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Este trabalho constitui uma intersecção da teoria, investigação e 

prática clínica acerca de um importante problema social que é o da violência 

interparental, a que inúmeras crianças estão muitas vezes expostas.   A sua 

visibilidade social vem sendo conseguida à custa de alguma investigação em 

domínios paralelos que abordam a temática dos maus tratos à criança, entre 

eles as tipologias de abuso psicológico e/ou emocional e, também, pelo 

debate actual sobre os relacionamentos íntimos violentos, sobretudo no 

domínio de conjugalidade (e.g., Matos, 2002).  Debatemos no capítulo I como 

alguns dos estudos empíricos corroboram a existência de vários casos de 

crianças vitimadas indirectamente no seu contexto familiar.  Muitas destas 

relatam que a observação do conflito interparental é um stressor significativo 

(Lewis, Siegal, & Lewis, 1984, cit. Grych & Fincham, 2001), que desencadeia 

a curto ou talvez a longo prazo, reacções que apontam para problemas ou 

dificuldades em várias áreas do desenvolvimento (Margolin, Oliver & Medina, 

2001).   

Há uma enorme variabilidade na forma como as crianças reagem à 

violência, pelo que é importante desenvolvermos esforços no sentido de 

identificarmos os factores que influenciam o impacto da exposição à violência 

interparental.  No capítulo II, discutimos alguns desses factores, uns mais 

relacionados com as características da criança, outros com características 

familiares, contextuais e situacionais, devendo olhar-se a mais do que um 

factor ao mesmo tempo. Não nos podemos esquecer do papel que a 

diversidade pode ter no surgimento de diferenças individuais ao nível do 

impacto.  Por exemplo, os factores culturais podem traçar diversos caminhos 

no que diz respeito à forma como a violência afecta uma criança.  O que é 

definido como violência varia de cultura para cultura, assim como diferem a 

estrutura familiar ou as práticas educativas.  É importante, também, que se 

considerem outros aspectos adversos que, muitas vezes, circunscrevem a 
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vida da criança, tais como a pobreza, desemprego dos pais, psicopatologia na 

família, isolamento social, ausência de suporte social, etc.  A nossa leitura do 

problema deve ser multidimensional, apoiada em modelos teóricos que 

possam também reflectir essa complexidade. 

Como tivemos oportunidade de discutir no capítulo III, assiste-se à 

emergência de perspectivas teóricas e modelos com relevância na 

compreensão do impacto observado na criança.   Um contributo importante 

nessa explicação tem sido dado por teorias de orientação comportamental 

(e.g., Emery, 1989) e perspectivas que focam aspectos da organização 

familiar e os relacionamentos humanos (e.g., Harold & Conger, 1997; Jaffe, 

Wolfe & Wilson, 1990; Graham-Bermann, Levendosky, Poterfiels & Okun, 

1996), assim como por abordagem teóricas sobre o desenvolvimento da 

criança, estudos sobre o trauma e o desenvolvimento psicopatólogico (e.g., 

Silverman & Kaersvang, 1989).  Não obstante a multiplicidade de abordagens 

teóricas, existe algum consenso sobre a influência directa e indirecta que 

pode ser exercida pelos factores e mecanismos propostos (e.g., 

características dos pais, praticas disciplinares, suporte parental). 

Diferentes teorias psicológicas emergem para explicar o fenómeno e 

outros aspectos envolvidos, porém uma única teoria não consegue explicar 

como é que a criança é afectada pela violência marital (Holden, Geffner & 

Jouriles, 1998).  No entanto, parece-nos que os modelos que reforçam o 

papel da cognição e da emoção (e.g., Crockenberg & Forgays, 1996; Davies & 

Cummings, 1994; Grych & Fincham, 1990) sobressaem positivamente na 

compreensão do ajustamento psicológico da criança ao conflito marital.   

