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INTRODUÇÃO 
 

No presente trabalho iremos abordar um tema complexo e sensível e que, de facto, retrata 

negativamente o mundo atual que é a violência doméstica. Desta forma, partimos para a análise 

deste fenómeno motivados por diversas questões sendo as mais relevantes as seguintes: a 

compreensão das razões conducentes à prática deste abuso, a nossa contribuição enquanto agentes 

de socialização para a sua manutenção ou prevenção, a análise das repercussões físicas e psicológicas 

que “perseguirão” a vítima no decorrer da sua vida e, por último, a crescente necessidade de ajuda 

que as vítimas sentem neste tipo de circunstâncias.   

 

Na nossa atualidade deparamo-nos pela constante divulgação de notícias nos mass media, 

nomeadamente durante este período pandémico, da ocorrência deste ato repugnável, 

desencadeando uma onda crescente de contestação em torno dos direitos de privacidade de cada 

um, por exemplo, nos relacionamentos amorosos. Contudo, tal como iremos verificar, a violência é 

muito mais que força física e não se resume num namoro como vulgarmente associamos, podendo 

assumir outros contornos. Por conseguinte, a compreensão desta prática social exige a articulação 

de conhecimento de vários especialistas de diversas áreas como a psicologia, a neurociência ou, no 

caso, a sociologia para que assim expliquem esta realidade com maior rigor com vista a sua 

compreensão e a respetiva atenuação. 

  

Mediante esta realidade tão deplorável, decidimos partir para a concretização deste trabalho 

assentando em determinados objetivos sendo os principais: a tentativa de alertarmos para a 

importância que detemos enquanto “veículos de valores”, especificarmos claramente a dimensão 

deste fenómeno social nas vidas das pessoas e a exemplificação de ações que podemos realizar para 

prevenir a ocorrência da violência, ou ainda, ajudar as atuais e eventuais vítimas. 

  

Para que possamos concretizar os objetivos supramencionados, iremos utilizar como recurso 

as análises, artigos e dados estatísticos de ciências sociais com principal destaque para a vertente 

socióloga como explicação deste fenómeno, elaborando, portanto, uma pesquisa documental.  
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O que é a violência? Que tipo de violência iremos estudar? 

  

A Violência é definida pela Organização Mundial de Saúde como “o uso intencional de força 

física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou 

comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano 

psicológico, mau desenvolvimento ou privação". 

Com base nesta definição, a violência caracteriza-se por ser um fenómeno social, podendo 

ser estudado por várias dimensões, ou seja, analisado sobre a perspetiva de diversas ciências sociais 

– pluridimensionalidade. Através do contributo de cada uma destas áreas, contribuirá para a 

articulação das diferentes análises, oferecendo um conhecimento mais profundo do fenómeno social 

em concreto - interdisciplinaridade. 

No âmbito do célebre dia 14 de fevereiro, iremos falar em concreto da violência intrafamiliar 

ou doméstica com especial destaque para a violência durante o namoro.  

De uma forma breve, violência doméstica ou intrafamiliar consiste num comportamento 

violento constante ou de controlo excessivo sobre a vítima, sendo exercida de forma direta ou 

indireta sobre qualquer pessoa que habite, ou mesmo não habitando com o agressor, seja 

companheira/o, ex-companheira/o, ou familiar, podendo assumir a forma de abuso sexual, violação 

entre cônjuges, crimes passionais, entre outros.  

 

Mas… o que se trata de ser agressor e vítima? 

 

É necessário realçar que na ocorrência do fenómeno violência existe o conflito de duas forças: 

a de quem, por exemplo, comete as injúrias psicológicas ou atos de força abusiva – agressor – e, por 

sua vez, de quem a sofre – a vítima. Tal como iremos constatar no decorrer do trabalho, estes 

antagonismos serão evidentemente motivados por questões díspares, originando repercussões no 

âmbito físico e psicológico expectavelmente diferentes. 
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Dentro da violência doméstica, quais são os tipos de violência? 
Tal como mencionamos no prelúdio do trabalho, a violência caracteriza-se por ser um 

fenómeno complexo, podendo assumir de manifestar-se de diferentes formas.  

Nesta tabela abaixo referenciada encontra-se precisamente os tipos de violência intrafamiliar 

em particular: 

Tipo Conceito  Exemplos 

Violência Física  
 

Denominada por qualquer 
comportamento que implique agressão 
física e que ofenda a integridade ou 
saúde corporal. 
Habitualmente, é praticada com o uso 
de força física ou com recurso a objetos. 

• Espancamento  

• Estrangulamento 

• Tortura 

• Causar lesões 

• Submissões físicas (puxar, 
empurrar, queimar, …) 
 

Violência Psicológica  
 

Entendida como qualquer conduta que 
cause dano emocional e diminuição da 
autoestima de forma continua de modo 
a afetar a saúde mental da vítima. 

• Ameaças 

• Difamação 

• Humilhação 

• Intimidação 
 

Violência 
Emocional/Moral 

Designa-se por qualquer 
comportamento por parte do agressor 
com a intenção de fazer a vítima sentir 
medo ou inferior. 

• Difamações 

• Chantagens 

• Desvalorizar a vítima pelo 
seu modo de vestir 

• Ameaçar pessoas 
importantes para a vítima  
  

Violência Sexual  Trata-se de qualquer conduta que force 
a vítima a participar ou presenciar 
relações sexuais não desejadas. 

• Pratica de atos sexuais 
indesejáveis  

• Assédio 

• Forçar a gravidez ou o 
aborto 

• Manipular a vítima a 
exercer prostituição 
 

Violência Social  Qualquer comportamento em que a vida 
social da vítima é controlada pelo 
agressor. 

