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INTRODUÇÃO 

 

Apesar da crescente evolução do conhecimento acerca da relação entre 

a violência interparental e o ajustamento da criança, levantam-se ainda 

algumas questões sobre os processos que contribuem para essa relação.  

Vários aspectos, discutidos nos capítulos precedentes, têm-nos possibilitado 

melhorar o nosso entendimento sobre este fenómeno, todavia a metodologia 

surge como um aspecto central, com indiscutíveis potencialidades, para o 

formar de novo conhecimento acerca dos factores que explicam as respostas 

da criança.  A adequação das metodologias actuais (i. é, o designe da 

investigação, as medidas, os modelos estatísticos) e a extensão com que os 

aperfeiçoamentos e as inovações podem ser efectuados no futuro são 

fundamentais para a possibilidade de novos avanços (Cummings, Goeke-

Morey & Dukewich, 2001). 

Neste capítulo, começamos por discutir alguns dos problemas que se 

levantam na investigação nesta área, procurando desta forma definir 

orientações precisas para o estudo empírico que pretendemos levar a cabo. 

Posteriormente, apresentámos a nossa investigação sobre crenças e 

percepções das crianças acerca da violência, revelando os principais aspectos 

metodológicos (e.g., procedimentos, instrumentos, amostras, etc.).  Esta 

investigação procurou conciliar metodologias quantitativas e qualitativas, 

através da realização por etapas de vários estudos que se intercruzam e 

complementam, numa lógica sequencial que evolui do geral para o particular.  

Neste projecto estão implicados diferentes grupos amostrais que, desde logo, 

caracterizámos, uma vez que os capítulos posteriores obrigam a essa 

apresentação prévia das amostras.  Finalizámos este capítulo, com uma 

síntese esquemática sobre os vários estudos que iremos realizar, tendo como 

pano de fundo as representações das crianças sobre a violência interparental. 
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1. APRESENTAÇÃO GLOBAL DO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Entramos agora, naquela que designámos de segunda parte deste 

trabalho, na qual dedicamos toda a atenção ao estudo empírico que nos 

propusemos levar a cabo.  O mesmo não surge ao acaso, mas é fruto de um 

exercício construtivo que, empenhadamente, vimos fazendo de compreensão 

do problema da vitimação indirecta de crianças30.  

 

FIGURA 5.I – Fases de preparação da investigação    
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As fases de preparação (cf. Figura 5.I) que antecedem esse projecto, 

representam o entusiasmo de erguer uma estrutura com alicerces sólidos, 

mas descrevem, também, o trabalho fastidioso em que estamos envoltos, 

quando nos propomos construir conhecimento. 

Como já tivemos oportunidade de argumentar no preâmbulo do nosso 

trabalho, o reconhecimento social do fenómeno da violência na vida das 

crianças e o conhecimento sobre o modo como elas vêem esse problema é 

parco, pelo que há que inverter essa situação, estudando-o e contribuindo 

para melhorar a qualidade da acção interventiva junto das mesmas.  

Portanto, «produzir conhecimento, modificar a realidade e transformar os 

actores» (Simões, 1990, p.43, cit. Almeida & Freire, 1997, p.29) constituem o 

triplo objectivo, exequível nesta e noutra qualquer investigação, com 

interesses muito para além da pura investigação. O nosso trabalho retrata 

uma lógica de investigação participativa (Erasmie & Lima, 1989) que 

compromete e co-responsabiliza o investigador pelo processo de investigação. 

Alguns estudos na área da vitimação infantil têm apresentado 

limitações significativas respeitantes sobretudo à qualidade da investigação.  

Uma das limitações metodológicas reconhecida está relacionada, desde logo, 

com a inconsistente ou incorrecta definição de variáveis (Fantuzzo & 

Lindquist, 1989, cit. Holden, 1998), de que é exemplo, o tipo de violência.  

Reconhecendo-se à partida, a existência de diversas tipologias do fenómeno, 

parece-nos algo inconsequente debruçar-nos num único estudo, limitado no 

tempo, sobre tipos diferentes de violência (e.g., violência patrimonial ou 

interpessoal, comunitária ou familiar, etc.) querendo da diversidade produzir 

modelos explicativos facilmente contestáveis.  Outros estudos incorrem na 

insuficiente definição de conceitos, expondo-se meramente como exemplo, 

aqueles que discursam sobre violência doméstica quando, especificamente, 

investigam a violência entre o casal, tornando difícil a replicação dos estudos. 
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A avaliação inadequada da natureza do abuso e do contexto de 

ocorrência da violência são dúvidas permanentes que assolam os estudos 

nesta área.  A coexistência de determinadas formas de violência, impede-nos 

frequentemente de operacionalizarmos categorias de abuso, que a existir nem 

sempre são objecto de acordo inter-investigadores.  A associação entre a 

violência física e a psicológica ou entre a violência sexual e as duas formas 

anteriormente apontadas é, muitas vezes, uma realidade (Sani, 2000, 2002) 

da qual não nos podemos dissociar quando fazemos avaliação, investigação 

e/ou intervenção psicológica.   A considerar também, que tais situações 

podem observar-se numa diversidade de contexto, como o familiar, o social e 

o institucional (Magalhães, 2002), podendo estar implicados abusadores 

diversos, como pessoas da família nuclear ou alargada, indivíduos 

desconhecidos ou estranhos, que podem ser adultos ou jovens. 

Fantuzzo e Lindquist (1989, cit. Holden, 1998) apontam também como 

crítica a existência de muitas investigações retrospectivas e correlativas, em 

contraponto, com estudos longitudinais.  De facto, o ponto de partida é, 

frequentemente, as memórias da vítima, não havendo lugar a estudos de 

acompanhamento.  Somos da opinião que a investigação na área da 

vitimologia deve pautar-se por esse seguimento das vítimas, devendo sempre 

que possível fazer convergir os procedimentos metodológicos de avaliação e 

intervenção (Sani, 1999b).  Uma outra questão dos estudos retrospectivos é, 

segundo alguns autores (e.g., Haugaard & Emery, 1989, Widom, 1989, cit. 