Alguns destes modelos são bastante completos, pois embora conceptualmente 

próximos de abordagens cognitivo - comportamentais, dão igual relevo às 

questões relacionais (na família e no meio) para explicar os problemas de 

ajustamento apresentados por algumas crianças expostas à violência 
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interparental. Para além disso, surgem como conceptualizações 

compreensivas acerca dos efeitos do conflitos interparentais na criança 

incorporando uma perspectiva desenvolvimental da psicopatologia, ao assumir 

que as reacções da crianças ao conflito interparental reflectem a interacção 

entre a natureza desse stressor e as capacidades desenvolvimentais da 

criança para responder a este (Margolin, Oliver & Medina, 2001).  A aplicação 

de uma perspectiva desenvolvimental da psicopatologia é importante porque 

ajuda a explicar porque é que a violência interparental não afecta a criança de 

uma forma previsível e consistente.  

É recomendável que as considerações teóricas e empíricas sobre o 

impacto da violência interparental na criança integrem, igualmente, 

perspectivas que focam a resiliência.  Isto é, perceber como é que os conflitos 

interparentais interagem com outros factores de risco e ainda como é que os 

recursos internos e externos da criança contribuem para abafar o impacto 

dessa exposição à violência interparental.  Estas perspectivas podem ser 

muito promissoras na ampliação de conhecimento acerca de quais as 

variáveis que devem ser focadas com o objectivo de promover melhores 

respostas adaptativas nas crianças expostas à violência interparental.  

Os técnicos a trabalhar na área infantil e da família devem saber 

avaliar se a criança tem sido exposta à violência no seu contexto familiar e 

estar atentos ao facto de que a existência de violência entre o casal pode ser 

um factor de risco para o abuso da criança na família.  A investigação pode 

apoiar uma melhor avaliação dos casos, garantindo consistência às 

descobertas científicas, por exemplo, quanto à utilização de determinadas 

técnicas e instrumentos de medida. São necessários instrumentos que 

avaliem, no geral, o ajustamento e a psicopatologia na criança, assim como 

outros, mais específicos, para avaliar crianças expostas à violência 

interparental.   Por exemplo, em matérias tão sensíveis como as decisões 
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judiciais sobre a custódia da criança ou o regime de visitas, o problema da 

violência na família pode revelar-se um ponto chave de discussão.   A 

sistematização de procedimentos de avaliação, tal como pretendemos 

apresentar no capítulo IV, revela-se de muita utilidade para os profissionais, 

que no terreno, têm que levar a cabo a difícil tarefa de clarificar um problema 

que se define sobretudo pela sua invisibilidade.  Obviamente, organizar de um 

leque de opções avaliativas implica algum conhecimento prático de contacto 

com o problema das crianças expostas à violência interparental.   

É importante uma parceria entre técnicos a trabalhar na ‘linha da 

frente’ com crianças expostas à violência e os investigadores e académicos 

que se dedicam ao estudo deste problema (Fantuzzo, Mohr & Noone, 2000).  

Devemos mergulhar no mundo real dos problemas e crises experienciados por 

certas crianças (e adultos), mas importa também, ter um conhecimento 

teórico e empírico do problema, que contribua para a compreensão séria 

desta ameaça ao bem-estar das crianças expostas à violência interparental e 

fundamente e apoie o desenvolvimento de programas interventivos.  

Estas crianças necessitam de intervenções especializadas, em vez de 

genéricas (Hughes & Luke, 1998), que incluam múltiplos componentes que 

possam ser adaptados às necessidade particulares dos indivíduos envolvidos.  

