.5%).  

 

Em termos etários, e tal como se pretendia, os/as jovens entrevistados/as situam-se, na sua 

grande maioria (90.2%) entre os 12 e os 17 anos.  

 
Distribuição da população inquirida, segundo o grupo etário (%) 

45,2 45

9,8

0

20

40

60

12-14 anos 15-17 anos 18-19 anos

 

Cerca de 64% dos/as jovens entrevistados/as frequentam o 3º ciclo do ensino básico. 

Aproximadamente 25% estão no 10º ou 11º anos e 11.1% encontram-se a finalizar o 

secundário (12º ano). Apenas 2 pessoas entrevistadas não se encontram a estudar. 
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Nesta população constata-se a presença de uma taxa de 16% de insucesso escolar no 3º 

ciclo, traduzido em 64 pessoas com repetência. Destes, 53.1% são do sexo masculino e 

46.9% são do sexo feminino. 

 
 
 

Distribuição da população inquirida, segundo o nível de escolaridade actual (%) 
 

63,9

24,6

11,1 0,5

3º ciclo (até 9º ano) 10º/11º anos

12º ano Já não frequenta
 

 

No entanto, embora, como já referimos, 64 jovens tenham repetido o ano pelo menos uma 

vez, quando questionados sobre até que ano pretendiam estudar, apenas 16 (25.8%) 

tencionam ficar pelo 9º ano. Os/as restantes pretendem concluir o 12º ano (48.4%) ou 

ingressar no ensino superior (25.8%), o que significa que existe uma valorização da escola 

por parte dos/as jovens. 

 

Quando analisadas as perspectivas futuras relativamente às profissões, verifica-se que 

17.7% esperam vir a exercer profissões qualificadas, e que exigem a frequência do ensino 

superior (engenharia, arquitectura, gestão, medicina, economia, advocacia); apenas 6.2%, 

ou seja, 24 jovens querem vir a exercer profissões menos qualificadas, que não exigem um 

nível de escolaridade elevado (empregada de loja, empregada de mesa, recepcionista, 

jogador de futebol, etc.). 

 

Questionados/as sobre o que estariam a fazer daqui a 5 anos, 28.3% esperam estar a 

estudar e 21.5% querem estar a trabalhar. Verifica-se, contudo, alguma falta de 

perspectivas de vida para cerca de 17%, na medida em que não sabem o que poderão estar 

a fazer ou pensam vir a “fazer qualquer coisa”. Na categoria «outra» encontram-se jovens 

que, apesar de as respostas não definirem perspectivas futuras, consideram que estarão 

felizes (13%), estáveis financeira e emocionalmente (7.6%) e a viver com a família (3.1%). 
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Distribuição da população inquirida, segundo as perspectivas futuras (%) 

28,3

21,55,2
16,8

28,1

Estudar Trabalhar

Estudar e trabalhar Não sabe

Outra
 

 

A situação familiar dos/as jovens aproxima-se da realidade do Concelho, na medida em que 

a maior parte enquadra-se em famílias nucleares, sendo que destes, 72.9% têm pelo menos 

um irmão ou irmã.  

 

Destaque-se, contudo, os cerca de 20% que estão noutra situação, nomeadamente em 

agregados monoparentais (11%), tipologia de agregado que devido ao aumento do divórcio 

ou da separação tem vindo tomar maiores proporções, não só no Concelho de Matosinhos, 

como no resto do País. 

 

Distribuição da população inquirida, segundo a composição do agregado familiar (%) 
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A distribuição da população entrevistada pelas diferentes freguesias do Concelho segue as 

mesmas tendências da distribuição da população residente com idades entre os 12 e 19 

anos. Assim, as freguesias com maior número de pessoas entrevistadas foram Matosinhos, 

Senhora da Hora e São Mamede Infesta. Contrariamente, a freguesia de Lavra foi aquela 

onde se inquiriu um menor número de jovens, na medida em que esta é, também, a 

freguesia com uma menor percentagem de jovens residentes. 
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Há que salientar, contudo, o facto de 13 jovens (3.4%), embora frequentando um 

estabelecimento escolar no Concelho, não residirem em Matosinhos.  

 
 

Distribuição da população entrevistada, segundo o local de residência (%) 
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VII - A Percepção dos/as Jovens sobre a 
Violência e Violência Doméstica 
 

A violência, em termos globais, que não única e exclusivamente associada à violência em 

contexto doméstico é tema presente em cerca de 45% dos/as jovens, nas conversas que 

têm com amigos/as. No entanto, quando a questão se restringe à violência doméstica a 

percentagem desce para 21.4%. Isto significa que, entre o tema violência, aquela que diz 

respeito à que acontece na esfera doméstica permanece mais silenciado.  

 

Porém, quando questionados/as sobre a preocupação face aos fenómenos, podemos 

constatar que ela é grande, tanto no que diz respeito à violência em geral, como à violência 

doméstica, em particular. Esta preocupação é sempre maior entre as raparigas, o que 

significará uma maior sensibilidade e uma maior consciência da importância destas questões 

por parte dos elementos do sexo feminino.  

 

Porém, uma forte preocupação não reflecte, necessariamente, um conhecimento profundo 

sobre a matéria e/ou capacidade reflexiva sobre a mesma. Com efeito, cerca de metade 

dos/as jovens (47.5%) apresenta definições de violência doméstica simplistas, sem 

enquadramento e muito vagas. 

 

Nível de preocupação face à violência e à violência doméstica, segundo o sexo (%) 
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Classificou-se as definições apresentadas pelos/as jovens sobre violência doméstica em três 

categorias:  

Violência Violência doméstica 
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- Conceito simplista: enquadramento pouco elaborado de violência doméstica, 

remetendo, exclusivamente, para formas de agressão física; 

- Conceito multidimensional: existe uma construção mais elaborada de violência 

doméstica, que integra situações exemplificativas e diversos intervenientes; 

- Inexistência de conceito: engloba todas as situações em que se verifica, como o 

próprio nome indica, não há propriamente uma definição ou são apresentadas 

observações de carácter negativo.  

 

Definição de violência doméstica, segundo o sexo (%) 
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Cerca de metade (49.9%) dos/as jovens entrevistados/as constrói uma definição 

multidimensional de violência doméstica, sendo que esta é uma abordagem feita 

principalmente pelo sexo feminino, tal como se pode verificar no gráfico. 