Rudo & Powell, 1996), a ausência de boa vontade dos sujeitos para participar 

ou revelar as suas histórias de abuso, o que não raras vezes ocorre por receio 

de reactivar memórias traumáticas (Lehmann, 2000; Sani, 2001; Sudermann 

& Jaffe, 1999). 

Problemas ao nível das amostras são igualmente enunciados.  Em 

alguns estudos verificámos amostras reduzidas, noutros constata-se amostras 
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provenientes de abrigos para mulheres maltratadas, que podem não ser 

representativas da população geral das mulheres batidas e seus filhos.   

Acontece, por vezes, fazerem-se estudos sobre a experiência subjectiva de 

crianças expostas à violência e recorre-se à mulher batida como fonte de 

dados (Fantuzzo & Lindquist, 1989, cit. Holden, 1998). 

Denota-se, ainda, a ausência de uma adequada comparação de grupos 

(e.g., crianças expostas à violência com crianças não expostas à violência), 

denunciando as críticas, aspectos como a grande amplitude etária dos grupos 

amostrais, falhas na definição correcta da frequência, intensidade e natureza 

da violência a que a criança esteve exposta e na avaliação de se tais crianças 

foram, simultaneamente, vítimas de abuso (Rudo & Powell, 1996). 

Todas estas constatações orientaram a definição do nosso estudo, nos 

diversos aspectos metodológicos que passámos a descrever. 

 

 

1.1.  Os objectivos da investigação 

 

A investigação (cf. Figura 5.II) que nos propomos apresentar tem 

como objectivo principal compreender o problema da violência, tal como é 

percebida pelas crianças.  Num primeiro estudo quantitativo, definimos como 

propósito especifico (i) conhecer as crenças das crianças sobre a violência 

interpessoal, ou seja, avaliar que tipo de ideias são construídas pelas crianças 

sobre a violência entre as pessoas no Mundo que as rodeia; para além disso, 

e orientando o foco de análise para a Família, pretendemos (ii) avaliar através 

da criança o seu sistema familiar, por forma a identificar contextos de 

ocorrência de situações de violência; e (iii) averiguar as percepções e 

interpretações das crianças acerca dos conflitos interparentais.  
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FIGURA 5.II – Projecto Global de Investigação  
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1.2. A metodologia da investigação 

 

O estudo procura ultrapassar os objectivos de uma investigação pura, 

pois encerra uma finalidade muito prática, que é contribuir para a resolução 

de problemas concretos e particulares ligados ao fenómeno da vitimação 

indirecta de crianças no contexto familiar.  O modelo de investigação 

caracteriza-se, assim, por aquilo que vem sendo chamado de investigação-

participativa, dado haver uma ligação estreita entre a investigação e a prática 

profissional (Erasmie & Lima, 1989).  Segundo os autores, o nosso papel 

enquanto investigadores passa por começar a aprofundar o conhecimento 

sobre uma dada situação, no caso a vitimação indirecta de crianças, para 

posteriormente, nos envolvermos como problemas das pessoas, sermos 

críticos e co-construtores de conhecimento e de mudança.  Este modelo de 

investigação-acção decorre de um predomínio das questões de natureza 

prática sobre as de investigação, sendo alguns dos objectivos mais 

explicitados, a transformação da realidade, a autoconsciência dos indivíduos 

ou o desenvolvimento social (Almeida & Freira, 1997).  

Ainda, em termos metodológicos, o estudo concilia duas perspectivas 

básicas na investigação psicológica, a quantitativa e a qualitativa, 

contrariando as perspectivas mais tradicionais que defendem a 

descontinuidade entre abordagens mais positivistas e as mais interpretativas, 

quanto mais não fosse, pela diferenciação epistemológica e ontológica que as 

caracteriza.  Todavia, a admissão dessa convergência é possível, não tanto ao 

nível do discurso, mas essencialmente a nível prático (cf. Sani, 1997), 

ocorrendo também nesta investigação em fases diferentes.  Na fase 

respeitante aos estudos quantitativos, pretendemos obter um primeiro mapa 

cognitivo de leitura do problema da violência interpessoal e da vitimação 

interparental, em particular, tal como é percebida pelas crianças. Na fase 
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correspondente ao estudo qualitativo, serão abordados procedimentos 

qualitativos que farão uma exploração dos dados um pouco na lógica da  

Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998).   Isto é, iremos partir dos dados, 

procurando retratar o melhor possível a realidade sobre a qual nos 

debruçamos para, posteriormente, fazermos uma leitura mais teórica dos 

dados recolhidos.  Assim, achamos que uma boa maneira de terminarmos 

esta investigação é dando “voz” às crianças e, segundo Strauss e Corbin 

(1994), uma forma de o conseguir é deixarmos que as nossas interpretações 

incluam a perspectiva daqueles que estudamos.  É a partir de uma análise 

qualitativa que vamos procurar compreender o mundo interior do sujeito.  O 

que nos interessa é essa realidade psicológica, a qual tem alguma relação 

com o mundo exterior, uma vez que é também afectada pelos requisitos 

dessa interacção particular (Smith, 1995).  

A combinação de métodos qualitativos / narrativos e quantitativos / 

estandardizados podem ser usados para nos ajudar a ter mais certeza de que 

a informação que recebemos é certa e que nos mantemos abertos a novas 

áreas de estudo (Rossman, Hughes & Rosenberg, 2000).  Pensamos que 

terminar este estudo com a realização de uma investigação qualitativa poderá 

vir a enriquecer o nosso trabalho e contribuir sobretudo para uma 

compreensão mais apurada da realidade da vitimação indirecta de crianças. 