• Discriminação 

• Impedir a vítima de visitar 
familiares e amigos 

• Proibir a saída de casa 
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Quais são os danos provenientes deste ato social? 
  

A violência intrafamiliar é um crime que tem consequências, tanto físicas como psicológicas, 

que vitima leva para o resto da vida. Deste modo, nem todos são afetados e reagem da mesma 

maneira nesta situação, sendo o comportamento mais comum, as vítimas se sentirem confusas e 

vulneráveis. Pânico, sensação de estar a viver um pesadelo, desorientação, solidão e desespero são 

outras reações normais nas vítimas destes crimes. Assim sendo, o estado de afetação da vítima é 

proporcional a violência do crime, ou seja, quanto mais violento este for, maior serão as suas 

consequências. 

Visto isto, após um crime de violação doméstica, existem algumas consequências físicas e 

psicológicas que se manifestam na vítima. 

 

 Consequências Físicas  Consequências Psicológicas  

Conceito Para além dos ferimentos causados 
pelas agressões, o stress a que a 
vítima foi sujeita também se torna 
algo nocivo para a sua saúde. 

As tentativas constantes de causar dano 
emocional e diminuir aa autoestima da 
vítima leva a possibilidade de estas se 
julgarem loucas e de perderem o 
equilíbrio psíquico. 

Exemplos • Perdas de energia 

• Dores musculares 

• Dores de cabeça 

• Problemas Digestivos 

• Tensão Arterial Alta 

• Arrepios 

• Dificuldades de concentração 

• Dificuldades de dormir 

• Pesadelos 

• Perda de Memória  

• Tristeza 

• Desconfiança 

• Perda de autoconfiança 

 

 

Violência 
Financeira/Económica 

Qualquer conduta que consiste não só 
no controlo dos bens financeiros da 
vítima como também a destruição 
parcial ou total dos pertences da 
mesma. 

• Retenção dos bens ou 
capital  

• Roubo  

• Forçar a dependência 
económica da vítima 

• Causar danos 
propositados a objetos 
importantes para a vítima 
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Quais são as etapas que constituem o ciclo da violência? 
 

Este conceito foi introduzido em 1999 pelo sociólogo Leron Walker no qual deparou-se com 

a ocorrência contínua de um sistema composto por 3 fases cíclicas que “enjaulava a vítima” no seu 

relacionamento. 

Desta forma, a violência doméstica funciona como um sistema circular que é composto pelas 

seguintes fases: 

 

1. aumento de tensão: as tensões acumuladas no quotidiano, as injúrias e as ameaças 

efetuadas pelo agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo constante. O agressor 

mostra-se tenso e irritado, que chega a provocar medo à vítima.  

2. ataque violento: o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima (estes maus-

tratos tendem a escalar na sua frequência e intensidade).  

3. lua-de-mel: o agressor envolve agora a vítima de carinho e atenções, desculpando-se 

pelas agressões e prometendo mudar (nunca mais voltará a exercer violência). A este 

período, relativamente calmo, segue-se um novo período de tensão e rapidamente todo 

o ciclo se repete.  

 

Este ciclo caracteriza-se pela sua continuidade no tempo, isto é, pela sua repetição sucessiva 

ao longo de meses ou anos, podendo ser cada vez menores as fases da tensão e de apaziguamento 

e cada vez mais intensa a fase do ataque violento. Usualmente este padrão de interação termina 

onde antes começou. E em situações limite, o culminar destes episódios poderá ser o homicídio.   

  
  
 

 

Qual a importância que detemos na sociedade?  
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O que é que nos permite identificar que somos uma vítima de violência 

doméstica? 
 

Para tornar a perceção deste fenómeno social mais clara, podemos associar a violência doméstica 

como sendo uma doença, em que a docente que a contraiu (a vítima) apresentará determinados 

sintomas, sendo estes espelhados não por tosse ou dores de garganta, mas por determinado tipo de 

interações que esta estabelece com o agressor.  

Nestes tópicos abaixo contemplados, encontram-se os pontos que sintetizam os “sintomas” 

apresentados mais usualmente pelas vítimas, estando associado ao controlo, submissão e anulação 

face ao parceiro. 

 

1. Agir em conformidade com o que o parceiro pensa para evitar conflitos; 

2. Sente-se ridicularizado e humilhado em público pelo facto do conjugue considerar todas as 

suas ideologias inválidas; 

3. A perceção de receio e de ameaça constante tutela o seu comportamento; 

4. Ser vítima de agressões físicas como pontapés o murros; 

5. Tem a ilusão de que o parceiro está sempre por perto e com receio do que possa acontecer a 

qualquer instante; 

6. A justificação das suas ações é constante perante o seu parceiro, concebendo-lhe atual 

controlo sobre si; 

7. Pede autorização em situações que deveria de ter autonomia completa de o fazer como o 

contacto com família e amigos; 

8. Satisfaz o desejo do seu parceiro ainda que a sua orientação sexual ou identidade de género 

tenha mudado. 
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A violência é vista da mesma forma em todos os lugares? 
 

Nós, enquanto agentes de socialização, assumimos um papel importante na transmissão dos 

valores, normas e modelos de comportamento aos indivíduos, participando neste processo contínuo 

e dinâmico que é a socialização. 

Por conseguinte, nós condicionamos o mecanismo de socialização dos indivíduos, visto que 

contribuímos para a aprendizagem dos padrões culturais, para a sua imitação dos nossos atos em 

sociedade e a respetiva correspondência deste face ao grupo, ou seja, a sua identificação. 