 

As expressões seguintes são exemplo de algumas definições que cabem no conceito 

multidimensional: 

 

“O homem bater na mulher, os pais nos filhos ou os filhos nos pais”;  

“O marido a bater na mulher, mas também pode ser ao contrário”;  

“O homem bater na mulher em casa”;  

“São maus-tratos a crianças e mulheres na casa”;  

“Quando um dos elementos do casal exerce comportamentos violentos, sejam eles verbais, 

físicos ou psicológicos”.  
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Segue-se uma definição mais simplista e mais vaga do que é a violência doméstica, 

sobretudo por parte dos rapazes, restringindo as suas respostas ao ambiente onde acontece 

a agressão e/ou não identificando o/a protagonista. 

 

Embora haja referências à dimensão psicológica da violência, a maior parte das expressões 

acentuam a vertente física, sendo esta uma questão transversal aos diferentes conceitos 

apesar de, como é óbvio, se evidenciar mais no conceito simplista. São os rapazes que, 

tendencialmente, mais associam a violência doméstica às agressões físicas. 

 

Pretendeu-se, igualmente, compreender a tolerância que os/as jovens têm em relação à 

violência doméstica. Para tal, construiu-se uma grelha composta por dez afirmações que 

permitiu, posteriormente, avaliar o posicionamento dos/as jovens face ao fenómeno. 

 

Na sequência deste processo, pode observar-se que a maior parte condena as situações de 

violência doméstica (90%), e esta condenação é expressa no sexo feminino (95.5%). 

 

Opinião dos jovens face à violência doméstica, segundo o sexo (%) 
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Há que salientar, contudo, que dos/as jovens que assumem uma postura de condenação 

face a estas situações, cerca de 16% adianta, simultaneamente, elementos que 

desculpabilizam o/a agressor/a, ou culpabilizam a vítima: “bater não quer dizer que não se 

goste”; “às vezes é preciso bater e/ou apanhar para se perceber o que se quer dizer”. 

 

Embora com valores bastante residuais, são os rapazes que mais tendem a assumir uma 

atitude de indiferença, ou de normalização da violência doméstica (10.9%): “é normal haver 
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agressões entre casais/namorados”; “sempre houve e sempre vai haver agressões nas 

famílias”. 

 

Havendo a consciência de que as percepções e concepções sobre a violência doméstica se 

constituem como obstáculos, ou como factores facilitadores de uma mudança de 

comportamentos que leva à erradicação do problema, não se deve menosprezar a 

percentagem de jovens (7.8%) que tende a normalizar a violência doméstica. Esta 

banalização do fenómeno é mais visível nos rapazes (10.9% contra 7.8% entre as 

raparigas), e deve servir para repensar as estratégias das actuais campanhas de 

sensibilização, muito mais direccionadas para o sexo feminino do que para o masculino. 

 

Opinião dos/as jovens sobre os homens que batem nas mulheres, segundo o sexo (%) 

85,1
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Cerca de 9 em cada 10 jovens atribuem uma avaliação negativa aos homens que batem nas 

mulheres, assumindo uma postura crítica, de condenação: “não deviam bater”; “os homens 

não têm o direito de bater nas mulheres”. Em menor percentagem, encontram-se os/as 

jovens que, apesar de condenarem o acto de agressão que na, generalidade, é associado ao 

homem, aceitam ou desculpabilizam esta situação (12.8%). 

 

A idade é, aqui, uma variável a considerar, na medida em que, quanto mais velhos/as são 

os/as jovens, maior a atitude crítica, de condenação face à violência, o que é, em si mesmo, 

factor de esperança de, num futuro próximo, existir uma maior consciência social 

relativamente a este fenómeno. 

 

Contrariamente, quanto mais novos/as, mais acentuada a postura de desculpabilização face 

ao/à agressor/a, o que poderá estar relacionado com a imaturidade e/ou com uma menor 

capacidade de racionalizar ou decifrar determinadas situações. 

Qual a atitude dos/as jovens face às mulheres que são batidas?  
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Cerca de 20% consideram que as mulheres são responsáveis pela agressão: “algumas 

merecem”; “às vezes têm culpa” ou “são provocadoras” e permissivas, no sentido em que 

“não deviam deixar” ou “se não fazem nada é porque não querem”. 

 

Mais de metade (52%), porém, acha as mulheres seres fragilizados e indefesos, evocando 

sentimentos de pena (52%): “são oprimidas, indefesas”; “muito frágeis e com medo”; 

“coitadas, não se sabem defender”. 

 

Os/as restantes consideram as mulheres vítimas de violência sem capacidades físicas ou 

psicológicas para lidar com a situação, invocando sentimentos de impotência, intimidação e 

medo: “são dependentes dos maridos”; “não sabem como deixar a pessoa”. 

 

Parece, pois, haver uma tendência para olhar as mulheres, vítimas de violência doméstica, 

através de uma perspectiva responsabilizante que não é condizente com a desculpabilização 

feita aos homens enquanto agressores. Estas atitudes apreciativas têm subjacente ideias 

estereotipadas sobre o papel dos homens e mulheres na família e na sociedade e sobre o 

perfil de uns e de outros.  

 

O “marido bater na mulher” ou os “pais agredirem os filhos”  são os tipos de violência mais 

conhecidos entre os/as jovens: 96.2% e 66.8%, respectivamente. No entanto, a mulher 

agredir o marido (38.9%); os filhos agredirem os pais (23.9%) e a agressão entre 

namorados (22.6%), são três situações de violência também mencionadas e correspondem 

também às perspectivas mais recentes da análise do fenómeno. 

 

Situações de violência doméstica que os/as jovens conhecem (%) 
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Pela diversidade de situações de violência doméstica anteriormente apontadas, constata-se 

que, de facto, a violência doméstica é um fenómeno com cada vez mais visibilidade na 

nossa sociedade e, neste caso em concreto, junto das camadas mais jovens, sendo que 

uma parte dessa visibilidade pode mesmo significar proximidade e contacto com o 

problema. 

 

Embora a maioria dos/as jovens entrevistados/as afirme não conhecer casos de violência 

doméstica, não se deve negligenciar as 80 pessoas (20%) que afirmam conhecer, através 

de conversas/desabafos de amigos/familiares (8%) ou até por contacto directo (10%). 

