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Introdução 

 A violência no namoro é um ato conhecido, na sociedade, como desumano e 

contra os direitos humanos. Este é um tema que sempre existirá, pois o ato de 

violência não dá para ser extinguido, contudo pode oscilar e ser reduzido. Portanto, 

para tentarmos reduzir os casos de violência no namoro, é importante falarmos 

sobre o tema e darmos-lhe o seu devido valor.  

 Nós escolhemos o tema da violência no namoro, porque este é um tema 

necessário e super importante na sociedade, na medida em que precisamos deste 

para conscientizar a sociedade e a nós mesmos. Também escolhemos este tema 

porque aborda situações cada vez mais comuns e preocupantes, onde os números 

aumentam todos os dias e ficam cada vez mais graves.  

 Este tema tem o seu interesse de debate e 

análise. Existem vários fatores que levam a que o 

seu interesse seja e levado, ta is como: 

informarmo-nos ou aprendermos mais sobre o 

tema, com o intuito de termos um maior 

conhecimento e sabermos falar e transmitir as 

informações essenciais para outras pessoas. É 

importante termos em conta que, quanto mais informarmos e transmitirmos 

informação sobre o tema para a nossa população, teremos maior probabilidade de 

ajudar alguém ou até salvar alguém de uma situação perigosa que a mesma não 

consegue ver; dar a conhecer mais sobre o tema a pessoas interessadas e a jovens 

que ainda não tenham o conhecimento do mesmo, porque na nossa sociedade 

existem vários jovens que não são informados pelas escolas sobre a violência no 

namoro; sensibilizar a nossa sociedade para a não violência e para as suas 

consequências, e também para o que a vítima pode sentir e ser afetada. Em alguns 

casos de violência, o agressor não tem consciência do que o ato pode causar ou 

provocar na vítima, como também pode ter mas achar que não terá nenhuma 

consequência e que o seu ato não será reconhecido publicamente pela sociedade e 

pelas autoridades; e também acabar com o tabu existente, porque este ainda é um 

tema no qual muitas pessoas não conseguem debater seriamente. Falar de 

SOCIOLOGIA 2021/22 
CIÊNCIAS SOCIO-ECONÓMICAS 3



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
DE SANTA MARIA DA FEIRA

 

ANA CAROLINA DIAS, N.º1 
TIAGO FERREIRA, N.º26 

12.ºH

violência no namoro pode causar vergonha, estranheza e desconforto tanto por 

parte das vítimas, como também por parte da sociedade. O medo da vítima de ficar 

mal visto pelos amigos ou ser gozado e falado é comum, o que não pode acontecer. 

  

 É por estas razões que, com este trabalho escrito e prático, temos alguns 

objetivo que queremos cumprir. Esses objetivos são: 
- Informarmo-nos sobre o tema: como já vimos, a transmissão de informação é 

essencial para o conhecimento do ser humano e para existir uma boa reação a 

certas questões anormais da vida. É importante sabermos reagir a momentos 

de pressão, de necessidade de ajuda ou de dar ajuda. A ignorância pode levar 

a situações falhas desnecessárias ou falta de ajuda a alguém, e é por essa 

razão que queremos estar mais informados e atentos ao tema da violência do 

namoro; 
- Informar os que nos rodeiam sobre o tema: 

informar a população sobre o tema é um bom 

método para recolher mais pessoas dispostas 

a ajudar as vítimas de violência e unirmos a 

sociedade contra atitudes deste nível de 

repugnância. Assim, quanto mais soubermos 

sobre como agir e ajudar, será mais fácil na prática. 
- Sensibilizar à escolha de uma atitude correta: a sensibilização de uma escolha 

correta por parte das pessoas é o objetivo mais importante deste trabalho. Isto 

porque, existem pessoas que não entendem a gravidade do ato de violência, 

sendo necessário recorrer a métodos mais chocantes e desconfortáveis, como 

imagens, vídeos, testemunhos arrepiantes, entre outros. E é exatamente isso 

que, com este trabalho, iremos transmitir e realizar. 
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- Sensibilizar pessoas que estejam nesta situação a denunciar: outro objetivo é 

tentar que as vítimas se sintam motivadas e confortáveis a denunciar. É 

importante passarmos a mensagem de que ninguém tem que ter vergonha de 

denunciar, porque os casos de violência no namoro cada vez mais aumentam 

de número, sendo quase um ato repugnável comum. É importante também 

mostrar apoio e segurança à vitima e também informá-la de formas de 

denúncias e ajudas psicológicas.  
- Contribuir para o não esquecimento deste tema: com este trabalho, iremos falar 

e aumentar a visibilidade do tema da violência no namoro. Com este aumento 

da visibilidade, não existirá a possibilidade do tema entrar em esquecimento e 

assim aumentamos a pressão nos indivíduos que cometem este crime.  
- Realizar um trabalho (prático e escrito) para poder ser afixado na biblioteca 

escolar 
- Lecionar o tema da disciplina de sociologia 

 A metodologia utilizada neste trabalho foram dados 

estatísticos, pesquisas em sites, realização de um trabalho 

escrito e de um trabalho prático, como o TiK Tok. 

Também foram utilizadas as metodologias de 

leitura e tratamento de dados, como a seleção e 

escrita. Neste trabalho, iremos falar sobre a 

violência no namoro, os seus fatores, indícios, tipos 

de violência, entre outros aspetos.  
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Conceitos 

• violência: é denominado como o uso de força física perante uma vítima e um 

agressor, é utilizada com um propósito de prejudicar e afetar um indivíduo ou 

um grupo do mesmo. 