Ao interiorizarem os padrões culturais, o comportamento dos indivíduos será fortemente 

influenciado pelos mesmos, podendo levar à ocorrência de determinadas atitudes, incluindo à 

violência. A título de exemplo prático, se o nosso grupo preconizar a violência do homem face à 

mulher como algo inconcebível, transmitiremos este tipo de ideia, sendo menos propício à prática 

deste tipo de atos. Por outro lado, se o afeto for subvalorizado e as agressões físicas constituírem 

uma atitude passível, a moralidade da ação ganha outro peso dentro desse grupo. 

Mediante o referido podemos tirar a seguinte conclusão: os valores, enquanto algo exterior 

à nossa consciência, ganham um novo significado de cultura para cultura pelo que será mais correto 

ou menos correto a prática deste ato consoante os valores vigentes em cada sociedade. Daí surge 

um dos nossos principais objetivos como agentes de socialização: a procura de uma maior relevância 

de determinados valores como o afeto, paciência e compaixão enquanto elementos-chave para a 

mudança de comportamentos do nosso grupo. 

  

Quais são os direitos da vítima? Como esta pode solicitar ajuda? 
 
 

Segundo o Código Penal Português, a violência doméstica é um crime público, o que significa 

que basta uma denúncia ou o conhecimento do crime por parte das autoridades para que seja 

possível a detenção e punição do infrator deste crime. 

Após apresentada a queixa e verificada que não é infundada, é entregue à vítima um 

documento que comprove o seu estatuto de vítima e onde está presente os seus direitos e deveres. 
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Um bom indicador, segundo apuramos, reside no facto de as vítimas deterem um enorme 

conjunto de direitos, contudo decidimos compilar aqueles que designamos de essenciais e que 

deveria constar na cultura geral de cada cidadão. 

Alguns desses direitos são: 

 

- Obter uma resposta judiciária no prazo limite de 8 meses (8 meses depois de iniciado o inquérito 

sem que tenha havido uma resposta judiciária pode solicitar a urgência do processo junto do 

Tribunal competente); 

- Ter o apoio de um advogado (caso a sua situação económica/social o justifique pode requerer 

através dos serviços da Segurança Social o apoio gratuito); 

- Requerer a sua constituição como assistente e intervir no processo (podendo oferecer provas e 

requerer diligências). 

- O de não prestar declarações; 

- O de requerer a suspensão provisória do processo com aplicação de determinadas obrigações e 

regras de conduta ao agressor; 

- O de requerer a concessão do adiantamento da indemnização nos termos da Lei n.º 129/99, de 20 

de agosto1 

 

 

Se eventualmente a vítima precisar de ajuda para combater esta situação, pode contactar a 

APAV, visto que é uma solução, pois esta disponibiliza apoio psicológico, jurídico, emocional e social, 

gratuito e confidencial. Existem diversas formas de lhes contactar como por exemplo ligar ou mandar 

SMS para o nº116006, mandar email, via Skype ou dirigir-se aos gabinetes de apoios à vítima que 

estão espalhados pelo país.  

 

 

 
1 Lei n.º 129/99, de 20 de agosto: A vítima tem ainda o direito de colaborar com as entidades judiciárias, fornecendo 
informações, comparecendo em diligências (exemplo: inquirições, exames médicos, etc.) e fornecendo sempre novos 
factos à medida que o processo decorre. 
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Análise da Tese “Violência nas Relações Amorosas”, Zélia Barroso 

 

Na sequência da principal temática do trabalho optamos por selecionar um trabalho realizado 

por Zélia Barroso em 2008 na sua tese de mestrado em Sociologia do crime e da violência que analisa 

as situações de violência no namoro, tendo como agressor o homem e a mulher como respetiva 

vítima. 

A complexidade existente na análise que a autora efetua, tendo a perspetiva sociológica como 

base de estudo, contribuiu para que pudéssemos ter uma visão profunda acerca desta realidade 

social, tendo sido a principal razão pela qual selecionamos esta tese para integrar o nosso trabalho.               

Apesar do ano em análise ser relativamente antiquado, espelha fidedignamente uma sociedade pré-

covid recorrendo a um universo análise variado e que confere credibilidade no estudo, permitindo 

efetuar comparações numa fase posterior no nosso trabalho. 

Para que pudesse efetuar o seu estudo, Zélia Barroso considerou como universo de análise a 

seleção de mulheres com dezoito ou mais anos, vítimas de violência, encontrando 2160 casos dentro 

dos 11406 casos de mulheres reportados ao Instituto de Medicina Legal do Porto e de Coimbra 

independentemente da idade, do tipo de atos, género e relação de parentesco do agressor com a 

vítima no ano 2000.   
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Quais foram os resultados desta pesquisa? 

Ao longo do seu trabalho, Zélia confirmou que os casos de violência física e psicológica são as 

mais participadas dado que os vestígios revelados no corpo das vítimas são bastante mais notórios 

para as mesmas do que propriamente marcas psicológicas, facilitando a perceção da vítima do 

contexto violento à qual se encontra submetida. No entanto, existem outros fatores de ordem 

cultural, económica, legal e política que são difíceis de percecionar pelas vítimas tais como, 

respetivamente, a representação social da mulher, a dependência económica, o status judicial 

inferior da mulher ou a desigual repartição da mulher em cargos de poder.  

Contudo é necessário que realçar que existe uma incidência psicológica na violência de génese 

física em cerca de 22% dos casos de violência, dado que os aparatos decorrentes da manifestação 

física do agressor perante a vítima repercutem em, por exemplo, sentimentos de angústia, depressão 

e ansiedade. O sociólogo Walker no ano 2000 denominou a este fenómeno de prolongamento 

temporal das consequências na vítima de síndrome da mulher batida. 