Nesta investigação não buscamos somente a “certeza” (por mais relativa que 

seja), procurámos também a “clareza” nas interpretações que produzimos e é 

na complementaridade entre a investigação quantitativa e a qualitativa que 

prevemos alcançar um conhecimento mais aprofundado do fenómeno em 

estudo. 
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1.2.1. O método 

 

As estatísticas oficiais dificilmente representam com precisão o 

fenómeno da vitimação em geral e o de crianças em particular, na medida em 

que muitas das situações não chegam a ser relatadas aos serviços de 

protecção à criança e instâncias formais de controlo social (e.g., polícias, 

tribunais).  Para a compreensão da vitimação, tais registos oficiais são 

preferencialmente substituíveis, em termos analíticos, por referenciais 

personalizados, que suscitam uma revelação mais espontânea por parte das 

vítimas, quase sempre relutantes em abordar um assunto tão sensível e 

pessoal como a vitimação.  Assim, no que respeita aos métodos de recolha 

dos dados, a opção pelo auto-relato é sem dúvida, a melhor forma de 

conseguir um conhecimento mais real deste fenómeno.   

Muitos investigadores preocupados com os efeitos da violência 

doméstica têm vindo a obter informação apenas de uma só pessoa, quer 

sobre a história de violência familiar quer sobre os problemas 

comportamentais das crianças (Sternberg, Lamb & Dawud-Noursi, 1998).  Os 

procedimentos tradicionais de investigação sobre crianças, que partem, 

genericamente, dos relatos proferidos por progenitores e outras figuras do 

relacionamento da criança são também objecto de crítica, uma vez que quem 

relata pode deturpar a experienciação interna da criança, assim como pode 

desconhecer a totalidade da sua experienciação externa.  Os estudos que 

partem dos relatos dos pais para avaliar o impacto da exposição da criança ao 

conflito correm o risco de o deturpar.  Os pais podem subestimar esse 

impacto, por exemplo, ao desconsiderarem certas situações nas quais a 

criança não estava fisicamente presente, mesmo que noutro espaço ela 

pudesse ter ouvido tudo.  Porém, podem também sobrevalorizar a 

preocupação de uma criança pelos conflitos, só porque eles próprios os 
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definem como interacções conflituosas, quando por vezes para a criança até 

não foi nada de muito dramático, pois trataram-se de discussões que se 

resolveram rápida e calmamente (Grych, Seid & Fincham, 1992).   

Alguns estudos qualitativos (cf. Ericksen & Henderson, 1998) 

procuraram analisar se as realidades experienciais de mulheres abusadas e 

das suas crianças e verificaram que estas divergem em alguns aspectos 

importantes  (e.g., percepções sobre a violência, as necessidade de ajuda, a 

saída de casa, o abusador, as reacções emocionais).  Sternberg, Lamb e 

Dawud-Noursi (1998) referem que os pais geralmente subestimam a 

dimensão da exposição das suas crianças à violência marital.  Assim, 

pensamos que os métodos que permitem avaliar directamente, a partir da 

própria criança, as percepções que esta tem dos conflitos são preferíveis, 

porque permitem chegar a conclusões mais válidas sobre a experiência destas 

da exposição aos conflitos interparentais (cf. Ericksen & Henderson, 1998). 

No que respeita aos métodos de análise dos dados recolhidos, 

utilizaremos  formas distintas.  Ao nível dos estudos quantitativos iremos 

primeiramente, realizar um trabalho de adaptação e aferição de instrumentos 

e depois faremos um estudo comparativo.  Em ambos os momentos serão 

usados vários métodos de análise estatística, fazendo para tal uso do 

programa informático Statistical Package from Social Sciences (SPSS). 

No que respeita ao estudo qualitativo, adoptaremos nesta parte 

métodos que consistem numa série de estratégias indutivas de análise dos 

dados. Partiremos de casos individuais, incidentes ou experiências e 

desenvolvemos progressivamente categorias conceptuais mais abstractas 

para sintetizar, explicar e compreender os dados ou identificar padrões de 

relações entre eles (Charmaz, 1995).  O objectivo será o de compreender 

como é que crianças expostas à violência interparental constróem a sua 

experiência através das suas acções, intenções, crenças e sentimentos 
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(Charmaz, 1995).   Esta forma de análise e tratamento dos dados, designada 

por “grounded analysis”31, pode ser usada com um objectivo descritivo ou de 

produção de teoria.  Trata-se ainda de uma forma de análise especialmente 

útil em áreas específicas, nas quais é difícil ter-se acesso através de métodos 

mais tradicionais (Glaser, 1978; Glaser & Strauss, 1967, cit. Rennie, Phillips & 

Quartaro, 1988).  Para a realização dessas análises recorremos à utilização de 

um sistema informático (Non-numerical unstructured data-indexing, searching 

and theorising - NUD*IST). 

 

 

1.2.2. Os instrumentos32 

 

A escolha dos instrumentos para um determinado estudo vai depender, 

em muito, dos objectivos definidos para a investigação.  Segundo Hamby e 

Finkelhor (2001), a utilização de instrumentos estandardizados é preferível a 

um questionamento informal.  Tais instrumentos permitem cobrir várias 

formas de vitimação que, muitas vezes, não são mencionadas num 

questionamento mais informal.  Para além disso, nestes instrumentos usa-se 

uma terminologia científica e definições de categorias claras e específicas.   

A selecção dos nossos instrumentos (escalas e entrevistas) para a 

investigação pautou-se pela exigência de focalização temática, i. é, que se 

centrassem no tópico especifico da vitimação, pudessem ser respondidos por 

crianças e, partindo da descrição de formas de vitimação mais usuais, 

permitissem desvendar a probabilidade de vitimação indirecta da criança, que 

é o tema central desta dissertação.  

                                                 
31 A “grounded analysis” utiliza o chamado método comparativo constante, o qual consiste na 
realização de análises intra-caso (visão horizontal) e inter-casos (visão vertical e transversal). 
 