• violência no namoro: acontece quando uma pessoa afeta tanto fisicamente, 

como psicologicamente e/ou sexualmente o parceiro, é um ato de violência 

pontual ou contínuo que tem como objetivo exercer o poder ou controlar uma 

pessoa. 

• violência física:  é um ato físico prejudicial no qual envolve um grupo de dois 

ou mais indivíduos,  no qual o agressor utiliza a força presente no corpo para 

prejudicar a vítima tanto a nível físico como a nível psicológico a longo prazo. 

• violência sexual- é um ato sexual ou uma tentativa do mesmo no qual é 

conseguido normalmente por meio de violação . 

• violência verbal: é um comportamento agressivo causado por palavras ou 

gestos de caráter maldoso, no qual tem a intenção de manipular, enganar ou 

prejudicar, causando à vítima danos psicológicos irreparáveis. 

• violência psicológica- é uma forma não física, porém pode deixar marcas 

graves na psique, já que é uma forma eficaz de manipular e magoar a vítima. 

• violência social: é entendida como qualquer impacto a nível social, que 

ameace tanto fisicamente como psicologicamente a vítima, sendo esse ato 

praticado por um sujeito ou pela própria comunidade. 

• violência digital: consiste no envio de mensagens, fotos, vídeos, podendo ser 

a criação de boatos falsos, insultos, ou envio de mensagens depreciativas 

para a vítima ou um conjunto delas.  
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• APAV:é dividido em três categoria( jurídico, psicológico, social) sendo que em 

termos jurídicos consiste em aconselhar a vítima a nível legislativo e jurídico, 

em termos psicológicos consiste em prestar apoio a nível psique do utente e 

em termos sociais, consiste em ajudar as vítimas de crime e/ou familiares que 

estiveram presentes perante crimes de violência. 
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O que é a violência e tipos de violência no namoro 

 A violência no namoro é uma forma de agressão, onde um exerce pressão, 

controlo e agressão ao outro, dentro da relação amoroso entre ambos, com o intuito 

de ter e conseguir o que deseja. Este é um tema muito abrangente, onde se inserem 

inúmeras formas de violência e maus tratos. Normalmente, a sociedade relaciona a 

violência no namoro à violência física, e em alguns casos, também relaciona à 

violência psicológica. Mas geralmente, nem todos os tipos de violência são tratados 

e falados, podendo entrar em esquecimento e, como em muitos casos, haver 

desconhecimento tanto por parte da vítima, como por parte da pessoa que a irá 

ajudar. Portanto, neste tópico, iremos tratar os três principais tipos de violência que 

podem existir no namoro e analisar algumas informações acerca das mesmas.  

Violência física 
A violência física é caracterizada por um conjunto de agressões 

físicas, com o objetivo de ferir e diminuir a vítima, onde o agressor 

utiliza partes do seu corpo, objetos domésticos ou públicos ou 

até armas. Esta violência é, na maioria, entre casais, mas 

mais incisivamente em mulheres, e podem ser, por exemplo, 

estalos, socos, empurrões e beliscões (maus tratos físicos), 

crimes de ofensa à integridade física, atirar objetos, sacudir e apertar os 

braços, estrangulamento e sufocamento, lesões com objetos cortantes ou 

perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, tortura, 

sequestro, intervenções e tratamentos médicos arbitrários. 

Este tipo de violência, tal como todas as outras, afetam as condições ou a 

integridade física e psicológica de qualquer das vítimas, violam os direitos humanos 

e aumentam os casos de desigualdade de género, no sentido em que um género 

torna-se dominador e o outro dominado. 

Mas como podemos saber se alguém está a sofrer de violência física, com o intuito 

de ajudar? Para darmos resposta a esta questão é importante ter em conta na 

vítima ou possível vítima: 
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•Lesões sem explicação como feridas, 

arranhões, nódoas negras ou cicatrizes 

recentes; 

•Fracturas ósseas, luxações ou rutura de 

ligamentos; 

•Relato de excesso de medicamentos ou 

aparente incapacidade para aderir à terapêutica 

(as embalagens estão mais cheias do que o 

esperado); 

•Lentes ou armações dos óculos partidas; 

• Sinais de ter sido amarrado, isto é, marcas de cordas nos pulsos 

Violência sexual 
A violência sexual refere-se a todo o tipo de atos sexuais praticados ou a toda a 

tentativa de práticas dos mesmos sem desejo ou consentimento da vítima, podendo 

estes serem praticados por uma ou mais pessoas.  

A sua definição dada pela OMS é “todo ato sexual, tentativa 

de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais 

indesejadas; ou ações para comercializar ou usar de 

qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio 

da coerção por outra pessoa, independentemente da relação 

desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o 

local de trabalho”. Esta violência pode ser dada em diferentes 

graus de intensidade, ameaças ou abuso psicológico, fazendo com que a vítima 

sinta medo, desconforto, e horror. Existem três diferentes tipos de violência sexual: 

•quando a vítima não dá o seu consentimento, mas está em plena 

consciência do que está a acontecer; 

•quando a vítima não dá o seu consentimento, mas não tem 

consciência do que está a acontecer, por estar sob efeitos de 

droga ou álcool; 

•quando a vítima dá o seu consentimento para o ato, mas tem 

idade abaixo da idade mínima de consentimento das relações 
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sexuais (16 anos em Portugal). 