Além disso, constatou-se um dado extremamente relevante que é o seguinte: a maioria das 

mulheres – 96,6% em Coimbra e 82,8% no Porto – apresentaram pela primeira vez a sua queixa na 

justiça, sendo um indicador preocupante, demonstrando a carência de coragem das vítimas que 

sofrem constantemente em ambientes tão opressores como este.   

As causas inerentes a esta “abstenção” são diversas desde o medo de represálias, a esperança 

de que a qualquer momento a situação apazigue, as perdas de suporte financeiro, a dependência 

emocional, a ausência de suporte familiar ou ainda a tentativa contínua de proteção do filho. 

 

Contudo, quais são as causas mais frequentes que as vítimas apontam 
como a razão para a ocorrência do episódio violento? 

A causa mais apontada pelas vítimas é o sentimento de ciúme entre os casos detetados nos 

Institutos de Medicina Legal de Coimbra e do Porto, estando atribuída 53,7% dos casos.  

Efetivamente o ciúme pode constituir um ingrediente essencial numa relação amorosa dado 

que é um indicador de emoção, no entanto, quando se entram em exageros, os desequilíbrios 

acontecem.  
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A prática exacerbada deste sentimento desencadeia um ambiente pouco sustentável numa 

relação, visto que a sensação de supremacia e domínio face ao outro, tendo em conta a restrição da 

liberdade de expressão sobre o conjugue, dá origem, na perspetiva do agressor, que este não viva a 

sua própria vida causando o “sufoco” na vida da vítima, sendo prejudicial para ambas as partes.  

 

Porque é que a vítima se mantém numa relação violenta? 

Para além das razões mencionadas no último parágrafo de análise dos resultados desta 

notícia, existem outros motivos que encetam a permanência numa relação violenta.  

Uma das razões assenta numa conceção tradicional de ciúme por parte das mulheres, que o 

consideram como um meio para demonstrar o amor, permitindo que, inclusive, estas sejam 

propriedade do seu parceiro, legitimando determinadas atitudes como esta. 

É necessário realçar que esta definição distorcida é extremamente vulgar em casos de 

violência no namoro tal como a autora apurou, sendo o principal argumento para a atenuação da 

gravidade do ato cometido pelo parceiro. 

 

MAIS ALGUM MOTIVO? 

Sim… o álcool surge como a segunda causa mais apontada pelas vítimas, tendo considerado 

por 27,4% das mulheres inquiridas o álcool como atenuante da questão.  

É de facto inegável que a presença desta substância condiciona o nosso processo de 

deliberação de uma ação dado que cedemos aos nossos impulsos com maior facilidade, tendo menor 

ponderação nas consequências que podem advir do ato. Contudo, tal como Zélia Barroso refere, o 

álcool é meramente um catalisador da situação uma vez que a génese da violação não se encontra 

relacionado com isso. Com isto, pretendo dizer que, no máximo, o álcool pode agravar a proporção 

das repercussões do ato, no entanto esta substância não determinou ação do agressor.  

Desta forma, a responsabilização por parte das vítimas ao álcool como principal culpado das 

ações dos agressores é extremamente falível visto que os agressores têm capacidade, por exemplo, 

ainda que com efeito de álcool, de selecionarem estrategicamente o local que querem praticar o ato 

violento, sendo um indicador de “alguma racionalidade”. 
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Qual a faixa etária mais afetada? Quais são os principais agressores? 

Relativamente à condição etária, os resultados globais mostram que a maior prevalência de 

vítimas se encontra nas mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos, que só por si 

representam 63,1% dos casos, contudo a moda aponta para os 26 anos, podendo associar um 

elevado nível de instrução que leva a uma melhor perceção da sua condição.   

Por outro lado, verifica-se que são os maridos que agridem mais independentemente do 

Instituto utilizado como referência, ultrapassando escandalosamente os 50% nos dois casos. Estes 

valores resultam de um maior grau de proximidade relacionado com a coabitação, espaços que 

permitem um maior convívio e melhor conhecimento psicológico e físico entre o casal, ocorrendo 

uma maior facilidade na perceção das suas fragilidades, aumentando a probabilidade da ocorrência 

de episódios de violência.  

No final da apresentação dos resultados do relatório a autora constata um dado interessante: o 

percurso de vitimização de cerca de 16,1% das mulheres iniciou-se no período de namoro tendo 

levado a repercussões que transgrediram a barreira dos 10 anos, sendo uma fase crucial para a 

prevenção deste tipo de ocorrência. 

 

De acordo com a autora, qual é a base da violência? 

Nas considerações finais, a autora da tese em análise refere uma ideia essencial para além 

das supramencionadas: a construção social de género surge como um fator de peso na explicação 

dos comportamentos da vítima e do agressor durante este processo repugnante. A título de exemplo 

prático, a submissão inerente à entidade feminina face ao homem leva à ocultação deste tipo de 

incidentes, uma vez que a sua divulgação poderia resultar em situações de fragilidade e 

vulnerabilidade social. Acresce o facto de, por vezes, os familiares da vítima culpabilizá-la 

excessivamente por provocar esses incidentes, legitimando a conduta do agressor. 

Para concluir, é necessário realçar que a autora refere a violência enquanto “fenómeno 

socialmente construído” alertando para a importância que os agentes de socialização desempenham 

na sociedade enquanto principal meio para a alteração das mentalidades e de valores sociais, 

contribuindo para a atenuação da incidência da reprodução de atos violentos. 
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Durante a situação pandémica, será que os efeitos da violência se 

agravaram? 
 

Pandemia e confinamento não baixaram 

casos de violência no namoro  

Metade dos casos aconteceu na residência, segundo os dados da PSP revelados à TSF.  
  

  

A pandemia e o confinamento não fizeram baixar os casos de violência no namoro. Em 2020, o 

número de denúncias foi idêntico ao de 2019. É o que revela o subintendente Hugo Guinote, 

coordenador nacional do policiamento de proximidade da PSP.  