32 Para construção e validação de instrumentos - cf. Freire e Almeida (2001); Golden, Sawicki e 
Franzen, 1990; Pasquali (1999) 
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No estudo quantitativo que iremos apresentar, fazemos referência a 

três escalas. Duas escalas foram construídas para a investigação, por não ser 

conhecida a existência de instrumentos de auto-relato que fossem ao 

encontro dos objectivos pretendidos.  Uma outra escala, trata-se de uma 

adaptação de um instrumento que se enquadra no estudo sobre a vitimação 

indirecta com qualidades psicométricas bem estabelecidas.  As duas escalas 

por nós construídas, uma centrada na avaliação de crenças das crianças sobre 

a violência (E.C.C.V) e uma outra voltada para a sinalização pela criança de 

situações de violência no seu contexto familiar (S.A.N.I.) foram elaboradas 

tendo como principal contributo a experiência académica e prática da 

investigadora, na avaliação e na intervenção de crianças vítimas de violência.  

Do mesmo modo considerámos, a literatura psicológica na área da 

vitimologia, nomeadamente a que referencia estudos nesta área (e.g., 

Lehmann, 2000; Straus, 1992; Straus, Hamby, Boney-McCoy & Sugarman, 

1996; Straus & Ulman, 2001).    

Inicialmente, houve uma tentativa de gerar itens para cada uma das 

escalas, a partir da definição prévia de categorias gerais, resultantes 

sobretudo de um primeiro estudo qualitativo (Sani, 2000).  No entanto, o que 

acabou por se verificar foi a dispersão quase equivalente de categorias e 

itens, pelo que seria incoerente partir-se para a definição de dimensões.  

Avançamos, então, através do método da reflexão falada, o qual nos permitiu 

com maior confiança proceder à análise e selecção dos itens e assim atingir 

uma versão para o estudo da escala.  Este método qualitativo de análise foi 

usado junto de cerca de 30 sujeitos, seleccionados aleatoriamente do 

conjunto das primeiras 150 crianças da amostra, o que corresponde a 20% do 

grupo e aproximadamente 5% do total da amostra.  A estas crianças foram 

administrados individualmente os instrumentos. 
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Primeiramente, houve a preocupação em verificar se os itens estavam 

bem construídos, quer gramaticalmente quer em termos de aspectos 

peculiares e dificuldade de compreensão do conteúdo do item, atendendo à 

idade da criança.  Procurámos ver se existiam itens ambíguos em termos de 

conteúdo e formato, retirando ou reformulando-os (e.g., itens com duas 

afirmações foram decompostos) caso isso se verificasse.  Dado tratar-se de 

uma escala que procura avaliar crenças, estando implicado um 

processamento cognitivo e afectivo, pareceu-nos também importante 

verificar, através dos relatos proferidos, a adequação dos itens aos objectivos 

do teste.  Outros aspectos que constaram desta análise foram a suficiência 

das instruções (escritas no papel), a eficácia das várias alternativas de 

resposta (não muitas para não ocasionar confusão), estimativa quanto ao 

tempo médio de resposta e a predisposição para dar respostas ocasionais ou 

demasiado regulares. 

Com base nas informações assim obtidas, pudemos depreender que os 

instrumentos se apresentam num formato simples e com uma linguagem 

acessível permitindo a administração a crianças com o 4º / 5º ano de 

escolaridade, geralmente com 9 e 10 anos.  Em geral, o tempo de execução 

anda à volta de 15 minutos por cada escala e dada a orientação dos itens 

podemos facilmente verificar se há algum tipo de estereotipia nas respostas. 

São estes três instrumentos que passaremos desde já a caracterizar. 

 

 

 Escala de Crenças da Criança sobre a Violência (E.C.C.V) 

 

A E.C.C.V. (cf. Anexo – versão para investigação) é composta por 36 

itens, pretende essencialmente proceder a uma avaliação das crenças das 

crianças sobre a violência, independentemente de tais situações fazerem 
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parte da vida do sujeito.  Optou-se por construir uma escala centrada, quanto 

ao tipo de situações, na violência física e psicológica porque são as mais 

facilmente identificadas e frequentemente relatadas pela população em geral 

e/ou pelas vítimas. 

A escala apresenta-se num formato tipo Likert, com quatro opções de 

resposta definidas como 1 (não concordo), 2 (concordo pouco), 3 (concordo) 

e 4 (concordo muito).  Para cada item, correspondente a uma crença, as 

hipóteses de resposta organizam-se desde menos irracionais (1) a mais 

irracionais (4), pelo que facilmente verificamos quais as crenças típicas de 

uma criança em relação à violência, possibilitando também apreendermos 

qualitativamente que tipo de ideias é importante desconstruirmos com ela.  

Alguns exemplos são:  item 11 “A violência entre adultos é normal e 

aceitável”; item 18 “Quem cuida (ex: pais) têm todo o direito de bater”; item 

26 “As crianças têm direitos diferentes dos adultos e por isso mais vale não 

contar que são maltratadas” ou o item 36 “A violência deve ser uma 

preocupação somente para quem é violento”.   