Serão sobre elas que recai a nossa atenção, não nos esquecendo que 2% (10 pessoas) 

recusaram dar resposta a esta questão, o que poderá ser um forte indício de situações de 

violência em casa. 

 

Como se disse anteriormente, do total de pessoas entrevistadas 10%, ou seja, 40 jovens, 

tiveram um contacto próximo com violência doméstica. Destes, 19 jovens conhecem o/a 

agressor/vítima, 8 já presenciaram situações de violência doméstica e 13 afirmam já ter 

passado por essa experiência.   

 

Este grupo em particular é composto, maioritariamente, por jovens até aos 16 anos (70%) 

e por raparigas (67.5%). Cerca de 35% destes/as jovens afirma ser frequente haver 

violência em casa, embora em 65% dos casos isso não aconteça, o que não significa que 

estejam isentos de presenciar situações de agressão. 

 

Embora com uma percepção pouco clara do que é a violência doméstica, este é um tema 

que desperta muita preocupação junto destes/as jovens, em particular, que manifestam, 

simultaneamente, uma atitude de condenação face ao mesmo (97.5%). Contudo, ainda se 

encontram posturas de indiferença, sobretudo por parte dos rapazes, e uma 

desculpabilização do/a agressor/a e culpabilização da vítima, posição que, curiosamente, se 

verifica apenas nas raparigas.  

 

Situando-nos, novamente, no universo dos/as entrevistados/as, para 50% os homens não 

deviam bater nas mulheres e 33.3% consideram mesmo que eles não têm esse direito. 

Paralelamente, os/as jovens consideram que a mulher não devia deixar que as agressões 

acontecessem (34.5%). No mesmo sentido, mais de metade dos/as jovens delegam à 

mulher vítima a responsabilidade de mudar a situação, através de um pedido de ajuda 

(55.2%), fazendo queixa na polícia (3.5%) ou ripostando com mais violência (3.5%).  
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Parece, então, à semelhança do que se disse atrás, que estes jovens, apesar de associarem 

à mulher vítima sentimentos de pena (infelizes, impotentes, medo, etc.), atribuem-lhes uma 

grande responsabilidade e até uma certa culpabilização pela situação de violência acontecer 

ou de se manter. 

 

 

VII.1. Reprodução da Violência 
 

As crianças que vivem em lares violentos são, muitas vezes, designadas por vítimas 

“escondidas, desconhecidas, esquecidas ou silenciosas” (Sani, cit. in Paiva, 2004).  

 

Os estudos estimam que entre 60% a 80% das crianças a viverem em famílias onde 

ocorrem maus-tratos à mulher testemunham o abuso, quer observando-o, quer ouvindo-o 

(Jaffe, Wolfe e Wilson, cit. in Sani, 2006). 

 

Outros estudos provam, ainda, que os homens que agridem frequentemente as suas 

mulheres tendem igualmente a maltratar os filhos, sendo que o mau-trato de crianças é 

quinze vezes mais provável em famílias em que a violência doméstica está presente. Por 

outro lado, as crianças que testemunham situações de violência doméstica entre os pais 

têm uma probabilidade de se tornarem adultos maltratantes três vezes superior à das 

crianças que não assistem regularmente a estas situações (Dias, 2003).  

 

Neste sentido, pretendeu-se compreender se os jovens partilham desta ideia ou se, pelo 

contrário, a exposição a situações de violência doméstica não afecta as crianças, em 

particular, os filhos e filhas de vítimas de violência doméstica. 

 

No cômputo global, pode constatar-se que cerca de 90% dos/as jovens partilham da ideia 

de que a violência doméstica afecta as crianças das famílias em que tais situações ocorrem. 

Apenas 2.5% está convicto/a de que a violência doméstica não tem qualquer reflexo na 

criança e 9.3% responde talvez, dependendo das situações ou do contexto.  
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Opinião sobre se os maus-tratos sofridos pelas mulheres afectam os/as filhos/as 
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88,2
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Para 55.3% a violência doméstica afecta os/as filhos/as a nível emocional e/ou psicológico: 

“ficam traumatizados”; “ficam com perturbações mentais”. Aproximadamente 24%, 

considera que a violência em casa na infância pode vir a ser, mais tarde, reproduzida 

pelos/as filhos/as, perpetuando, assim, a violência de modo intergeracional: “têm maus 

exemplos, tornam-se vingativos”; “podem tornar-se também violentos”; “podem ficar 

revoltados e passar a agir assim”. 

 

A vida na escola, na sua vertente de aproveitamento escolar (10.6%) e o desenvolvimento 

individual, na relação com os outros (10.6%) são duas dimensões que, na opinião dos/as 

entrevistados/as, poderão ser consequências da vivência num contexto de violência: “afecta 

a vida deles, na escola e com os amigos”; “ao nível da aprendizagem, na escola”; “no 

desempenho escolar e tornam-se mais violentos com os amigos”. 

 

Em que medida os maus-tratos sofridos pelas mulheres afectam os filhos? (%) 
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Posto isto, verifica-se que a maior parte das pessoas entrevistadas tem consciência de que a 

violência doméstica traz consequências negativas para as crianças, quer a curto, médio ou 

longo prazos.  
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A consciência destes/as jovens quanto às consequências da violência doméstica vem na 

esteira de estudos realizados. Já Sani (2006) no seu artigo Vitimação indirecta de crianças 

em contexto familiar refere que as vulnerabilidades das crianças expostas à violência 

doméstica, evidenciam-se, a curto, médio e longo prazos, e traduzem-se, quer em reacções 

de externalização (dificuldades de atenção, comportamentos agressivos, etc.), quer de 

internalização (baixa de auto-estima, estados depressivos, etc.). As crianças expostas à 

violência doméstica, embora de forma indirecta, têm problemas comportamentais, exibem 

afecto significativamente mais negativo, respondem menos apropriadamente às situações, 

mostram-se mais agressivas com os pares e têm comportamentos mais ambivalentes. 

 

 

VII.2. Familiaridade com a Violência Doméstica: Que 
Posicionamento? 
 

Procurou-se, no estudo, saber se a violência doméstica é uma realidade nos agregados 

familiares destes/as jovens, ou pelo menos, se é próximo o seu contacto com o fenómeno.   