Alguns tipos de formas de violência sexual são a violação, obrigar a mulher ou 

homem a fazer atos sexuais que causam desconforto, o impedimento do uso de 

métodos contraceptivos ou a imposição do aborto, forçar a gravidez ou prostituição 

com a ajuda do medo, toques íntimos não desejados (beijar, apalpar), comentários 

ou piadas de carácter sexual que causem à vítima desconforto ou receio (“piropos”), 

toques indesejados nos órgãos sexuais, ser forçado/a a tocar nos órgãos sexuais de 

outra pessoa; ser penetrado/a por via oral, vaginal ou anal por pénis, por outras 

partes do corpo (dedos) ou objetos, ou ser obrigado/a a fazer isto com outra pessoa; 

ser obrigado/a a assistir ou a participar em filmes, fotografias ou outros espetáculos 

de caráter pornográfico ( filmagens, enviar “nudes”); 

Violência psicológica 
A violência psicológica é caracterizada por 

qualquer violência que danifique o 

estado emocional ou psicológico da pessoa, como 

a diminuição da auto-estima, 

dificultação do desenvolvimento da vítima, entre 

outros. A vítima tende a sentir 

medo, dependência psicológica e controlo por parte do agressor. Esta fragiliza a 

vítima, sendo que o agressor recorre a vários métodos e artimanhas para acabar 

com a saúde mental da vítima. Esta violência acontece, principalmente, em relações 

como o namoro. 

Os tipos de violência psicológica são: 

• Ameaças: ameaças de término do relacionamento, de ferimento à vítima ou 

acabar com algo precioso para ela (amizade ou uma oportunidade 

profissional) 

• Humilhação: humilhações em momentos íntimos, quanto em ambientes 

públicos.   

• Manipulação: manipula da vítima emocionalmente por meio de várias mentiras 

e jogos.  
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• Isolamento social: isolamento da vítima de amigos e familiares, o que faz com 

que ela não consiga identificar a violência.   

• Insultos: forma mais usada na agressão psicológica. O agressor insulta desde 

pequenos comentários disfarçados até insultos sérios. Este faz a vítima de 

burra e incapaz.  

• Limitação de direitos: controle dos direitos de ir e vir da vítima, bem como de 

se expressar e de interagir com quem ela deseja.  

• Distorcer fatos: a distorção de fatos, também conhecida como gaslighting, 

deixa a vítima confusa sobre a realidade. Deste modo, a vítima sempre 

concordará com o agressor. 
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Fatores que podem levar  

o agressor a cometer violência no namoro 

Apesar destes poderem ser usados como desculpas por parte do agressor, existem 

alguns fatores que a vítima pode detectar no seu parceiro como alerta e prevenção 

de um comportamento violento ou abusivo. É importante que toda a gente saiba 

reagir a comportamentos abusivos, mas principalmente antecipá-los e impedi-los. 

O primeiro fator é o alcoolismo. Este pode causar inconsciência, raiva, 

comportamentos violentos, ou até descontrole psicológico e físico por parte do 

indivíduo. Em maior parte dos casos de violência no namoro, o excesso de álcool 

causa uma perda de calma e paciência no agressor, fazendo com que este 

necessite e queira descarregar em algo ou alguém. Quando a vítima já tem 

recorrentes casos de violência por parte do agressor, é quase certo que o mesmo 

descarregue novamente na vítima. Este, como não está na sua perfeita consciência, 

poderá causar graves lesões à vítima, como também 

poderá levar a mesma à morte. É importante que, em 

casos de alcoolismo por parte do agressor, a vítima 

tente não manter contacto visual com o agressor, tente 

não falar com o mesmo e tente se refugiar num local 

longe do mesmo. É importante também que a mesma 

informe pessoas de confiança acerca do caso para, 

caso aconteça alguma coisa, estas estejam de alerta e 

prontas a reagir. A vítima deverá ter também, ao seu lado, algo com que a mesma 

possa mandar uma mensagem ou uma ligação de emergência a pedido de ajuda.  

O segundo fator são os ciúmes descontrolados. Aqui estamos a falar de um ato de 

violência consciente, onde o agressor tem consciência da dor que irá causar à 

vítima.  
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Neste caso, o agressor violenta a vítima com um objetivo de a fazer pagar por algo 

que ele acha que a mesma tem culpa. As situações de ciúmes descontrolados 

podem ser por a vítima ter contacto com alguém do sexo do agressor, achando este 

que a vítima não pode ter esse contacto; por a vítima manter mensagens com algum 

familiar ou amigo; por a vítima se deslocar ou falar com alguém do seu próprio 

trabalho; ou até por a vítima estar a ter comportamentos de quem está feliz ao lado 

de alguém que não é o agressor. Nestas situações, a vítima deve perceber a 

gravidade da situação e tentar pedir ajuda a familiares ou amigos, ou até de 

profissionais de saúde. Deve também tentar se afastar ao máximo do agressor e 

cortar relações com o mesmo, frequentando instituições de apoio à vítima de 

violência doméstica ou no namoro. 

O último e terceiro fator são as doenças de cariz violento, 

como a esquizofrenia. Esta faz com que o agressor 

tenha comportamentos agressivos e psicóticos, podendo 

levar pessoas à morte. A esquizofrenia é caracterizada 

por alucinações, surtos psicóticos e violência, onde o 

agressor perde a consciência das suas atitudes e afeta 

pessoas sem perceber a situação. Em caso de surto, a vítima deverá fugir para o 

local mais longe do agressor e tentar pedir ajuda a alguém na rua ou até a vizinhos. 

Também deverá contactar as autoridades, com o intuito de tentar que o agressor 

não cause danos a terceiros ou a ele próprio. 