"Durante o ano de 2020, a Polícia de Segurança Pública registou 2006 denúncias como ocorrência 

de violência no namoro. Destas 2006, 56% foram reportadas por ex-namorados e 44% por 

elementos de atuais relações de namoro. A maioria das vítimas são do sexo feminino, na faixa 

etária dos 18 aos 24. A maioria dos suspeitos são do sexo masculino e com idades compreendidas 

entre os 25 e os 34 anos", explicou à TSF Hugo Guinote.  

Metade dos casos aconteceu na residência e 27% na via pública. Em vésperas do Dia dos 

Namorados, a PSP lembra que este é um crime público que deve ser denunciado e, se possível, 

prevenido. Hugo Guinote revela quais são os sinais de alerta.  
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"Quando alguém nos injuria, ameaça, ofende, agride, humilha, persegue ou devassa a nossa 

intimidade, coagindo-nos a fazer qualquer coisa contra a nossa vontade, isso não pode nunca 

representar um ato de amor, nem tão pouco uma demonstração de afeto ou preocupação, pelo 

contrário. Demonstra um comportamento que está relacionado com uma necessidade de posse 

em relação ao próximo e isso é um sinal de alarme", acrescentou o coordenador nacional do 

policiamento de proximidade da PSP.  

"Estes números estão muito aquém da realidade"  

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) ainda não fechou as contas relativas a 2020, 

mas admite que os dados finais sobre violência no namoro venham a espelhar aqueles que a PSP 

divulgou, esta sexta-feira, à TSF. No entanto, a associação não deixa de afirmar que a realidade 

será muito mais dura.  

Daniel Cotrim, da APAV, lembra que o isolamento que imperou em boa parte do ano anterior fez 

esconder muitos casos.  

"Estes números, particularmente este ano, estão muito aquém da realidade. Temos de ter em 

atenção que 2020 foi extremamente marcado pela pandemia, isolamento e dificuldade de as 

vítimas poderem denunciar ou mesmo afastarem-se dos agressores. Não quer dizer que a 

violência no namoro tenha aumentado porque não podemos dizer através dos números, mas 

temos a certeza absoluta de que existe uma cifra negra muito maior", explicou à TSF Daniel 

Cotrim.  

O responsável da associação sublinha que, devido à pandemia, muitos destes casos podem nem 

estar relacionados com violência física. Mesmo em isolamento e à distância, as relações podem 

ser abusivas.  

"Relativamente também às situações de namoro entre pessoas mais jovens, terão sido marcadas 

por situações de envio e falta de privacidade de dados pessoais, como fotografias e mensagens. 

Mesmo à distância, a cibercriminalidade chega também ao domínio das relações afetivas", 

acrescentou Daniel Cotrim. 

  

Através desta notícia podemos constatar que os números de casos de violência no namoro 

em 2020 foram praticamente iguais em relação a 2019, no entanto, estes números não espelham 

fidedignamente a realidade no contexto pandémico, tendo obrigado várias pessoas a cumprirem 

isolamento. Por conseguinte, com o isolamento, a maioria das vítimas tiveram dificuldade em 

denunciar os agressores ou até se afastar dos mesmos, dado que estas compartilhavam o mesmo 
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espaço residencial com os parceiros. A predominância dos casos reportados são do sexo feminino, 

na faixa etária dos 18 aos 24 e a maioria dos suspeitos são do sexo masculino e com idades 

compreendidas entre os 25 e os 34 anos. Muitas das vezes a violência não está relacionada a uma 

violência física, mas sim psicológica, como por exemplo falta de privacidade de dados pessoais, como 

fotografias, mensagens, entre outros.  

De uma forma simplista, verificamos que aparentemente os casos de violência doméstica em 

Portugal tenham mantido, no entanto isto prende-se por condicionantes que ocultar a verdadeira 

realidade. De facto, torna-se dificilmente compreensível que a partilha do mesmo espaço durante 

um elevado período de tempo não intensifique o stress psicológico das pessoas e, assim, a maior 

propensão para a ocorrência destes episódios violentos.   

Estabelecendo um termo comparativo com a sociedade pré-covid, verificamos que as 

estatísticas apontam para dados convergentes em que a mulher é a vítima mais frequente ao passo 

que o homem assume o papel predominante enquanto agressor. Outro dado estatístico de especial 

relevância reside no facto das mulheres apresentarem um maior número de queixas numa fase mais 

precoce, se antes prevalecia este fenómeno entre os 25 e 44 anos, hoje em dia reside entre os 18 e 

24 anos, podendo estar relacionado com a recente emergência de associações relacionadas com a 

violência, o elevado nível de instrução que a população mais jovem possui e, além disso, a 

intensificação da vivência desta prática social no namoro.  
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Mitos e factos 
 

Na análise previamente elaborada, constata-se a apresentação usual de determinados 

argumentos faciosos nomeadamente pelas vítimas e pelas pessoas que a rodeiam e que, no entanto, 

são muito consensuais entre a nossa sociedade. Para refletirmos acerca desta premissa, iremos 

contrapor os mitos e a factualidade, enquanto meio essencial para obtermos uma “nova perceção” 

acerca desta prática social e, para isso, socorremos ao site disponibilizado pela professora.  

 

  Encontram-se duas das duas imagens simbólicas das fantasias criadas pela sociedade e que desculpabilizam este ato tão indigno.  

 

Mito: Entre marido e mulher, não se mete a colher.  

Facto: Ainda que possam existir divergências no casal, existem determinados limites que devemos 

reconhecer, sendo a conduta violenta um desses, devendo ser divulgado o mais rápido possível. 

 

 

Mito: A vítima é responsável pela violência porque a provoca. 