 

Perante a questão da existência de conflitos em casa, dos 398 que responderam, 85.7% 

afirma não ser habitual acontecerem situações desse tipo no seu agregado familiar. 

 

A tendência é semelhante em ambos os sexos, destacando-se ligeiramente as raparigas 

com 87% de respostas negativas face aos 84% verificados entre os elementos do sexo 

masculino.  

 

Existência de conflitos no agregado familiar das/os jovens, segundo o sexo 
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Existem 57 (14.3%) jovens, que assumem a existência de conflitos no seio familiar. Destes, 

32 são rapazes (15.9%) e 25 raparigas (12.7%). 
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Torna-se interessante perceber de que forma esta proximidade com indícios de violência 

doméstica influencia a percepção que os/as jovens dela têm. Será que a existência de 

conflitos no quotidiano significa uma normalização da violência doméstica, tal como estudos 

realizados anteriormente comprovam?  

 

Atitude face à violência das/os jovens com conflitos no seu agregado familiar, segundo o 
sexo 
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Constatou-se que o grupo de jovens com conflitos no seu agregado familiar a assumir, 

maioritariamente, uma atitude exclusiva de condenação face à violência doméstica, perfaz 

uma percentagem de 60%, enquanto no universo das/os inquiridas/os esta atitude sobe 

quase para 80%. Inversamente, a atitude de condenação diluída e a de normalização da 

violência aproximam-se neste grupo do dobro dos verificados para o total das/os jovens: 

28% para 16% e 12% para 8%, respectivamente.  

Perante este quadro, verificam-se efectivamente algumas diferenças entre este grupo de 

jovens com uma maior familiaridade com situações violentas e a totalidade das/os 

inquiridas/os. Assim, e ainda que a tendência se mantenha, está presente uma atitude 

menos nítida de condenação da violência doméstica e consequentemente a sua mais fácil 

aceitação. 

 

Fazendo uma análise por sexo, também neste subgrupo, as raparigas revelam uma mais 

clara atitude de condenação face à violência, com valores de 56.3% para os rapazes e 60% 

para as raparigas. 

 

Refira-se ainda que dos/as jovens que condenam a violência doméstica, existem 28% (16 

jovens), que simultaneamente assumem outras posturas, de indiferença, desculpabilização 

do/a agressor/a ou culpabilização da vítima. 
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Esta conjugação de atitudes poderá indiciar que, neste caso, estamos perante jovens que 

condenando a violência doméstica de uma forma abstracta, vão desenvolvendo 

simultaneamente atitudes directamente relacionadas com a familiaridade que têm com essa 

mesma violência. Essas atitudes podem assumir várias formas, que vão desde um certo 

distanciamento do problema, negando-o como algo que lhes diz respeito, até a um 

posicionamento avaliativo do conflito, tomando o partido de um dos intervenientes. 

 

 
VII.3. Relação com a Violência Doméstica: Reacção e 
Justificação 
 

Continuando a focar o olhar no subgrupo de jovens que afirmaram existir conflitos no seu 

agregado familiar (57) analisou-se a forma como reagiam perante essas situações. 

 

Para tal, foi-lhes perguntado o que costumavam fazer quando existiam brigas em casa, 

sendo possível assinalar mais do que uma opção dentro de um lista, predefinida, mas não 

revelada às/aos entrevistadas/os.   

 

Refira-se que, a esta questão, houve 8 jovens que não se pronunciaram, o que pode indiciar 

situações graves de conflito que inibam o/a jovem de comentar o sucedido. 

 

Formas de reagir face a conflitos presenciados em casa dos/as jovens com conflitos no 
seu agregado familiar, segundo o sexo 
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Quando analisadas, nos rapazes e nas raparigas, as diversas formas de reagir, são visíveis 

alguns aspectos diferenciadores: 22% dos rapazes referem que tentam separar os/as 
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intervenientes, enquanto só 9% das raparigas afirmam fazê-lo; só as raparigas chamam 

ajuda (4.5%) e se afastam (9.1%) face ao conflito.  

 

Este aspecto remete-nos para um papel de maior confronto físico por parte dos rapazes, 

enquanto as raparigas procuram ajuda no exterior, sendo também apenas entre elas que se 

verifica uma atitude de quase auto-protecção ao afastarem-se.  

 

De referir, ainda, que em nenhuma situação foi mencionada a protecção do pai, 

inversamente ao verificado com a protecção da mãe, tanto no caso das raparigas (9,1%) 

como nos rapazes (3,7%), o que pode significar que é maioritariamente o pai que agride e 

a mãe que é a vítima, assumindo aqui, uma vez mais, uma face de violência de género. 

 

Posteriormente optou-se por agregar as diversas opções analisadas em duas únicas 

categorias, de forma a evidenciarmos as formas de reagir que implicam efectivamente uma 

tomada de posição e uma actuação face à violência.  

 

Assim, categorizou-se a reacção face a conflitos em reacção passiva26 e reacção activa27. 

Existem, ainda, respostas dúbias e contraditórias que obrigam à constituição de uma outra 

categoria, designada activa/passiva. 

 
 

Reacção face a conflitos presenciados em casa dos/as jovens com conflitos no seu 
agregado familiar 

 

                        

38,8

57,1

4,1

Passiva Activa Passiva/Activa
 

 

Assim, verifica-se que a grande maioria (57.1%) reage activamente face aos conflitos, 

tentando intervir das mais variadas formas, manifestando os rapazes para uma maior 

capacidade para intervirem (63%). É entre as raparigas que se registam as atitudes mais 

                                                 
26 Agregação das opções “não faço nada” e “afasto-me” 
27 Agregação das opções tento intervir/ajudar, tento separá-los; chamo ajuda; tento proteger o meu pai; tento proteger a 

minha mãe; entro na discussão. 
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dúbias (9.1%), uma menor consistência na sua intervenção que, em alguns casos, as 

conduzem para intervir/ajudar e, noutras, para não fazer nada. 

 

Reacção face a conflitos presenciados em casa, segundo a idade das/os jovens com 
conflitos no seu agregado familiar 
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Através da informação recolhida torna-se evidente que são os mais velhos aqueles que 

reagem mais activamente face numa situação conflituosa; no grupo etário dos 18-19 anos 

não há ninguém que se tenha pronunciado por uma atitude passiva e a percentagem das 

reacções activas ascende aos 85.7% perante os 52.4% apresentados pelo grupo mais novo.  