Com estes exemplos, é importante percebermos que quase todas as situações de 

violência no namoro não são cometidas por influência dos mesmos, não podendo 

estes serem usados como desculpa ou pretexto para um perdão da vítima. 
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Indícios, sentimentos da vítima, fatores e consequências de uma 

permanência na relação abusiva 

Toda a relação tem as suas diferenças e os seus prós e contras, mas o problema 

mais preocupante numa relação é a sobreposição do poder e dos abusos sobre o 

parceiro. Como pode uma vítima de violência no namoro entender e saber que está 

a viver uma relação abusiva? Como resposta, existem comportamentos, ou indícios 

que indicam previamente a vítima que a pessoa com o qual se relaciona pode ser 

manipuladora, agressora ou abusadora. Assim sendo, os indícios que estão 

representados em baixo são de extrema importância para a identificação de uma 

relação abusiva: 

• Excesso de amor acontece quando o indivíduo demonstra uma grande 

quantidade de carinho e afetos sendo que a curto prazo é uma coisa 

consideravelmente boa e mas a longo prazo faz a vítima apegar-se ao 

abusador, permitindo-o abusar fisicamente e psicologicamente da vítima. 

• Imposição de uma mudança para a vítima. 

• Super proteção ou excesso de proteção. 

• Agressão verbal ou violência psicológica. 

• Não quer saber das conquistas da vítima. 

• Ridiculariza as suas opiniões e gostos, insulta, 

humilha, desvaloriza e ridiculariza publicamente 

ou em privado. 

• Afirma que a vítima não encontrará outra pessoa que goste dela.. 

• Grita ou desconta a raiva em objetos. 

• É agressivo quando a vítima discorda de algo ou sem razão alguma. 

• Justifica as suas ações com a razão de estar stressado ou bêbado. 

• Manifesta ciúmes com muita frequência. 

• Controla os hábitos, conversas e redes sociais da vítima. 

• Controla a vida financeira da vítima. 

• Proíbe o uso de certas roupas ou andar com determinada companhia.  

• Nunca altera o padrão de comportamento, ou tem oscilações de 

personalidade. 
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• Manipula a vítima de maneira que começa a  acreditar que é responsável pelo 

abusador. 

 Quando a vítima percebe que está sob uma relação de violência e abuso, 

experiencia alguns sentimentos que irão afetar a saúde mental da mesma. A vítima, 

durante uma relação de abuso permanente, tem experiências sentimentais e físicas, 

em que as mesmas são nocivas e preocupantes para a vítima. 

Sendo assim, em todos os casos de abuso são 

possíveis experienciar os sentimentos de medo, 

devido ao facto da vítima se sentir impotente, não 

perceber o porquê da situação e ter medo de 

uma situação repetida; de solidão, devido à falta 

de carinho e de compreensão por parte do 

parceiro, à falta de alguém com quem desabafar 

ou pedir ajuda e ao facto da vítima cada vez mais 

se isolar do mundo; culpa, devido ao abusador 

manipular a vítima até ao ponto em que ele se 

torna a "vítima" ou à vítima achar que fez algo para merecer aquela situação; 

desconfiança e insegurança, graças à pressão psicológica sobre a vítima; ânsia e 

vergonha devido ao julgamento mental cometido pelo agressor e pelo debate destas 

situações ainda serem tabu. Estes sentimentos acabam por afetar tanto a vítima 

como as pessoas próximas a ela, ou as que eram próximas à mesma. Nestas 

situações, a vítima tem duas opções. Ou denuncia o agressor e acaba com a 

violência, ou mantém-se em silêncio e espera que o agressor não volte a repetir as 

situações de violência.  

 Grande parte dos casos de violência no namoro 

não são denunciados à polícia. A vítima esconde e 

tenta ignorar até chegar ao seu limite, na esperança 

do agressor mudar, tal como ele promete. A pergunta 

que a sociedade faz constantemente é: Mas porque é 

que a vítima não denuncia logo o agressor e foge para 

longe dele? A resposta a esta pergunta é extensa, 

porque são inúmeras as razões pelo qual uma vítima 
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de agressão não denuncia: 

1. A dúvida e a confusão são um ponto que leva a vítima a manter-se no 

relacionamento. Perguntas como - “Será que estou a exagerar a situação?”, 

“Será que ele vai mudar mesmo?” Ou até “Será que a culpa é minha?” - 

estão sempre a aparecer na cabeça da vítima, enquanto ela sofre a primeira, 

segunda e terceira agressão. Estas perguntas vêm pelo facto do agressor 

culpar sempre a vítima na hora em que a agride, criando mesmo uma 

situação onde a vítima está a pagar pelo que fez (que na verdade, não foi 

nada); 

2. O medo de piorar a situação é outro fator, onde a vítima acomoda-se, após o 

término da agressão, e coloca na cabeça que não haverá mais nenhuma 

situação parecida. E para não haver outra situação de violência, a mesma 

pensa que deve ficar calada, como se nada tivesse acontecido, e não 

denunciar a ninguém para não irritar o agressor; 

3. A vergonha é um ponto muito forte e presente na população portuguesa. 

Como um povo retrógrado, que somos, em alguma situações, é 

constrangedor para a vítima confessar que está a sofrer de violência 

doméstica. Há umas décadas atrás, a situação era pior, pois as mulheres (e 

alguns casos de homens) interiorizavam que a situação era normal e que 

tinham que aguentar, porque o casamento era para sempre. Nos dias atuais, 

a vítima tem vergonha de denunciar, porque ainda é tabu falar-se e debater-

se sobre o tema da violência no namoro, levando a situações de morte por 

falta de ajuda; 

4. Como já tínhamos referidos acima, a promessa de mudança é comum a 

todos os agressores. Na hora da violência, o agressor não tem em conta as 

promessas anteriores e o facto de estar a ferir uma pessoa, mas após a 

agressão, ele volta a prometer à mesma que foi a última vez que a agrediu e 

que tem sentimentos por ela; 

5. Outro fator é que nem sempre é fácil perceber que o que está a acontecer é 

uma forma de violência. Pela violência psicológica feita pelo agressor, a 

vítima começa a interiorizar que o problema é dela, que não há qualquer 

agressividade por parte do parceiro e que tudo faz parte da vida de um casal. 