Facto: Podem existir comportamentos que a vítima possa ter cometido que contribuísse para a 

indignação do agressor, contudo traduzir a raiva numa agressão extrapola o domínio da 

“normalidade”. 

 



19 
 

Mito: A violência doméstica só acontece a pessoas de classes sociais mais desfavorecidas. 

Facto: A violência é um fenómeno que é transversal a todas as classes sociais e, como prova disso, 

temos um estudo efetuado pela especialista em Violência Doméstica e Familiar Maria Aparecida Cury 

que refere que cerca 70% das vítimas tem ensino superior completo, incompleto ou ensino médio 

completo, contrapondo a mito inequívoco que usualmente inferimos. 

 

 

Mito: A culpa é do álcool e das drogas.  

Facto: Neste caso consta um mito que já tinha sido abordado anteriormente, contudo surge a 

necessidade de o explicar novamente. Como já foi explicitado, este tipo de substâncias são um 

condicionante da ação, dado que reduzem a capacidade do indivíduo em projetar as consequências 

que podem avir da mesma, no entanto os agressores detêm o mínimo de consciência durante a 

concretização do ato. De uma forma sintética, o álcool e a droga devem ser vistos como catalisadores 

da ação, mas sempre dissociados do motivo que leva ao comportamento violento.  

 

 

Mito: “Uma bofetada não magoa ninguém” 

Facto: Normalmente utiliza-se a seguinte expressão popular: “Comer e coçar é por demais começar”, 

contudo gostaria de adaptar, de certa forma, a este contexto afirmando: “Comer, coçar e esbofetear 

é por demais começar”. A prática de exercícios de agressão considerados primários, possuem uma 

tendência evolutiva no prolongamento do tempo, ou seja, uma bofetada hoje, pode significar um 

pontapé amanhã, podendo resultar num desfecho trágico. 

  

 

Mito: “Se a vítima não gostar, ela pode abandonar o relacionamento” 

Facto: Existe uma panóplia de fatores que condicionam o comportamento da vítima neste tipo de 

questões como o medo constante das consequências que esse ato pode acarretar quer ao nível 
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individual quer ao nível familiar, nomeadamente às suas crianças; a sua situação económica frágil em 

caso de separação e o incremento do risco de violência sobre si que, segundo determinados estudos, 

ronda os 70%. 

 

 

Mito: A violência doméstica é um fenómeno raro.  

Facto: Independentemente da natureza do relacionamento, estima-se que nos 25% a 50% dos 

relacionamentos vivam em circunstâncias como esta. 

 

 

Mito: Se uma mulher sofre agressões atualmente, será assim a vida toda. 

Facto:  Ainda que as mulheres possam ter tido um histórico violento no seu passado, quando estas 

se encontram sobre vigilância de associações contra a violência doméstica, reduzem drasticamente 

a probabilidade de entrarem novamente numa relação que experiencie esta prática. 

 

Como é que podemos deixar de ser vítimas? 

Tal como sabemos, quem sofre de violência poderá ter reações diferentes, em função de 

diversos fatores, tais como: os tipos de abuso que sofreu, qualquer história passada de abuso ou 

violência, o apoio ou a falta deste que recebeu de familiares, amigos e serviços. Assim existem alguns 

procedimentos práticos que pode adotar para recuperar o seu sentido de segurança, autoestima e 

controlo sobre a sua vida. 

Como por exemplo: 

• Assegurar-se de que está o mais seguro(a) possível. Se necessário e/ou possível, mudar de 

casa, ou mudar a fechadura da porta; 
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• Reconhecer que o processo de recuperação demora algum tempo. Dar a si próprio(a) esse 

tempo necessário para fazer o luto do fim desse relacionamento, bem como das expectativas 

e desejos que detinha em relação ao mesmo; 

• Aceitar que vai haver dias bons e dias maus. Pensar em algumas maneiras de lidar com os 

maus dias; 

• Falar sobre os seus sentimentos. Pode falar com familiares, amigos e/ou pessoas da sua 

confiança, ou procurar um Técnico especializado; 

• Continuar a utilizar os serviços especializados no apoio a vítimas de violência doméstica. Se 

está a ser acompanhado por um Psicólogo, continuar o acompanhamento mesmo depois de 

ter terminado o seu relacionamento; 

• Se perdeu o contacto com familiares e/ou amigos durante o seu relacionamento, entre em 

contacto com eles. 

Depois de terminar o relacionamento abusivo e dar o tempo necessário para fazer o luto e 

recuperar do que passou, é normal que haja um início de um novo relacionamento, no entanto, 

algumas das experiências passadas podem constituir um obstáculo para iniciar uma relação positiva 

e de confiança com o seu novo/a companheiro/a. Então é importante seguir alguns passos que 

podem ajudar a sentir-se confortável no seu novo relacionamento, como: 

• Levar as coisas com calma, tendo o direito a desenvolver o relacionamento de uma forma que 

o(a) faça sentir bem e confortável; 

• Manter o contacto com todas as pessoas que o(a) apoiaram; 

• Ser claro(a) consigo mesmo(a) e com o seu/sua companheiro(a) acerca dos comportamentos 

que aceita e dos que não aceita de forma alguma; 

• Falar com o seu/sua companheiro(a) acerca das experiências passadas, para que este(a) 

perceba aquilo por que passou; 

• Manter as suas finanças e outros bens essenciais separados até se sentir confiante para os 

partilhar. Pode, contudo, decidir que nunca estará pronto(a) para partilhar estes aspetos da 

sua vida. 
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Será que o nosso amigo ou familiar sofre de violência? 
 