 

Por seu turno, as reacções passivas concentram-se nos dois escalões etários mais baixos, 

com valores próximos dos 48% e 43%, respectivamente, nos 12-14 anos e 15-17 anos. 

 

Esta constatação vem reforçar o que atrás afirmámos, verificando-se um aumento 

progressivo da capacidade de intervenção face a conflitos violentos e uma maior consciência 

social à medida que se vai crescendo.  

 

 

VII.4. Acção sobre a Violência 
 

Que propostas estes/as jovens avançam para o combate à violência doméstica? Como 

perspectivam uma possível intervenção para a resolução dos conflitos familiares e, mais 

especificamente, como actuar junto das/os intervenientes de uma relação onde a violência 

doméstica esteja presente? 

 

Partiu-se de uma perspectiva mais generalista em que o olhar recai, de forma abstracta, 

sobre o conflito em geral, não sendo levado em conta uma relação de poder e de forças 
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assimétricas, com vítimas e agressores em presença, tendo sido colocada a seguinte 

questão: “O que é que achas que se devia fazer para evitar essas brigas entre pessoas da 

mesma família, que vivem na mesma casa?” 

 

Uma parte significativa das/os jovens não sabe que soluções equacionar para evitar 

conflitos familiares (25.3%). Esta tendência é comum a rapazes e a raparigas, com 

percentagens aproximadas de 28% e 22%, respectivamente.  

 

Medidas contra a violência doméstica – quem acciona, segundo o sexo 
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Daqueles/as que apresentam medidas (72.6%), destaca-se aquelas que são accionadas, em 

conjunto ou individualmente, pelos/as próprios/as intervenientes no conflito, com uma 

percentagem de quase 44%. A título de exemplo, face à questão colocada sobre o que se 

deve fazer para evitar situações de violência doméstica, registam-se frases como: 

 

 “Tentar conversar e compreenderem-se”; 

“Acalmarem-se e falarem”; 

“As famílias que vivenciam essas situações deviam procurar ajuda para aprender a lidar com 

o problema”;  

“As mulheres deviam fazer queixa dos maridos”; 

” A senhora deveria sair de casa”; 

“Deviam pedir ajuda a um psicólogo”. 

 

Encontramos, assim, subjacente, nestas respostas, o pressuposto de que a violência 

doméstica é um problema do foro “íntimo” da família onde ela acontece, partindo a sua 
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resolução, ou uma intervenção, da vontade e do empenho dos/as intervenientes directos do 

conflito.  

 

Esta perspectiva, denota um descomprometimento face a este problema e um consequente 

afastamento da postura actualmente instituída, que define violência doméstica como crime 

público, e que a coloca no centro das preocupações, sociais e políticas, sendo o seu 

combate uma questão de cumprimento dos direitos humanos e um dever de todo/a e 

qualquer cidadão ou cidadã.  

 

Também as medidas em que não é clara a atribuição de responsabilidades, assumem 

valores significativos, em torno dos 13%, tanto nos rapazes como nas raparigas. Nestas 

respostas fica a dúvida se os jovens entendem que a solução se encontra exclusivamente 

dentro do agregado familiar ou se esta é partilhada também com “todos/as nós”. De 

qualquer forma, sobressaem medidas que apontam para a denúncia e apresentação de 

queixa e, numa outra perspectiva, para o acompanhamento psicológico: 

 

“Chamar a atenção.” 

“Devia-se pedir ajuda às autoridades, para que futuramente as pessoas pensassem nas 

consequências dos seus actos.” 

“Penso que se as brigas forem constantes que se devia recorrer a alguém que possa ajudar 

a pessoa que é vítima de violência.” 

“Tratamento psicológico ao casal e perceber os motivos das brigas.” 

“Acompanhamento psicológico ao casal ou então a separação.” 

 

Por sua vez, as medidas despoletadas por terceiros assumem valores relativamente baixos, 

a rondar os 9%. As soluções apontadas vão no sentido da denúncia das situações à polícia 

ou a outrem, da intervenção directa no conflito através do aconselhamento ou mesmo da 

interrupção do conflito, do controle social através das redes de vizinhança e até da 

retaliação “pagando-se na mesma moeda”. Ilustrando estes casos, seguem-se a seguintes 

frases: 

    

“Acho que devíamos fazer queixa à polícia.” 

“Acho que quando se tem conhecimento, mesmo que a pessoa não queira, deve pedir-se 

ajuda.” 
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“Conversar com essas pessoas e ajudá-las a manterem a calma perante situações de 

conflito” 

“Leva-las a um psicólogo para falarem e resolverem os problemas.” 

“Se fosse comigo, metia-me no meio e tentava acalmar a situação.” 

 
“Haver controlo entre vizinhos.” 

“Os vizinhos podiam fazer queixa à polícia; assim podia ser que numa próxima vez as 

pessoas pensassem melhor antes de maltratar alguém.” 

 
“Dar um enxerto de porrada ao gajo para ver se ele gosta” 

“Dar porrada no gajo para ver se ele deixa a mulher em paz” 

 

No que se refere às medidas contra a violência da responsabilidade da comunidade, aqui 

entendida como um todo social, só 7% das/os inquiridas/os lhe dão destaque, sendo 

referidas: uma maior divulgação dos casos e mais formação sobre a violência doméstica; 

maior informação e sensibilização; apoio social, institucional e financeiro das vítimas; 

incremento das associações e linhas de apoio; reforço penal dos/as agressores/as. Veja-se a 

propósito os seguintes exemplos: 

 

“Primeiro era preciso ter um levantamento desses casos.” 

“É difícil porque hoje em dia as pessoas não mudam tão facilmente. Às famílias com menos 

instrução, dar formação.” 

 
“Fazer programas de alerta e de ajuda.” 

“Haver mais informação sobre a ajuda que podem ter.” 

“Sensibilizar as pessoas e na escola transmitir a ideia de que não se deve fazer ou recorrer 

à violência, seja em que situação for.” 

 

“Apoio do governo e apoios sociais para estas famílias.” 