Noutros casos, os tipos de violência são escondidos por meio de atos de 
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amor desmedidos ou declarações e presentes dados à vítima pelo agressor. 

Aqui, a vítima percebe que pode estar a acontecer qualquer problema, mas 

nunca o relaciona a uma relação abusiva.  

6. Os ciúmes são visto, pela sociedade, como uma prova de amor. Contudo, 

existem casos de ciúmes excessivos, onde a vítima é limitada de fazer certas 

coisas ou se dar com certas pessoas, porque o namorado diz sentir ciúmes 

por gostar muito da mesma. Aqui, a vítima confunde uma “prova de amor” 

com uma “prova de violência”, podendo comprometer o seu futuro; 

7. Quando pensamos em alguém que amamos e que nos diz que ama-nos, 

nunca pensamos que essa pessoa pode nos fazer mal. E esse é um dos 

fatores para a vítima “fechar os olhos” a comportamentos que indicam um 

relacionamento abusivo. Em todas as relações abusivas, o agressor mostra, 

de forma grandiosa e em gestos de presentes, jantares ou surpresas, que 

“ama” a vítima e que não pode viver sem ela. A vítima, quando for agredida, 

vai se lembrar desses momentos e vai mentalizar-se que é impossível ele ser 

uma pessoa abusiva e violenta para si. Neste fator, também podemos inserir 

o facto de que a vítima gosta do agressor, por isso não tem coragem nem 

vontade de acabar e terminar tudo com alguém que já foi, em tempos, 

simpático e querido para ela; 

8. Outro fator é o facto do agressor ameaçar acabar com a sua vida ou ficar mal 

se a vítima acabar com ele. Aqui, a vítima passar a ser a “responsável” pelo 

agressor e a sua vida, tendo um compromisso de ficar e cuidar do mesmo, 

mesmo sendo violentada e maltratada; 

 

Quando a vítima continua numa relação abusiva e 

não denuncia os atos de agressão, cada vez mais 

vão-se identificando consequências desta rotina 

agressiva e doentia. Nem todas as consequências 

da violência no namoro são físicas, mas também 

temos consequências psicológicas, tais como os 

transtornos psicológicos causados à vítima, dificuldades em dormir pelo medo, 

distúrbios alimentares devido aos insultos e e medo, infeções sexualmente 
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transmissíveis quando existem violação por parte do agressor, depressão, stresse 

pós-traumático, dissociação, ansiedade, ideação suicida, medo e raiva, pouca 

satisfação com a sua vida e fugas repentinas e mal preparadas. 
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Diferenças entre uma relação saudável e uma relação abusiva 

Saudável Abusiva

Comunicação
Falam abertamente sobre 
sentimentos, escutam-se 

mutuamente e respeitam as 
opiniões ainda que contrárias.

Nas discussões, existem 
gritos, ameaças, ofensas. 

Um dos elementos 
desvaloriza, inferioriza, ou 

ignora o outro.

Respeito

Valorizam-se mutuamente tal 
como são, incluindo nas 

diferenças. Tratam-se de uma 
forma que demonstra estima e 

respeito.

Existe desconsideração 
pela opinião do outro, 

ignorando, desprezando e/
ou colocando em causa a 

sua segurança física.

Igualdade
Tomam-se decisões em 

conjunto, estando dispostas a 
negociar e ceder.

Apenas uma das partes 
toma decisões, a que detém 

maior poder e controlo na 
relação.

Afeto

Sentem-se numa relação de 
suporte onde existem 

manifestações de afeto e 
partilha de sentimentos.

Um dos elementos tem 
prazer em fazer com que o 

outro se sinta mal, 
tornando-se desagradável.
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Confiança

Existe confiança mútua, que 
vai sendo reforçada à medida 

que se vão conhecendo 
melhor na relação.

Existe insegurança e 
ciúmes obsessivos, com 
atitudes de desconfiança 

sobre o outro.

Liberdade

Respeitam o espaço individual 
de cada um, existindo 
momentos de vida em 

separado.

Existe controlo permanente 
sobre a vida do outro, 
podendo conduzir a 

situações de isolamento.

Honestidade

Existe honestidade na 
relação, embora 

reconhecendo a importância 
de respeitar a privacidade 

individual.

Existe recurso à mentira 
persistente, com 

culpabilização do outro e 
minimização das suas 

próprias ações.

Vida Sexual
Existe diálogo aberto e 

consenso em matéria de 
sexualidade.

As práticas sexuais são 
determinadas ou impostas 
por um dos elementos na 

relação, podendo chegar a 
abuso sexual e/ou violação.

SOCIOLOGIA 2021/22 
CIÊNCIAS SOCIO-ECONÓMICAS 20



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  
DE SANTA MARIA DA FEIRA

 

ANA CAROLINA DIAS, N.º1 
TIAGO FERREIRA, N.º26 

12.ºH

Como agir em situações de violência (sendo a vítima ou amigo da 

vítima) 

 São vários os métodos que a sociedade tem ao seu dispor para denunciar e 

acabar com a violência no namoro, mas ainda são reduzidos os casos em que a 

vítima ou um amigo da vítima utiliza esses métodos para acabar com o sofrimento 

da vítima. Portanto, é essencial salientar que, para acabarmos ou reduzirmos com 

qualquer tipo de violência, é importante a denúncia. Deste modo, apresentaremos 

uma lista de formas de denúncia da violência no namoro, bem como outros tipos de 

violência: 

• Ligar para o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica (800 202 

148), especializado em situações de violência no namoro; 

• Denunciar a situação junto das entidades de segurança pública, como a PSP, 

ou participar a situação a quem possa auxiliar-te de perto (por exemplo, 

Diretor/a da Escola); 

• Denunciar Junto do Tribunal: no Ministério Público, 

• Denunciar através do portal queixa eletrónica do ministério da administração 

interna; 

• Denunciar nas autoridades policiais: 
- POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (PSP); 
- GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (GNR); 
- POLÍCIA JUDICIÁRIA (PJ). 
- No Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, gabinetes 

médico-legais ou hospitais onde haja peritos médico-legais.  