Tais intervenções devem ser cultural e desenvolvimentalmente apropriadas e 

incluir uma perspectiva ecológica e colaborativa, devendo os programas de 

tratamento basear-se na experiência clínica e no racional teórico, sendo 

depois avaliadas (Rossman, Hughes & Rosenberg, 2000).  Podemos dizer que 

as alternativas conhecidas mostram-se perfeitamente apropriadas a crianças 

com diferentes graus de dificuldade.  Para casos mais severos, que possam 

eventualmente evidenciar uma suspeita de trauma ou desenvolvimento de 

psicopatologia, recomendam-se as intervenções individuais, em que as 

abordagens clínicas focam por áreas as necessidades específicas da criança.  
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Para situações menos graves, a constituição de grupos que funcionam, muitas 

vezes, com uma orientação psicoeducativa, pode revelar-se uma boa 

alternativa interventiva.  As propostas terapêuticas têm-nos, ainda, 

surpreendido com as intervenções junto das mães abusadas e, também, junto 

dos ofensores.  Estas propostas podem ser particularmente importantes para 

a recuperação da criança, devendo ter-se especial cuidado no tipo de 

abordagem que adoptamos, no sentido de não patologizar a vítima ou o 

ofensor.   Por exemplo, no caso das mães, alguns autores (e.g., Levendosky & 

Graham-Bermann, 2000) alertam para a necessidade de tais programas 

terem em conta os efeitos traumáticos do abuso da mulher ao nível da sua 

competência parental e no como manter qualidade e resiliência a esse nível. 

Portanto, uma avaliação e uma intervenção bem sucedidas são importantes 

para prevenir o bem-estar físico e psicológico da criança, mas constituem 

também uma oportunidade para quebrar o ciclo de violência. 

Ao nível da investigação, a literatura sugere alguns cuidados na 

realização dos estudos na área da vitimação infantil.  Discutimos no capítulo V 

algumas dessas recomendações, apresentando depois o nosso projecto de 

investigação.  Assim, defendemos que as metodologias quantitativas, mas 

também as qualitativas (e.g., Berman, 2000; Sani, 2000) podem de forma 

idêntica permitir a produção de conhecimento nesta área.  O recurso 

simultâneo a ambas pode envolver-nos num trabalho complexo, mas ao 

mesmo tempo de descoberta compartilhada.  O recurso a múltiplas fontes de 

informação, à comparação de grupos ou o uso de múltiplos métodos de 

análise podem constituir formas de compreender melhor este problema, não 

obstante o tempo, os custos e as considerações éticas que implicam.  

Os estudos empíricos vão surgindo, mas muitos outros são necessários 

para que determinadas áreas relacionadas com o impacto possam conhecer 

algum avanço.  Por exemplo, estudos sobre as dificuldades ao nível da 
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vinculação, na auto-estima, das reacções traumáticas, dos problemas 

emocionais e sociais, assim como das construções cognitivas da criança, tal 

qual nos propusemos estudar.  A inexistência de instrumentos aferidos à  

população que pretendemos estudar constitui, por vezes, um entrave inicial à 

realização dos estudos em áreas tão especificas.  O capítulo VI representa um 

esforço de desenvolvimento de instrumentos que nos permitisse estudar a 

relação entre exposição à violência interparental e alguns aspectos da 

cognição da criança, de modo a compreendermos o seu ajustamento 

psicológico.  Tal pressupôs a análise de alguns aspectos considerados por 

alguns autores como “sintomas subtis” (Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990), os quais 

são difíceis de serem investigados, a não ser que informação especifica nos 

seja fornecida pela própria criança.  Assim, a análise das crenças e das 

percepções das crianças sobre a violência partiu do uso de escalas de 

autorelato e de entrevistas às próprias vítimas indirectas de violência.  Duas 

das escalas foram construídas (E.C.C.V. e S.A.N.I.) e uma outra traduzida e 

adaptada (C.P.I.C.), tendo nesta última sido encontradas algumas diferenças 

na estrutura factorial, o qual em boa parte se compreende se atendermos às 

assimetrias culturais das populações envolvidas no estudo com esta escala.    