“Apoios financeiros para as senhoras saírem de casa com os filhos.” 

 
“Aumentar a ajuda que já existe nas associações.” 

“Criar mais linhas de apoio, falar cara a cara com as pessoas sem ser pelo telefone.” 

 
“Aumentar a pena de prisão.” 

“Mais informação para as mulheres e mais castigos para os homens.” 
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Como último aspecto, torna-se importante referir que alguns/as destes jovens, ainda que 

com valores não significativos (2.3%) apresentam uma postura de inevitabilidade face à 

existência de conflitos violentos na família, assim como de descrença face à possibilidade de 

se encontrar uma solução para este problema: 

“Penso que não se pode fazer nada…”; 

“Não há muito que se possa fazer…”; 

“Quando os homens querem bater, batem e pronto.” 
 

Porém, quando a pergunta se torna menos abstracta e a centramos na análise das 

propostas de ajuda a mulheres e crianças vítimas, deparamo-nos com uma inversão de 

resultado. Isto é, deixam de ser referidas maioritariamente as medidas contra a violência 

encontradas no seio familiar, passando a enfatizar-se aquelas que são tomadas por outras 

pessoas e pela comunidade.  

 
Quem ajuda mulheres vítimas de violência doméstica, segundo o sexo 
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Concretamente no que se refere às mulheres, sobressaem as medidas accionadas por 

terceiros (família, amigos e cidadã/aos indiferenciados), com um valor total próximo dos 

31%.  

 

No entanto, esta ajuda é muitas vezes referenciada numa perspectiva de encorajamento, 

apoio e/ou acompanhamento para uma tomada de decisão final de carácter individual. Ou 

seja, a ideia de disponibilização de “um ombro amigo”, mantendo-se no entanto um certo 

distanciamento face ao problema. Como exemplo citamos as seguintes frases: 

“Ajudá-las a pedir ajuda, como por exemplo, indo com elas apresentar queixa na polícia.” 

“Apoiá-la, ajudá-la a desabafar e convencê-la a denunciar.” 
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“Incentivá-las a apresentar queixa na polícia e a pedir apoio psicológico para enfrentar a 

situação.” 

 

Noutros casos, essa ajuda é claramente pró activa, denotando um envolvimento e uma 

participação real na procura de soluções. Como casos ilustrativos enunciamos as frases que 

se seguem: 

“As pessoas mais próximas das mulheres que são vítimas de violência e que saibam da 

existência de maus-tratos devem denunciar às autoridades.” 

“Dando-lhes apoio moral e defendendo-as de eventuais novos casos de violência do marido 

e/ou filho.” 

“Demoram muito tempo a assumir que têm namorados violentos, por isso os amigos devem 

estar atentos e ir com ela ao médica.” 

“Denunciando e levando-as a pessoas que estejam habituadas a lidar com estes casos.” 

“Podemos denunciar os maridos às autoridades e ensinar-lhes formas para estas se 

defenderem.” 

 

Também a disponibilização de medidas por parte da comunidade, é fortemente valorizada 

no apoio às mulheres vítimas de violência, como um valor coincidente nos rapazes e nas 

raparigas de 26%. Enquadra-se, aqui, um largo conjunto de respostas formalizadas pela 

sociedade, tanto de carácter civil, como estatal.  

 

É, assim, feita alusão a associações e linhas de apoio de apoio à vítima, a campanhas de 

sensibilização nos media, a uma maior informação e divulgação do problema e respectivas 

respostas: 

“Centros de apoio que existem. Acolhe-as durante algum tempo e contacta com os 

agressores.” 

“Mais linhas de apoio. Acho que existem poucas.” 

“Criando campanhas propagandistas contra a violência doméstica dando-lhes a conhecer 

números de apoio e as autoridades devem intervir sempre que necessário.” 

“Devia haver mais informação e serviços que as façam sentir-se mais seguras.” 

“Mostrando na televisão outros casos.” 
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Referem, ainda, o apoio financeiro, psicológico e social bem como, o reforço de 

penalizações legais ao agressor, o recurso ao Estado, à Segurança Social, à junta de 

Freguesia, aos Centros de Saúde, aos Hospitais: 

“A segurança social devia ajudar com apoio em dinheiro e as assistentes sociais depois 

vêem o que é preciso.”  

“Mais acompanhamento psicológico e mais instituições de acolhimento para as mulheres e 

filhos.” 

“Existir uma lei mais justa que não deixe os agressores em liberdade.” 

“Prender os agressores ou dar-lhe um castigo grande.” 

“Acho que já há associações ou é o Estado que ajuda, dá-lhes casa para se protegerem a 

ela e aos filhos.”  

“A Junta de Freguesia que ajude, porque eles lá sabem quem é que precisa de ajuda.” 

“…mais apoio psicológico nos centros de saúde.” 

 

Quem ajuda crianças vítimas de violência doméstica, segundo o sexo 
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Já nas crianças, o papel de destaque recai, com grande diferença face às restantes, nas 

medidas a serem accionadas pela comunidade. Este facto poderá estar associado a uma 

imagem, por parte destes/as jovens, da necessidade de uma maior intervenção do Estado, e 

das respectivas medidas da política, junto das crianças vítimas de violência, tidas como 

seres mais frágeis, com menor autonomia e poder de decisão.  

 

Sendo, assim, as medidas disponibilizadas por parte da comunidade surgem com valores 

que rondam os 40%, seguindo-se as medidas accionadas por terceiros com 21%.  
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Sobressai na ajuda a crianças vítimas de violência, tal como nas mulheres, uma vez mais, o 

recurso às Casas de Acolhimento, o acompanhamento psicológico, uma maior vigilância 

policial e a consequente penalização dos/as agressores/as, bem como a necessidade de 

mais informação e divulgação junto da sociedade, em geral:  

“Acho que se pode ajudar as crianças vítimas recorrendo a centros de acolhimento de 

crianças.” 

“Colocando-as em casas de acolhimento, ou casa de familiares, que seja seguro para a 

criança, para que possa ter um futuro melhor.” 

“A segurança social deve ficar com as crianças até que os pais, com acompanhamento 

psicológico, sejam capazes de cuidar delas.” 

“Acho que devia haver mais polícias e nas escolas também.” 

“Prendendo quem lhes bate e deixá-las com os avós.” 