• Pedires apoio à rede social que te é próxima, no sentido de te ajudar a 

protegeres-te de situações que te possam lesar quer do ponto de vista físico, 

quer do psicológico ou emocional; 

• Recorreres a entidades de apoio na área, como a Casa Qui, para que te seja 

facultado o apoio institucional que precisas, tal como  

• Procurar aconselhamento técnico, apoio psicológico e/ou jurídico. 

• Optar por locais públicos e movimentados para estares com o/a teu/tua 

namorado/a. Locais isolados podem colocar-te em risco. 
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• Escolher atividades em que estejas com o/a teu/tua namorado/a na presença 

de outras pessoas (por exemplo, o teu grupo de amigos). 

• Mudar as rotinas (por exemplo, o teu percurso para a escola e da escola para 

casa) e procura estar na companhia de amigos ou colegas de turma. 

• Quando saíres diz a alguém em que confies onde vais e a que horas 

regressas. 

• Gravar contactos telefónicos importantes no teu telemóvel, para poderes pedir 

ajuda facilmente caso precises. 

• Se sentires que estás em perigo, procura imediatamente alguém ou um sítio 

mais seguro (por exemplo, um sítio onde estejam mais pessoas). Podes 

também ligar 112. O profissional que atender a tua chamada enviará para o 

local onde te encontrares os meios necessários para te proteger. 

• APAV 
- Ligar para o número 707 200 077 (10h00-13h00/14h00-17h00 – dias 

úteis). 
- Enviar e-mail para APAV.SEDE@APAV.PT. Os nossos profissionais irão 

responder-te o mais rapidamente possível. 
- Dirigir-te a um dos nossos GABINETES DE APOIO À VÍTIMA. 
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Dados estatísticos sobre a violência no namoro 

Aqui, iremos apresentar alguns dados estatísticos mais recentes relacionados  à 

violência no namoro. Estes são do ano de 2020 (estudos mais recentes), e foram 

fornecidos pela APAV.  Os estudos que deram resultado aos quadros abaixo, foram 

feitos a uma amostra total constituída por 3256 participantes, sendo 79.2% (2578) 

mulheres e 20.5% (668) homens. Nove (0.3%) dos indivíduos são do género não-

binário e um/a participante não respondeu a esta questão. A média geral das idades 

é de 22.46 anos, sendo que a média de idades das mulheres é de 22.26 anos e a 

dos homens é de 23.27 anos. 

Analisando o quadro ao lado, podemos 

encontrar alguns dados acerca da 

violência no namoro. Começando pelo 

primeiro tópico, este mostra que são 

mais os homens que afirmam já ter 

sofrido, pelo menos, um ato de 

violência no namoro do que as 

mulheres. A diferença entre os homens 

e as mulheres é de 1,6%, um valor 

significativo. Este dado mostra que, 

apesar existir um maior número de 

queixa por parte das mulheres, os 

homens também sofrem de violência no 

namoro, contudo não denunciam, 

muitas vezes por medo e vergonha de 

serem gozados. 

O segundo tópico dá-nos a conhecer os 

dados sobre a percentagem de 

pessoas que já participou, pelo menos, 

em um ato de violência no namoro, em 

que os homens lideram de novo, mas 

com uma diferença maior de 7,3%. 

Nos tópicos que falam da percentagem 

de pessoas que concorda que ciúme é uma prova de amor e que dizem que 
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algumas situações de violência são causadas pelas mulheres, os homens têm uma 

maior percentagem, com diferença de 11,8% e 15,2%, respetivamente. Aqui 

podemos perceber que as discordâncias entre as mulheres e os homens são 

maiores, podendo explicar alguns resultados dos próximos quadros. 

Por fim, nos dois últimos tópicos, que falam sobre a percentagem de pessoas que já 

sofreram chantagem e ameaças e que já viram invadidas as suas redes sociais, 

telemóveis, etc, as mulheres ganharam na percentagem, existindo uma diferença de 

3% e 1,7%, respetivamente. 

 Concluímos com este quadro que, a maioria das mulheres é posta como 

vítima e que a maioria dos homens são agressores. Este é um dado comum a 

quase todo o tipo de violências, podendo se explicar pelo facto da mulher ser vista 

como o elo mais fraco e frágil de uma relação. 

Passando ao segundo quadro, os dados estatísticos provam que a percentagem 

das mulheres é maior do que a percentagem dos homens, quando trata assunto de 

proibição por parte do agressor de atividades normais do dia a dia da vítima, tais 

como trabalhar, estudar, sair sozinha à rua. Esta diferença é de 3,6%.  

Também as mulheres já foram mais controladas a nível de imagem e já foram 

impedidas de contactar com a família e amigos em maior percentagem. Estas 

percentagens estão acima dos 5% de diferença. Mais uma vez podemos ver a 

desigualdade de género no amor, bem como uma maior agressão física e 

psicológica a mulheres.  
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 Para concluir, este gráfico mostra que, em percentagem da amostra total da 

pesquisa, são mais as vítimas masculinas de agressões e violência no namoro do 

que as vítimas femininas. A diferença não é grande, podendo este dado ser relativo.  

Já de pessoas agressoras, os homens têm uma percentagem maior do que as 

mulheres, com uma diferença de 7,3%.  