Os instrumentos supracitados possibilitaram-nos a realização de um 

estudo comparativo (capítulo VII) que fundamentou algumas das suposições 

levantadas sobre o papel das representações das crianças sobre a violência na 

avaliação do seu ajustamento psicológico.  Verificámos que a experiência de 

exposição à violência na família pode estar na base da formação de crenças 

distorcidas sobre a violência interpessoal, podendo algumas destas ser 

sustentadas por argumentos socioculturais, menos usados pelo grupo de 

crianças sem história de exposição à violência.  Contudo, outros factores 

(e.g., individuais, educativos) podem determinar o sentido dessas crenças, 

não tendo sido encontradas diferenças significativas a esse nível entre 
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crianças sem história de exposição à violência na família e as crianças em 

situação de risco por esse problema.  A análise dos resultados levou-nos, 

inclusive, a considerar o duplo efeito, construtivo e desconstrutivo, da 

exposição à violência na formação das crenças do sujeito, o que apoiaria a 

explicação do porquê das crianças do grupo normativo apresentarem face a 

alguns aspectos ideias mais distorcidas sobre a violência interpessoal que as 

crianças do grupo de risco. 

Uma outra constatação foi a de que os menores com história de 

exposição à violência apresentam, no geral, percepções de culpa e ameaça 

mais negativas sobre os conflitos interparentais, do que as crianças sem 

história de exposição à violência na família, o que é revelador do impacto 

negativo que este problema pode ter ao nível do ajustamento psicológico da 

criança.  Os resultados apurados ao nível daquelas dimensões não foram 

suficientemente esclarecedores, admitindo-se a necessidade de revermos 

variáveis, de acrescentarmos o estudo de outras, de complementarmos os 

estudos com outras metodologias e outros métodos e técnicas. 

No capítulo VIII, através do estudo qualitativo, comprovámos que a 

análise das representações internas da criança sobre os conflitos 

interparentais nos ajuda a compreender melhor o seu ajustamento psicológico 

e a clarificar quais as áreas de intervenção terapêutica.  Entre outros 

aspectos, a terapia deve focar as cognições da criança, sobretudo as que vão 

no sentido de achar que a violência é normal, efectiva e geralmente não 

punida (Moffitt & Caspi, 1998).   É necessário que a criança ou jovem 

reconheça e altere algumas cognições, crenças e percepções distorcidas, que 

podem estar a gerar-lhe emoções desagradáveis.  Em alguns casos torna-se 

necessário debater com os pais algumas cognições e comportamentos (e.g., 

ineficácia como pais; evitamento de discussões em frente dos filhos), tendo 

como objectivo a recuperação da criança. 
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É necessária a realização de estudos longitudinais para examinar os 

efeitos da exposição na infância à violência e o funcionamento da pessoa anos 

mais tarde.  Tivemos oportunidade de nos aperceber, através do 

acompanhamento terapêutico de casos de crianças expostas à violência 

interparental, da variabilidade experiencial intracasos ao longo do tempo e de 

alguns mecanismos que podem, em determinadas idades, ajudar a 

compreender essa mutabilidade.    

Pensamos que o trabalho realizado, de valoração simultânea de 

diversas metodologias quantitativas e qualitativas, abre a porta à investigação 

nesta área, disponibilizando alguns recursos em termos de instrumentos de 

avaliação.  É necessário expandir a investigação, a intervenção e os 

programas de prevenção junto de crianças expostas à violência e impõe-se a 

necessidade de políticas inovadoras e adaptativas nesta área (Jaffe, 

Sudermann & Geffner, 2000).  Este trabalho apela ainda à necessidade de um 

olhar mais atento sobre o problema das crianças que testemunham violência 

nos seus diversos contextos de vida, devendo essa consciência social 

conduzir-nos à implementação de respostas comunitárias coordenadas, quer 

em termos de poder legislativo quer em termos de intervenção social.   O 

envolvimento enquanto técnicos a trabalhar nesta área, permitiu que 

sistematizássemos nesta dissertação alguns procedimentos de avaliação e 

intervenção com crianças expostas à violência interparental, dando alguma 

visibilidade e valor clínico ao trabalho dos técnicos no âmbito desta 

problemática.  
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