“Devem ser criadas infra-estruturas de apoio e mais divulgação para maior denúncia.” 

 

Como aspecto diferenciador central, entre as propostas apresentadas para a protecção das 

crianças e das mulheres vítimas, surge o peso assumido pelo afastamento da criança do 

foco da violência, visto, quase sempre, na perspectiva da retirada da guarda dos pais: 

“Deviam ser retiradas dos pais e tentar ajudá-las psicologicamente.” 

“Famílias capazes de ficar com elas, ou associações para as receber.” 

“Normalmente o que resolve mais depressa é tirá-las dos pais.” 

 

Por fim, o apoio de terceiros nas situações de violência contra as crianças, ao qual 

corresponde um valor próximo dos 20%, recai em parte, como acontece, quando se 

questionou a protecção às mulheres, em propostas pouco concretas para resolução do 

problema. No entanto, nos casos em que são apresentadas algumas medidas mais 

concretas para pôr fim aos maus-tratos, é muitas vezes apresentada a hipótese da criança 

viver com outras pessoas: 

 “Afastá-los da família e ficarem com alguém que trate bem delas e lhes dê carinho.” 

“Irem para outra família, serem adoptadas.” 

“Deviam ir para familiares próximos que cuidassem melhor deles.” 

“Levando-as a famílias que as tornem mais felizes.” 
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“Levando-as para outras famílias que lhes possam dar estabilidade emocional.” 

 

Após analisarmos as linhas de actuação que as/os jovens inquiridas/os desenhavam para 

ajudar as vítimas de violência doméstica, pareceu-nos significativo percepcionar como se 

posicionavam face à/ao outra/o interveniente: o/a agressor/a. É possível ajudá-los? De que 

forma pode “reverter-se” atitudes violentas? 

 

Possibilidade de ajudar agressores/as 

56,5 43,5

Sim Não
 

 

Embora com uma expressiva percentagem de 43.5% para a inexistência de possibilidades 

de ajuda a quem toma atitudes de agressão, a maior parte dos/as jovens pronunciou-se 

afirmativamente.  

  

Quem ajuda agressores/as, segundo o sexo 

5,
6 7,
8

6,
710
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7

10

46,7
41,7 44,3
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4 11
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Face à leitura do gráfico anterior, também neste caso, tal como nas crianças, são as 

medidas disponibilizadas pela comunidade as que mais se destacam, com valores próximo 

dos 40%, tanto nos rapazes como nas raparigas. Por sua vez, a resolução partindo dos/as 

intervenientes é aquela que assume percentagens mais baixas, rondando os 6% e 8%, 

respectivamente nos rapazes e raparigas, como que lhes imputando uma capacidade para o 

reconhecimento do próprio problema. 
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Esta percepção das/os jovens vai de encontro à realidade, visto comprovar-se que a/o 

agressor/a habitualmente não procura ajuda, não entendendo a violência como algo a 

combater. Por não sofrer habitualmente com os seus problemas, a/o agressor/a não 

pretende, em muitos casos, alterar a situação, daí a dificuldade na adesão a apoios, sendo 

geralmente necessárias pressões externas, quer por parte da família, quer por parte do 

accionamento de medidas coercivas.  

 

Neste sentido, as soluções apontadas remetem para o trabalho de intervenção junto da/o 

agressor/a, assumindo, quer um carácter preventivo, como é o caso das campanhas de 

sensibilização, quer terapêutico, através de acompanhamento psicológico e terapias 

associadas, ou ainda punitivo, como a intervenção policial e medidas penais: 

“Campanhas de sensibilização.” 

“Acompanhamento psicológico e trabalho comunitário.” 

“Através de terapia.” 

“Centros de reabilitação com psicólogos.” 

“Com tratamentos de controlo da raiva.” 

“A polícia devia intervir.” 

“Metendo-as na cadeia – livram-se as vítimas de violência e quem bate também pode ter 

ajuda na cadeia.” 

“Punindo quem agride.” 

“Devia haver uma lei que impedisse o agressor de se aproximar da vítima.” 

 
É igualmente interessante constatar, face a uma análise por idades, algumas diferenças 

registadas entre as três faixas etárias definidas. 
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Quem ajuda agressores/as, segundo a idade 
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Assim, apesar de se manterem constantes as mesma tendências consideradas para o total, 

e numa análise por sexo, quanto mais velhos são as/os jovens, maior é o peso atribuído à 

disponibilização de medidas por parte da comunidade, com valores percentuais de 38.3% 

para os/as mais novos/as, e 50% para o grupo dos 18-19 anos. 

 

O mesmo aumento é perceptível face às medidas tomadas por terceiros, as quais são 

referidas aproximadamente por 7% das/os jovens com 12-14 anos; 11% com 15-17 anos e 

17% com 18-19 anos. 

 

Inversamente, vão diminuindo as incertezas face a quem deve, e como, ajudar as/os 

agressoras/es. São essencialmente os mais novos que dizem não saber que medidas tomar 

(com quase 15% de respostas), enquanto nenhum das/os jovens com 18 ou 19 anos 

apresenta dúvidas.   

 

Podemos dizer que uma maior maturidade é sinónimo de uma maior consciencialização face 

à violência; uma maior percepção de que a sua erradicação é uma questão de cidadania e 

de prossecução dos direitos humanos. Simultaneamente, à medida que vão crescendo, vai 

ficando mais claro para os/as entrevistados/as a necessidade de envolvimento e a 

responsabilidade da sociedade civil, na qual todas as pessoas se enquadram, incluindo os/as 

próprios/as.  

 

Numa análise da actuação face à violência doméstica, quando esta é apresentada de uma 

forma mais generalista e abstracta, as/os jovens do Concelho de Matosinhos manifestam 



Principais Percepções dos/as Jovens do Concelho de Matosinhos sobre Violência Doméstica 
 

 

 51 

uma postura de não envolvimento face ao problema. Inversamente, face a uma 

especificação das vítimas (mulheres ou crianças), e inclusive quando nos referimos aos 

próprios agressores, assistimos gradualmente à apresentação de medidas pró activas, que 

partem da actuação de terceiros e da sociedade, vista aqui como um todo social. 