Apesar de não podermos concluir totalmente que existem mais vítimas masculinas 

do que femininas, devido à diferença mínima, podemos concluir que existem mais 

agressores masculinos do que femininos, devido à sua diferença elevada. Este facto 

pode dever-se à anatomia dos homens, capazes de possuir uma maior força, ou até 

às desigualdades de género existentes na sociedade. 

O importante com estes estudos é perceber que, mais de metade da população do 

estudo já foi agredido e vítima de violência no namoro, não sendo um número muito 

agradável para a diminuição da violência no namoro. Também é importante salientar 

que, como estes são dados de 2020, todos os tipos de violência aumentaram a sua 

percentagem, porque como estamos num momento de covid, e como em 2020 veio 

a pandemia do covid em Portugal, houveram muitas vítimas a pedir ajuda e a 

queixar-se com mais facilidade.  
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A violência no namoro num contexto sociológico 

“Suspeito de ameaçar ex-namorada fica em prisão preventiva” 

“O juiz de Instrução Criminal aplicou a medida de coação de prisão preventiva a um 

suspeito de violência doméstica, por ameaças reiteradas а ex-namorada, anuncia a 

página da Procuradoria da República da Comarca de Leiria. 

Segundo a nota publicada na página do Ministério Público, em abril de 2019, o 

homem de 33 anos, “durante o relacionamento de namoro que manteve com a 

vítima, apertou-lhe o pescoço, o que fez com que a mesma terminasse a relação de 

ambos”. 

O arguido não terá aceitado o fim dessa relação e, “no início de 2021, passou a 

efetuar centenas de telefonemas а vítima e a enviar-lhe inúmeras mensagens 

escritas, insistindo para que reatasse o relacionamento de ambos”. 

Como a vítima se recusava, o suspeito passou a enviar-lhe “mensagens escritas 

através de perfis falsos, que criava nas redes sociais e de vários números de 

telefone, que trocava semanalmente”, lê-se na nota. 

Sempre que a vítima bloqueava o número de telefone do arguido, ele arranjava 

outro para a “importunar”. 

Nessas mensagens e telefonemas, o homem “insultava a vítima e ameaçava que a 

matava, tanto a ela como а sua família”. 

Na sequência desses factos, em julho de 2021, foram aplicadas ao arguido as 

medidas de coação de proibição de contactar a vítima, de se aproximar da mesma 
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ou de locais onde ela se encontre e de se deslocar, frequentar ou permanecer na 

área do concelho de Leiria. 

Não obstante, entre setembro de 2021 e o final de janeiro de 2022, “o arguido 

incumpriu reiteradamente essas medidas, recomeçando a importunar a vítima, 

enviando-lhe mensagens através das redes sociais, insultando-a e ameaçando-a de 

morte, telefonando-lhe, ou para a sua mãe, com a qual a mesma reside, através de 

vários números de telefone”. 

A investigação é dirigida pelo Ministério Público da Subsecção Especializada em 

Violência Doméstica do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca 

de Leiria, com a coadjuvação da PSP de Leiria.” 

https://www.noticiasdecoimbra.pt/suspeito-de-ameacar-ex-namorada-fica-em-prisao-

preventiva/ 

 Nesta notícia, podemos detetar um fenómeno social, sendo este o objeto de 

estudo de todas as ciências sociais, que é a violência no namoro. A violência no 

namoro é um fenómeno social, porque pode ser estudado pela perspectiva 

económica, histórica, geográfica, psicológica e, 

também, sociológica. O contributo de todas as 

ciências sociais neste fenómeno, e o conjunto de 

todos os estudos feitos sobre a violência por cada 

ciência social, irão dar início a um fenómeno social 

total. A violência como fenómeno social total, define-

se como todos os estudos feitos sobre a mesma, 

desde como evoluiu na história da humanidade, o 

que inf luencia a v iolência na economia e 

desenvolvimento de um país, entre outros. Da perspectiva sociológica, neste 

fenómeno social que é a violência no namoro, é importante analisar as maneiras de 

sentir, pensar e de agir, tanto da vítima, como do agressor, e estudar, por exemplo, 

os tipos de grupos sociais que se inserem na violência no namoro, a infância de 

cada um e o que esta pode afetar as ações presentes. Este fenómeno também é 

complexo, pluridimensional e interdisciplinar, porque é  um fenómeno que não cabe 

apenas a uma disciplina, tendo vários pontos, perspectivas e formas de ser 
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analisado e observado, tornando-se complexo o seu estudo; e é estudado em várias 

dimensões, como já referimos acima, sendo pluridimensional. 

Como fizemos neste trabalho, tentámos abordar várias perspectivas e pontos da 

violência no namoro, utilizando uma atitude metodológica que procura integrar o 

contributo das varias ciências sociais para entendermos profundamente o fenómeno 

social da violência.  

Agora, para o estudo da violência e de qualquer outro fenómeno social, é 

necessário definir uma estratégia de investigação, para o investigador ter uma base 

de pesquisa e satisfazer melhor as suas necessidades face ao fenómeno social. É 

importante definir uma estratégia de investigação, na medida em que nenhuma 

pesquisa é feita sem saber-se quantas pessoas precisamos para a pesquisa, quais 

técnicas iremos utilizar ou que instrumentos podemos utilizar. Essa estratégia na 

violência passa por uma estratégia intensiva, extensiva ou por ação, sendo que esta 

notícia pode ser estudada pela investigação por ação, onde o problema existe e é 

violência por parte de um homem à sua ex namorada, onde o sociólogo pode 

investigar a raiz do problema, tais como problemas sociais, familiares, problemas na 

infância e os seus modos de comportamento em relação à sociedade. Aqui o 

investigador contribuir com a vítima e com o agressor, para podermos analisar 

melhor a sua pesquisa e retirar mais informações.  