A pontuação total varia entre 36 (mínima) e 144 (máxima), 

significando uma pontuação alta que a criança possui ideias bastante 

congruentes com as afirmações presentes em cada item, suscitando ter 

crenças erróneas quanto maior o grau de concordância com tais alíneas.  A 

escala não pretende, de forma alguma a quantificação de crenças, pois não 

nos parece correcto dizer apenas que uma criança tem mais ou menos 

crenças, mas sobretudo partir do quantitativo, para uma análise qualitativa 

das ideias que cada criança tem acerca de um fenómeno.  Assim, por 

exemplo, se nesta escala uma criança apresenta um resultado elevado, a 

nossa interpretação não deve ser logo, a de que esta possui muitas ideias 

falsas sobre a violência interpessoal, pois parece mais pertinente saber a que 

aspectos ela associa sobretudo a violência.   A partir daí, podemos perceber 
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se há necessidade de um trabalho interventivo de desconstrução e 

reconstrução de crenças, pois a maneira como a criança pensa influencia a 

sua acção.   Muitos dos indicadores de um impacto negativo de uma 

experiência de vitimação emergem de crenças disfuncionais (e.g., sentir culpa 

porque o ofensor era alguém em quem confiava; ter medo, sentir-se 

impotente por acreditar que a violência não pode ser controlada; sentir-se 

inferior porque ser deste ou daquele género/sexo) e desmontá-las pode ser 

importante para a recuperação da vítima (cf. Sani 2002).  As próprias 

relações familiares e sociais podem estar minadas, à partida, por ideias pouco 

fundamentadas na experiência pessoal ou empírica, condicionando as acções 

do sujeito no confronto real e efectivo com uma situação idêntica.  Sabemos 

que a violência se confunde, por vezes, com práticas educativas de disciplina 

da criança, entendimento que pode ou não ser partilhado pela vítima.   Assim, 

podemos de certa forma contribuir para quebrar o ciclo de transmissão 

intergeracional da violência, caso averiguemos alguma tendência nesse 

sentido. Digamos que esta escala tem subjacente a necessidade de 

identificação de problemas e irregularidades específicas com o objectivo de 

potenciar algum tipo de intervenção (Martínez, 1995). 

 

 

 Sinalização do Ambiente Natural Infantil (S.A.N.I.) 

 

A S.A.N.I. (cf. Anexo – versão para investigação) é composta por 30 

itens e tem por objectivo levar a criança a fazer uma avaliação do seu sistema 

familiar, de modo a podermos identificá-lo ou não como contexto de 

ocorrência de situações de violência.   Alguns exemplos de itens são: item 1 

“Insultar ou chamar nomes feios a uma pessoa”; item 3 “Ameaçar que vai 

magoar seriamente alguém”; item 11 “Bater ou tentar bater com coisas em 
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alguém”; item 13 “Puxar ou empurrar alguém com força até essa pessoa 

cair”; item 21 “Pôr uma pessoa fora de casa”; item 25 “Meter medo a uma 

pessoa com armas ou outros objectos perigosos”.  Como é possível constatar, 

os itens cobrem, sobretudo, quer situações que tipificaríamos de violência 

física quer violência psicológica e emocional.  Um ou outro item, embora mais 

voltados para a sinalização das tipologias supramencionadas, podem 

eventualmente cobrir outras formas de violência como a violência sexual33.  

Como exemplos temos o item 26 “Obrigar a pessoa a fazer coisas feias ou que 

a envergonham”, o item 28 “Obrigar a guardar segredo de coisas feias ou 

más” ou mesmo o item 29 “Levar à força uma pessoa para certos sítios”.  A 

este propósito torna-se importante referir que, frequentemente, os episódios 

violentos não se circunscrevem a um ou outro tipo de violência, 

caracterizando-se muitas vezes por um misto de violência (e.g., violência 

física e psicológica em simultâneo).   

Importava a circunscrição dos incidentes a um período de tempo 

relativamente recente, o qual definimos como sendo o último ano.  Desta 

forma, pretendíamos reduzir a probabilidade de subrepresentação e distorção 

da vitimação por dificuldades de recordação de eventos longínquos.  Esse 

período de um ano, constituía a referência para todas as crianças e jovens, 

servindo assim como ponto de comparação para a discriminação de 

semelhanças e diferenças, consoante as características dos sujeitos (e.g., 

idade, escolaridade). 

A S.A.N.I. é uma escala com dois formatos de resposta.  Numa parte 

da escala, a criança confronta-se para cada item com um modelo de resposta 

tipo Likert, para detecção da frequência dos eventos violentos, sendo que 0 

equivale a Nunca ter experienciado a situação (= nenhuma vez), 1 

                                                 
33 Este tipo de violência, no âmbito da violência interparental, raramente é testemunhada pela 
criança, a não ser quando praticada sobre o próprio menor.  
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corresponde a Poucas vezes (= 1 ou 2 vezes nesse ano); 2 significa Às vezes 

(= mais de 2 ou 3 vezes nesse ano), 3 pretende mostrar que foram Muitas 

vezes (= cerca de 1 vez por mês) e, finalmente, 4 indica que Quase sempre 

(mais de 1 vez por mês) a criança experienciava episódios de violência.   

Numa coluna ao lado, fazendo correspondência com cada item da escala, era 

pedido à criança que identificasse a vítima desses incidentes, caso esses se 

verificassem (i. é, caso respondessem 1, 2, 3 ou 4).  Para responder, a 

criança só tem de assinalar nos quadrados disponibilizados para o efeito se foi 

a um adulto, a uma criança ou ambos, que viu ou ouviu fazerem tais actos.   

Esta parte da escala apresenta-se num formato tipo checklist, que combinada 

com a primeira parte em formato tipo Likert, poderá enriquecer a informação 

que possa ser obtida através deste instrumento.  Assim, o propósito desta 

escala é poder discriminar as famílias violentas das famílias não violentas, 

assim como partindo do ponto de vista da criança, identificar que tipo de 

actos são perpetrados e quem são geralmente a figuras envolvidas.  

 

 

 Escala de Percepção da Criança dos Conflitos Interparentais 

 

Este instrumento constitui uma tradução da Children´s Perception of 

Interparental Conflict Scale (CPIC) de Grych, Seid e Fincham (1992) e 

pretende averiguar quais as percepções e interpretações da criança acerca 

dos conflitos interparentais.  Esta escala (cf. Anexo) foi sujeita a um trabalho 

de tradução e retroversão com vista a garantir a exactidão linguística.  Foram 

mantidas a estrutura e ordem de apresentação dos itens tendo havido uma 

preocupação em melhorar esteticamente a escala.  