O silencio facilita a existência e continuação da violência e é por isso que o papel de amigo e 

familiar torna-se extremamente importante. A ajuda por parte de pessoas importantes para a vítima 

de violência doméstica é determinante, pois isentiva a vítima a falar e a pedir ajuda. 

Para isso é necessário estar atento a alguns pormenores que indicam que alguém está a ser 

vítima de violência doméstica. Se o/a seu amigo/a ou familiar se encontra: 

- Anormalmente bastante nervoso/a ou deprimido/a; 

- Cada vez mais isolado dos amigos/as e familiares; 

- Muito ansioso/a sobre a opinião ou comportamentos do seu companheiro/a; 

- Com marcas não justificadas e mal explicadas, como por exemplo, nódoas negras, cortes ou 

queimaduras. 

Se o namorado/a do seu amigo/a: 

- Desvaloriza e humilha o seu amigo/a à sua frente e de outras pessoas; 

- Está sempre a dar ordens ao seu amigo/a e decide tudo de forma autoritária; 

- Controla todo o dinheiro, os contactos e saídas sociais do seu amigo/a. 

   

 

O que é que não se deve de fazer nestas situações? 
  

Quando conheceres um amigo ou familiar que é vítima de violência tens que ter consciência 

que pode ser algo difícil, perigoso e demorado. Então tenta ajudá-lo a procurar apoio através da APAV 

ou de outras instituições que ajudem as vítimas de violência, é a melhor opção. No entanto existem 

certas atitudes que fragilizam a vítima então iremos dar exemplos de algumas atitudes que não 

deverás ter quando ela te pede ajuda.  
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1. Dizer à vítima o que fazer: a decisão tem que ser sempre da vítima; 

 

 

2. Tentar fazer “mediação” entre a vítima e o agressor/a ou confrontar o/a agressor/a, porque 

pode ser perigoso para ti e para a vítima;  
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3. Fazer comentários que possam perdoar as atitudes o agressor/a;  

 

 

 

Como é que podemos dar apoio à vítima? 
 

Mediante as repercussões que a violência tem tomado na saúde dos casais e acima de tudo nas 

pessoas em concreto, o governo português tem sensibilizado a população a recorrer a instituições 

sociais para dinamizar a ajuda às vítimas e assim ao combate à reprodução da violência intrafamiliar. 

Uma das organizações responsáveis pela reportagem dos casos e consequente mobilização para a 

atenuação destas situações é a APAV.  

A APAV tem como missão prestar apoio emocional e especializado de forma gratuita e 

confidencial, às vítimas de crimes, afetadas diretamente e indiretamente, como familiares, amigos e 

colegas. A APAV promove três tipos de apoio, devido aos utentes que recorrem aos seus serviços 

terem necessidades específicas, sendo eles: 

i. Apoio jurídico (é um apoio que permite à vítima conhecer os seus direitos e auxiliar na 

elaboração do requerimento) 

ii. Apoio psicológico (é um apoio que permite avaliar o risco psicológico da vítima, e ajudar a 

reconhecer as suas competências, de forma a minimizar o seu sofrimento) 
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iii. Apoio social (é um apoio prestado pela segurança social, que permite suprir as necessidades 

básicas da vítima) 

Este apoio é prestado por um conjunto de técnicos de apoio à vítima devidamente formados 

e preparados para poderem prestar um apoio de qualidade e que responda às diferentes 

necessidades das vítimas de crime.  

Neste serviço importa que a vítima se sinta ouvida e compreendida, num espaço onde não 

sejam tecidos quaisquer juízos de valor e onde a sua vontade e decisões são sempre respeitadas. 

 

Será que podemos apresentar um exemplo prático da violência? 
 

Claro que sim… 

A Maria é uma mulher de 46 anos e casada com Rui há 21 anos. Para aqueles que conheciam 

Maria, esta parecia ter uma vida perfeita: um emprego perfeito, uma elegante casa, um animal de 

estimação adorável e um marido perfeito. Mas a verdade é que, esse tal marido que aos olhos 

daqueles que observavam o casal parecia perfeito, na realidade, era um agressor. 

Tudo começou, quando ambos se conheceram. Naquele momento, Maria pensava que tinha 

encontrado o homem perfeito: inteligente, divertido, carinhoso e com um emprego de sonho. Assim 

se cumpriu a primeira fase: a sedução da vítima. 

A certa altura, após se casarem e terem um filho, Rui demonstrou a ideia de ir viver para uma 

vila pequena, onde estes pudessem passar mais tempo sozinhos. Apesar de alguma hesitação por 

parte de Maria, este acabou por convencê-la. Deste modo, o agressor foi capaz de isolar a vítima, 

impedindo assim a vida social da mesma, ou seja, é a partir deste momento que Rui torna-se um 

agressor, pois, está a exercer violência social. 

Passados alguns dias após se mudarem para a nova casa, Rui comprou uma arma que segundo 

este era para proteção. Ao início, Maria acreditou em Rui, mas, pouco tempo depois, esta apercebeu-

se qual o seu verdadeiro motivo.  
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Quando Maria revelou o seu interesse de ir visitar os seus familiares e amigos, Rui ficou 

exaltado e imediatamente empurrou-a contra a parede ameaçando-a que se ela o fizesse que este 

matava o seu filho de apenas 2 anos. Através deste comportamento, o agressor revela a sua 

verdadeira natureza visto que para além de agredir a vítima (violência física), este também a ameaça 

(violência psicológica). 

Alguns dias depois, Rui demonstrou-se arrependido e como este tinha voltado a ser gentil e 

amoroso, Maria decidiu dar uma segunda chance. Esta foi talvez a pior decisão da vida de Maria, 

pois não só Rui continuou a agredi-la como tornou-se ainda mais violento. Desta maneira, passou-se 

2 anos de constantes agressões e ameaças. 