O processo de socialização consiste num processo contínuo e dinâmico da 

transmissão de cultura, o processo pelo qual os homens aprendem as regras e as 

práticas dos grupos sociais. É importante que, para não existir violência e agressão 

por parte de um indivíduo, a família e os agentes de socialização lhe transmitam que 

a violência é errada e que não se deve maltratar ninguém. É neste ponto que 

percebemos a importância dos agentes de socialização na educação de um 

indivíduo e as consequências que estes podem causar.  
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Se o indivíduo crescer num ceio familiar onde haja violência e maus-tratos, se o seu 

grupo de amigos for um grupo violento, se na escola nunca o tenham ensinado que 

a violência é errado ou se a comunicação social tenha incutido nele atitudes de 

insultos e discriminação a alguém, o mesmo irá normalizar a situação na sua 

cabeça e terá maiores probabilidades de praticar violência mais tarde nas suas 

relações, como o homem da notícia. O mesmo não teve um processo de 

socialização capaz de fazer com que o agressor interioriza-se que é errado agredir 

alguém ou até perseguir.  

Mas como o agressor interiorizou a prática desses atos violentos e como pode ter 

ele se integrado no grupo de agressores? É simples. Existem três tipos de 

mecanismos de socialização, onde a aprendizagem define-se como a interiorização 

das normas e modelos de comportamento através de tentativas, erros e repetições; 

a imitação que corresponde à reprodução mecânica de comportamentos e atitudes 

observadas nos outros membros do grupo a que pertencemos. Copia os 

comportamentos observados; e a identificação que caracteriza-se pela apropriação 

dos comportamentos dos outros indivíduos ou grupos próximos de nós. 

Contudo, todos os individuos podem mudar os seus comportamentos e valores, pois 

estes são relativos, de acordo com o tempo, o espaço ou o grupo cultural. Como 

produtor de cultura, qualquer indivíduo pode mudar e criar novos valores e formas 

de comportamento.  

Para concluir, podemos perceber que o agressor da notícia poderá ser capaz de 

mudar os seus valores, tornando-se numa pessoa correta e redimindo-se dos seu 

atos violentos contra a ex namorada.  
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Conclusão 

	  

 Para concluir este trabalho, iremos dar uma síntese o mesmo e iremos dar a 

nossa opinião acerca do tema. 

 O nosso trabalho  fala sobre a violência no namoro e esta resume-se numa 

forma de agressão, onde um exerce pressão, controlo e agressão ao outro, dentro 

da relação amoroso entre ambos, com o intuito de ter e conseguir o que deseja. A 

violência no namoro pode ter violência física, sexual, verbal, psicológica, social e 

digital, sendo as principais as violências física, sexual e psicológica.  

Alguns dos fatores que podem levar um indivíduo a cometer agressão ao seu 

parceiro são o alcoolismo, os ciúmes descontrolados e as doenças de cariz violento. 

É importante salientar que quase todas as situações de violência no namoro não 

são cometidas por influência dos mesmos, não podendo estes serem usados como 

desculpa ou pretexto para um perdão da vítima. 

Alguns indícios de que sofre de violência 

no namoro são o excesso de amor, a 

imposição de uma mudança para a vítima, 

uma super proteção ou excesso de 

proteção, a agressão verbal ou violência 

psicológica, não querer saber das 

conquistas da vítima, ridiculariza as suas 

opiniões e gostos, insulta, humilha, desvaloriza e ridiculariza publicamente ou em 

privado, afirma que a vítima não encontrará outra pessoa que goste dela, grita ou 

desconta a raiva em objetos, é agressivo quando a vítima discorda de algo ou sem 

razão alguma, justifica as suas ações com a razão de estar stressado ou bêbado, 

manifesta ciúmes com muita frequência, controla os hábitos, conversas e redes 

sociais da vítima, controla a vida financeira da vítima, proíbe o uso de certas roupas 

ou andar com determinada companhia, nunca altera o padrão de comportamento, 

ou tem oscilações de personalidade e manipula a vítima de maneira que começa a  

acreditar que é responsável pelo abusador. 

Quando a vítima percebe que está sob uma relação de violência e abuso, 

experiencia alguns sentimentos, tais como o medo, a insegurança, a culpa, entre 
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outros. Esta, muitas vezes, não sai desta relação, pois não quer ficar sozinha ou 

tem medo que a relação acabe, tem vergonha de contar o que se está a passar e de 

pedir ajuda, tem medo que ninguém acredite ou que ninguém consiga ajudar, tem 

medo que o/a namorado/a a faça mal ou faça mal a si próprio/a se ela contar o que 

está a acontecer, tem esperança que ele/ela mude ou ele/ela prometa que vai 

mudar, desculpa ou entende o comportamento dele/a por causa do ciúme ou pelo 

facto de gostar dela. 

Para denunciar ou pedir ajuda, a vítima 

tem que se dirigir à polícia, contactar a 

APAV ou outros meios de apoio à vítima. 

 Para concluir, a nossa opinião 

acerca do tema é que este é muito 

complexo. Se por um lado existe violência 

e a vítima tem que denunciar o caso, por outro estamos a falar de um agressor 

físico, verbal, psicológico, etc, onde as ameaças de morte à vítima e à sua família e 

amigos existem, e muitas vezes, acontecem. Se queremos mais denúncias e que a 

vítima se sinta bem a denunciar, precisamos de leis mais eficazes na sanção destes 

atos e precisamos de uma maior proteção para a vítima e a sua família. Precisamos 

de mostrar às vítimas que estamos todos do lado delas e que não aceitamos 

comportamentos de violência e discriminação. 
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