Neste instrumento são avaliadas várias características dos conflitos 

interparentais partindo do ponto de vista da criança (frequência, intensidade, 
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resolução), assim como aspectos relativos a esta, designadamente a sua 

percepção de ameaça, a capacidade de coping com o conflito e ainda a 

percepção de culpa e percepção desta sobre o conteúdo dos conflitos 

interparentais.  A escala compõem-se de 48 itens com três alternativas de 

resposta – verdadeiro, pouco ou às vezes verdadeiro e falso – representando 

várias dimensões34, as quais após a análise factorial foram organizadas em 

três escalas globais: Propriedades do conflito (frequência, intensidade, 

resolução), Ameaça (percepção de ameaça, eficácia no coping) e Culpa 

(conteúdo do conflito, culpa).   

No seu estudo, Grych, Seid e Fincham (1992) esclarecem que a CPIC 

foi inicialmente testada numa amostra de 222 sujeitos (124 rapazes e 98 

raparigas) do 4º e 5º anos de escolaridade, com uma média etária de 129 

meses (10,8 anos), sendo posteriormente validada numa segunda amostra de 

114 crianças (52 rapazes e 62 raparigas) do 5º ano, cuja média de idade 

rondava os 131 meses (10,9 anos).   Esta escala tem vindo a ser usada, 

também, em estudos com crianças com idades entre os 8 e os 14 anos e a 

sua estrutura factorial tem sido replicada em amostras com jovens com 

idades entre os 17 e os 21 anos (Bickham & Fiese, 1997, cit. Fincham, 1998).  

A escala propriedades do conflito inclui dimensões que permitem 

caracterizar a forma destrutiva do conflito marital (Grych, Seid & Fincham, 

1992), designadamente aspectos ligados à frequência (e.g., Frequentemente 

vejo ou ouço os meus pais discutindo), à intensidade dos incidentes (e.g., Os 

meus pais ficam realmente zangados quando discutem) e à resolução do 

conflito (e.g., Quando os meus pais têm uma discussão normalmente 

resolvem o assunto).  De acordo com o já anteriormente exposto sobre o 

                                                 
34 Inicialmente a CPIC apresentava nove dimensões e um total de 49 itens.  Após o estudo de 
validação do instrumento (Grych, Seid & Fincham, 1992),, os autores apresentam a versão final 
com menos um item e tendo eliminado duas dimensões.  
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modelo proposto por Grych e Fincham (1990) (cf. Cap. III), os autores 

admitem uma estreita associação entre estas dimensões, com especial relevo 

para a frequência deste tipo de conflitos e os problemas de ajustamento da 

criança. 

A escala propriedades do conflito apresenta boas propriedades 

psicométricas com coeficientes alpha de .90 (amostra 1) e .89 (amostra 2) e 

fiabilidade teste-reteste de duas semanas de .70 (Grych, Seid & Fincham, 

1992).  As escalas de ameaça e de culpabilização apresentam, igualmente, 

adequadas propriedades psicométricas, com alpha de .78 (amostra 1) e .84 

(amostra 2) para a culpabilização e .83 (amostra 1 e 2) para a ameaça.   A 

fiabilidade teste–reteste de duas semanas é de .68 para a escala de ameaça e 

de .76 para a escala de culpabilização.  Estas duas escalas apresentam uma 

forte correlação com relatos de crianças de afecto negativo, ameaça, eficácia 

no coping e culpabilização na resposta a gravações sobre conflitos maritais, 

que variavam em intensidade e no conteúdo (Grych, Seid & Fincham, 1992). 

As apreciações da criança acerca do conflito interparental são medidas 

usando a combinação das duas escalas – ameaça e culpabilização - 

relacionadas com a forma como a criança reage e interpreta respectivamente 

o conflito interparental.  As afirmações “Fico assustada/o quando os meus 

pais discutem” (item 7), “Quando os meus pais discutem tenho medo que 

algo mau possa acontecer” (item 24) ou frases do tipo “Quando os meus pais 

discutem não há nada que eu possa fazer para para-los” (Item 32), “Quando 

os meus pais discutem ou discordam não há nada que possa fazer para sentir-

me melhor” (item 44) são exemplos de itens que compõem a escala de 

ameaça, que pode ter uma cotação total de 0 a 24.  Quando uma criança tem 

uma pontuação elevada nesta escala, tende a acreditar que as discussões 

parentais podem ter consequências negativas para a sua vida e que lhe falta 

os recursos necessários para lidar positivamente com o conflito interparental.   
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As afirmações “É normalmente minha a culpa dos meus pais 

discutirem” (item 18), “Mesmo que não o digam, eu sei que sou culpado 

quando os meus pais discutem” (item 26) ou “As discussões dos meus pais 

são normalmente sobre mim” (item 21), “Os meus pais normalmente 

discutem ou discordam por causa de coisas que eu faço” (item 29) compõem 

a escala de culpabilização.   A cotação desta escala vai de 0 a 18, sendo que 

uma pontuação elevada indica que estamos perante crianças que se 

percebem como sendo elas próprias a causa das discussões dos seus pais e 

consequentemente culpam-se pela existência dos conflitos maritais (Dadds, 

Atkinson, Turner, Blums & Lendich, 1999). 

A CPIC mostra, ainda, correlações significativas com instrumentos de 

medida da frequência e intensidade da violência no conflito marital, como por 

exemplo, a Conflict Tactics Scales (CTS) de Straus (1979) e a O’Leary-Porter 

Scale de Porter e O’Leary (1980) (Dadds, Atkinson, Turner, Blums & Lendich, 

1999). 