Mas porque é que Maria continuava na relação e simplesmente não ia embora? Foram várias 

as razões nomeadamente, o facto de Maria ter esperança que o seu Marido irá mudar e deixar de 

ser violento e de querer proteger o seu filho e família foram os motivos pela qual esta preferiu 

continuar a ser vítima em vez de procurar ajuda imediatamente. 

Tudo acabou quando Jorge, irmão de Maria, fui visitá-la e ao notar que esta possuía marcas 

de ferimentos e que sempre concordava com qualquer que fosse a opinião ou comportamentos do 

seu marido, percebeu imediatamente o que se estava a passar. Sendo assim, mal teve oportunidade 

Jorge ligou para a linha de apoio a vítima e em apenas alguns dias, as autoridades prenderam Rui 

pelo crime de Violência Doméstica. 
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CONCLUSÃO 
 

Através da realização deste trabalho, ficamos com uma perceção transparente acerca da 

dimensão que a violência enquanto fenómeno social implica. Acima de tudo, com esta afirmação, 

não pretendo apenas salientar a violência enquanto prática que pode ser estudada por várias 

disciplinas, mas sim pelo facto de ser motivada por um conjunto de razões adversas tendo 

implicações prolongadas ao nível físico e psicológico da vítima, sendo extremamente fulcral 

suportarmos as pessoas que enfrentam esta dura realidade. 

Acresce o facto de termos percebido o papel que nós desempenhamos na sociedade 

enquanto agentes de socialização na transmissão de valores, normas, crenças e modelos de 

comportamento aos indivíduos que irão tutelar as suas ações em sociedade. Uma das provas disso é 

a principal causa evidenciada pelo estudo de Zélia Barroso que considera a construção social de 

género a alavanca para os comportamentos das pessoas face á violência, contrapondo a submissão 

da mulher e o assumir de poder do homem. Estas ideologias são, portanto, “veiculadas” por nós e, 

desta forma, nós detemos uma responsabilidade acrescida perante a perpetuação da ocorrência de 

atos violentos. 

Tal como nos tínhamos predisposto na introdução do nosso trabalho, iríamos apresentar uma 

diversidade de ações, “sintomas” e o “ciclo” típicos de uma vítima para que assim as pessoas 

interpretassem os nossos dados como algo que pudessem rever nas suas vidas, podendo identificar-

se como sendo vítimas ou não. Esta consciencialização de atitudes relacionadas com as vítimas aliado 

à explicação de métodos para as mesmas solicitarem ajuda e reivindicarem os seus direitos, 

constituem meios que contribuirão para a prevenção da ocorrência destes episódios, dado que as 

vítimas se encontram mais elucidadas, sendo mais propício para a divulgação do seu caso. 

Além disso, durante a leitura da tese de Zélia Barroso existem dados que são, de facto, 

surpreendentes, visto que, por exemplo, a mera conceção de um sentimento pode encetar a 

violência tal como vimos com a questão do ciúme ou ainda, a maneira como a perspetiva da vítima 

face a um agressor sob efeitos de álcool legitima a conduta praticada pelo mesmo, pelo menos aos 

olhos da vítima. Com efeito, verificamos que a violência merece ser explicada como sendo muito 

mais que um ato, dado que existem determinados pormenores que, particularmente, nunca 

tínhamos pensado e que efetivamente fazem toda a diferença.  
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Com principal destaque no trabalho da autora, encontra-se, à semelhança do nosso, a 

preponderância que a fase inicial de um relacionamento – namoro - possui na constatação da 

violência, visto que é um período de conhecimento das fragilidades entre as pessoas e onde os 

aspetos relacionados com privacidade e respeito começam a ganhar especial relevância. 

Outro dado interessante reside no seguinte facto: todos nós assumimos o papel de amigo e 

elemento da família na sociedade e, desta forma, a coleta de informação que efetuamos permite que 

não só nós como os nossos leitores entendam como devem agir perante essas situações, 

prevalecendo uma mente aberta e solidária como elementos-chave para a ajuda às vítimas desta 

circunstância. 

Relativamente à pandemia, com o decorrer deste trabalho, podemos reparar que os casos de 

violência estagnaram e isto pode ser muito preocupante, pois muitas das vítimas passam mais tempo 

com os agressores, e consequentemente os agressores conseguem controlá-la muito mais, 

estimulando não só a violência física, mas também psicológica. Fruto da dificuldade na denúncia 

destes casos durante a pandemia, é importante apelar à sua divulgação através de postagens nas 

redes sociais, na televisão ou outras medidas para que as vítimas consigam denunciar os agressores 

de forma a que estes não percebam, podendo os amigos e familiares assumir um papel importante 

neste processo. 

Em suma, ficamos com a noção de que ainda há muito o que fazer para deixar de haver 

violência doméstica e, em concreto, no namoro. A nosso ver, é necessário que politicas de prevenção 

sejam enraizadas na nossa sociedade e que, cada vez mais é essencial que as famílias e as escolas, 

como agentes de socialização, ensinem às crianças o quão importante é procurar cuidar de aqueles 

de quem realmente gostam. Para além disso, ao elaborar este trabalho percebemos também que 

não existem apenas um tipo de violência, mas sim várias pois não é apenas a agressão física, a única 

arma capaz de causar sofrimento e tristeza. 

Para finalizarmos o trabalho, gostaríamos de salvaguardar o seguinte: ainda que o caminho 

atual para a erradicação da violência doméstica esteja a ser traçado pela criação de organizações que 

ajudem às vítimas, pensamos que a mudança de consciências na sociedade seja o fulcral para a nossa 

atualidade para que a construção social de género seja uma definição extinta.   

“A violência acabará onde a compaixão começar” 
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