 

Concluímos que, de uma forma geral, existe uma progressiva sensibilização para este 

problema, sendo mais óbvia à medida que se especifica os intervenientes numa relação 

violenta.  
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VIII – Conclusão 
 

 

Os resultados do questionário apontam para um conjunto de medidas de intervenção 

presentes no actual Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2007-2010), vindo assim 

reforçar-se a importância da continuidade da sua execução.  

 

A este nível, o nosso olhar recai particularmente sobre a Área Estratégica de Intervenção 1 

do PNCVD e de todas as suas medidas. A saber:  

 

1- Informar, Sensibilizar e Educar  

 

“A prevenção da violência doméstica exige a promoção de valores de igualdade e de 

cidadania que diminuam a tolerância social e a aceitação de uma cultura de violência. 

Eliminar estereótipos e mitos, alterar as representações de género e os valores que têm 

perpetuado a existência de relações desiguais no meio familiar, escolar e social, são os 

principais desafios que nos propomos alcançar. As acções de sensibilização e a mobilização 

da sociedade civil surgem como uma estratégia fulcral, dirigidas às escolas e às 

comunidades, no sentido de alterar práticas e comportamentos”, (III Plano Nacional Contra 

a Violência Doméstica 2007-2010). 

 

Medidas: 

1. Promover Campanhas Nacionais Contra a Violência Doméstica; 

2. Implementar campanhas e acções de sensibilização nas comunidades locais; 

3. Elaborar e divulgar materiais informativos, recorrendo às novas tecnologias de 

informação e comunicação, nomeadamente concebendo “caixas informativas”, nos acessos 

de entrada às páginas de Internet, bem como em outros suportes de informação e 

comunicação (como Caixas Multibanco e comunicações móveis), sensibilizando as pessoas 

que as utilizam para o fenómeno da violência doméstica; 

4. Elaborar e divulgar materiais informativos e pedagógicos para integrar no Projecto - 

Educativo do Agrupamento, dirigido à população estudantil do ensino básico; 

5. Dinamizar acções de sensibilização junto das escolas, em parceria com os restantes 

actores da comunidade educativa, por parte de militares e agentes das forças de segurança 

envolvidos em programas de proximidade, comunitários e de apoio à vítima; 
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6. Promover Campanha de sensibilização contra a violência no namoro; 

7. Promover Campanha de sensibilização contra violência exercida a crianças, idosos, 

pessoas dependentes e com deficiência, em contexto doméstico; 

8. Criar um Prémio Nacional que promova o melhor trabalho literário, teatral ou 

cinematográfico contra a violência doméstica; 

9. Criar um Prémio Nacional que promova o melhor trabalho ao nível da comunicação social 

contra a violência doméstica; 

10. Identificar, com menção honrosa, empresas que promovam ao nível da responsabilidade 

social, acções contra a violência doméstica. 

 

São igualmente de considerar como relevantes para a elaboração de um plano de 

intervenção no Concelho de Matosinhos sobre a violência doméstica, as linhas estratégicas 4 

e 5 do III PNCVD:  

 

4 - Qualificar os Profissionais. 

 

“Afigura-se indispensável a integração destas temáticas (da violência doméstica) nos 

curricula dos cursos e formações especialmente vocacionados para desenvolver actividades 

nesta área de intervenção.” (III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 2007-2010). 

 

Com particular ênfase das medidas 1, 5, 7, 8, 9: 
 

- Estimular a essência dos fora de educação para a cidadania e estabelecer protocolos 

com as Universidades e Centros de Formação para criar ou actualizar módulos 

disciplinares sobre violência doméstica que possam ser integrados nos curricula 

académicos; 

- Promover a qualificação de profissionais de educação e formação; 

- Promover a qualificação inicial e a formação contínua dos profissionais de acção social e 

das organizações da sociedade civil; 

- Promover a qualificação de profissionais da comunicação social e da publicidade para a 

necessidade de eliminar estereótipos de género na abordagem do fenómeno da violência 

doméstica; 
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- Conceber Guias de Boas Práticas dirigidos a profissionais das diversas áreas de 

intervenção, nomeadamente saúde, educação e formação bem como das forças de 

segurança. 

 
 
5 - Aprofundar o conhecimento sobre o fenómeno da Violência Doméstica. 

 

“Participação e a troca de saberes entre a comunidade científica, as Organizações Não-

Governamentais e os vários organismos competentes em áreas transversais a este 

fenómeno. Intervir de forma eficaz passa por um conhecimento aprofundado dos 

mecanismos, contextos, circunstâncias e dos actores envolvidos na produção deste tipo de 

fenómenos sociais.” (III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica 2007-2010). 

 

De onde destacamos as medidas 3, 4, 5, 6: 
 

- Realizar sondagens periódicas de opinião sobre a percepção da violência doméstica; 

- Dar continuidade à promoção de estudos em estreita articulação com Universidades e 

Centros de Investigação, sobre o conhecimento do fenómeno, na perspectiva 

sociológica, criminológica e psicológica, e dos impactos económicos e sociais da violência 

doméstica; 

- Promover estudos que permitam conhecer em profundidade os problemas específicos de 

violência doméstica nas comunidades imigrantes; 

- Promover estudos diversos sobre formas específicas de violência doméstica. 

 

 

Tendo consciência da abrangência destas medidas, sugerimos um afunilar do olhar, 

centrando-nos particularmente nas seguintes pistas para a intervenção no Concelho de 

Matosinhos: 

- Reforço de campanhas educativas que divulguem a violência doméstica como crime 

público; 

- Reforço de campanhas que evidenciem a condenação da violência no namoro, 

salientando a necessidade de respeito mútuo; 

- Reforço de campanhas educativas que estimulem atitudes pró-activas das vítimas de 

violência doméstica não só na denúncia mas também na procura de ajuda para a 

alteração da sua situação; 
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- Divulgação eficaz dos recursos existentes no Concelho para atendimento e 

acompanhamento destas situações. 

- Formação de pessoal técnico para a obtenção de apoio especializado que estas situações 

obrigam; 

- Reforço da formação das forças de segurança para uma intervenção nesta matéria; 

- Acções de sensibilização/formação para diferentes profissionais, no sentido de facilitar o 

efectivo acesso das vítimas aos recursos existentes; 

- Criação de uma rede integrada de respostas concelhias para a violência doméstica e sua 

divulgação. 
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