 

 

 Entrevista de avaliação – intervenção para situações de 

vitimação infantil (Sani, 2000, 2002) 

 

No estudo qualitativo fazemos uso de uma entrevista semi-

estruturada, construída e validade num outro estudo (Sani, 2000), sobre a 

temática de violência directa e/ou indirecta sobre crianças  -  Entrevista de 

avaliação-intervenção para situações de vitimação infantil (cf. Sani, 2002).  O 

guião da entrevista (cf. Anexo) foi elaborado atendendo a diversos aspectos 

da problemática da vitimação infantil e a partir de materiais e técnicas 

desenvolvidos especificamente para o trabalho com vítimas de crime (e.g., 

“Cognitive Interview” - Geiselman & Fisher, 1984, cit. Memon, Wark, Holley, 
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Bull & Köhnken, 1997; “Memorandum of Good Practice” - Home Office & 

Department of Health, 1992; Manual “I saw what happen” - Wendy Deaton, 

1998).   Esta entrevista procura por um lado, determinar como é que a 

criança integra e percebe a sua experiência de vitimação (vertente avaliativa) 

e por outro, visa se necessário, educá-la sobre aspectos respeitantes ao 

incidente (vertente interventiva).  As questões colocadas tem o objectivo de 

recolher informação pertinente sobre o fenómeno, mas ao mesmo tempo 

procuram ajudar os sujeitos a lidar com o impacto negativo da experiência 

(Sani, 1999a).  A abordagem junto da criança é feita de forma faseada (4 

fases), em que vamos explorando o ponto de vista da criança adaptando a 

entrevista ao nível de compreensão, articulação e conhecimento que esta 

possui.  Assim, numa primeira fase investimos no “Desenvolvimento de uma 

relação”, de modo a que, numa fase posterior a criança, a criança se sinta à 

vontade para partilhar connosco a sua experiência de vitimação.  Esta 

segunda fase  caracteriza-se pela “Iniciação do relato livre do acontecimento”, 

em que a criança narra por palavras suas todas as lembranças relativamente 

aos incidentes, permitindo-nos uma primeira definição quanto à natureza e 

gravidade do problema.  Na terceira fase que designamos de “Recordação e 

questionamento e indução”, fazemos uso de uma série de questões 

focalizadas nos diversos temas que queremos explorar (e.g., reacções 

emocionais, cognitivas e comportamentais, atribuições, crenças, estratégias 

de coping).  O “sumário e a conclusão da entrevista” constituem a quarta fase 

desta entrevista, orientada para a reflexão, estabilização do clima emocional 

que possa ter sido criado no decurso da entrevista e orientação da criança. 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas na 

totalidade, incluindo as questões da entrevistadora, o que propicia segundo 

Lindlof (1995), uma oportunidade de reflexão sobre os modos como foram 

conduzidas as entrevistas.  
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 Entrevista à criança e às mães vítimas de experiência 

abusiva (baseado em Erikson & Henderson, 1998) 

 

Para além da entrevista apresentada anteriormente, construímos um 

guião estruturado (cf. Anexo) com questões que procuravam recolher, quer as 

percepções da criança quer as da mãe, em três momentos decisivos: (1) viver 

com a violência (com ambos os pais / com o abusador); (2) viver em 

transição e (3) viver sem violência (só com a mãe / sem o abusador).    Em 

cada momento são explorados tópicos distintos: percepção da violência e 

percepção das necessidades de ajuda (1º momento); percepção sobre a saída 

de casa (2º momento); percepção do abusador/pai e percepção das reacções 

cognitivas e emocionais (3º momento).  Este pequeno guião de entrevista foi 

construído a partir da leitura de um artigo de Erickson e Henderson (1998), o 

qual apresentava e discutia as conclusões dos seus estudos sobre percepções 

de mulheres abusadas e das suas crianças.  No nosso estudo, esta entrevista 

insere-se no processo de intervenção e é realizada uma única vez com cada 

pessoa, quando haja indícios de vivência naquele que denominámos de 

terceiro momento.  As informações recolhidas permitem-nos, também, uma 

reflexão sobre o próprio processo de intervenção até então e tomar decisões 

sobre as orientações para o futuro.  

Esta entrevista foi realizada junto de duas jovens de 16 anos, irmãs e 

gémeas e à sua mãe, vítima de violência conjugal durante vários anos. Refira-

se que estas jovens compõem, também a amostra do grupo de risco (G II) do 

estudo comparativo. Estas preencheram os três instrumentos trabalhados 

(E.C.C.V., S.A.N.I. e C.P.I.C.) e realizaram a entrevista avaliação-intervenção 

caracterizada no ponto anterior.  Na actual entrevista, o objectivo passou por 

um lado, por perceber do ponto de vista da criança, a experiência de 

exposição ao abuso da sua mãe, por outro compreender o ponto de vista da 
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mãe sobre a experiência de testemunho pela criança da violência 

interparental.   As mães são uma das principais figuras de suporte da criança 

no confronto com tal situação de stress, daí que a representação criada por 

estas pode ser um aspecto fulcral na compreensão do ajustamento e 

recuperação posterior da criança.  

 

 

1.2.3. O processo de amostragem e os procedimentos35 

 

Para a consecução do estudo quantitativo para validação dos 

instrumentos, procedeu-se a uma recolha aleatória de sujeitos em nove 

distritos do país (continente e ilhas), atendendo à zona (litoral e interior) e 

meio (rural, urbano) de proveniência das crianças.  Os resultados deste 

grupo, que será designado mais à frente de Grupo I, representam, à partida, 

o sensus communis das crianças em relação ao problema da violência.  Mais 

tarde houve necessidade de constituir um segundo grupo para um estudo 

comparativo, o qual foi seleccionado atendendo aos mesmos critérios que 

presidiram à selecção do primeiro grupo.  No entanto, a variável 

independente (ter experiência de exposição à violência) implicou que 

fossemos criteriosos na escolha das instituições mediadoras dessa recolha. 

 

O período de administração das escalas ao Grupo I, decorreu entre 

Novembro de 2001 e Abril de 2002, tendo os instrumentos sido administrados 

pela própria investigadora e colaboradores do projecto (e.g., alunos de 

licenciatura em Psicologia e Serviço Social e alguns professores das escolas 

                                                 
35 Os procedimentos são referidos neste ponto, antes da apresentação da amostra, dado que o 
grupo que permitiu a validação dos instrumentos, constitui simultaneamente um dos grupos do 
estudo comparativo.   
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contactadas), os quais receberam formação específica para a administração 

das escalas, tendo as principais linhas orientadoras (cf. Anexo) sido 

transcritas para o papel. 

Um pedido de autorização escrito, dirigido à direcção de cada um dos 

estabelecimentos de ensino, precedia a administração das escalas, as quais 

eram ainda sujeitas à apreciação livre de cada criança, no sentido desta optar 

por participar ou não no estudo.  Dentre as escolas que aceitaram participar, 

não houve recusas pontuais entre os alunos, não obstante terem sido 

detectadas algumas tentativas de sujeitos para falsear nas respostas, o que 

originou, mais tarde, que alguns conjuntos de escalas fossem eliminados da 

amostra.   

Optou-se por uma administração conjunta das escalas, geralmente por 

turma, havendo um ou outro caso, que beneficiou de uma aplicação mais 

individualizada, que estava garantida a todos, caso desejassem. As escalas 

foram aplicadas sem tempo limite. 

 

O Grupo II, foi sendo constituído após as primeiras análises estatísticas 

aos resultados das escalas junto do primeiro grupo, o que ocorreu a partir de 

Junho até Dezembro de 2002.  A administração dos instrumentos ao segundo 

grupo (Grupo II) mostrou-se mais difícil, com seria de esperar, pelo que a 

maioria das escalas foram passadas pela investigadora e por colaboradores 

licenciados e experientes no trabalho com este tipo de crianças.   Quanto ao 

tipo de administração, embora tenhamos iniciado uma aplicação conjunta, por 

grupos mais pequenos que o grupo anterior, de aproximadamente 10 

sujeitos, quase todas as crianças tiveram de beneficiar de uma atenção 

individualizada, por dificuldades escolares genéricas que apresentavam. 
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1.2.4. A amostra 

 

Esta inclui, com afirmámos anteriormente, dois grupos distintos, sendo 

o primeiro (Grupo I) composto por 605 sujeitos, com idades compreendidas 

entre os 10 e os 18 anos (média etária=13,57) (cf. Quadro 5.1), sendo 289 

do sexo masculino (47,8%) e 316 do sexo feminino (52,2%) (cf. Quadro 5.2).   

 

QUADRO 5.1 - Grupo I – Distribuição por Idade 

 
 

IDADE 
 

Frequência 
 

Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

10 ANOS 42 6,9 6,9 6,9 

11 ANOS 50 8,3 8,3 15,2 

12 ANOS 96 15,9 15,9 31,1 

13 ANOS 116 19,2 19,2 50,2 

14 ANOS 131 21,7 21,7 1,9 

15 ANOS 65 10,7 10,7 82,6 

16 ANOS 41 6,8 6,8 89,4 

17 ANOS 35 5,8 5,8 95,2 

18 ANOS 29 4,8 4,8 100,0 

TOTAL 605 100,0 100,0  

 
 

 

QUADRO 5.2 - Grupo I – Cruzamentos das Variáveis Idade e Sexo 

 
SEXO  

IDADE   
Masculino 

 
Feminino 

 
TOTAL 

10 ANOS 17 25 42 

11 ANOS 25 25 50 

12 ANOS 43 53 96 

13 ANOS 56 60 116 

14 ANOS 65 66 131 

15 ANOS 29 36 65 

16 ANOS 19 22 41 

17 ANOS 17 18 35 

18 ANOS 18 11 29 

TOTAL 289 (47,8%) 316 (52,2%) 605 

 

 

 
CAPÍTULO V  190 



Conceptualização da investigação 

 

Este Grupo I (G I) foi recrutado em diversas escolas, de ensino regular 

e também profissionalizante, de 9 distritos de Portugal (continental e ilhas) 

(cf. Quadro 5.3), estando 335 escolas situadas em meio considerado rural, 

225 em meio urbano e 45 instituições em zona quase urbana, mas com 

alguns traços paisagísticos rurais, pelo que designámos de meio físico misto 

(cf. Quadro 5.4).    

 

QUADRO 5.3 - Grupo I – Distribuição por Distrito de origem 

 
 

DISTRITO 
 
Frequência 

 
Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

PORTO 177 29,3 29,3 29,3 

BRAGA 97 16,0 16,0 45,3 

LEIRIA 30 5,0 5,0 50,2 

BRAGANÇA 26 4,3 4,3 54,5 

VIANA DO CASTELO 56 9,3 9,3 63,8 

VISEU 29 4,8 4,8 68,6 

AVEIRO 46 7,6 7,6 76,2 

PONTA DELGADA 96 15,9 15,9 92,1 

BEJA 48 7,9 7,9 100,0 

TOTAL 605 100,0 100,0  

 

 

QUADRO 5.4 - Grupo I – Distribuição por Meio Físico de origem 

 
 

MEIO FÍSICO 
 

Frequência 
 

Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

RURAL 335 55,4 55,4 55,4 

URBANO 225 37,2 37,2 92,6 

MISTO 45 7,4 7,4 100,0 

TOTAL 605 100,0 100,0  

 
 

As 605 crianças que compõem este primeiro grupo frequentam 

distintos níveis de escolaridade, desde o 5º ao 12º ano (cf. Quadro 5.5), com 

particular incidência percentual para os anos correspondentes ao 3º ciclo do 

ensino básico (7º, 8º e 9º anos), que congregam no conjunto 413 do total 

dos sujeitos. 
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QUADRO 5.5 - Grupo I – Distribuição por Escolaridade 

 
 
ANO ESCOLAR 

 
Frequência 

 
Percentagem 

Percentagem 
válida 

Percentagem 
acumulada 

5º ANO 57 9,4 9,4 9,4 

6º ANO 60 9,9 9,9 19,3 

7º ANO 138 22,8 22,8 42,1 

8º ANO 125 20,7 20,7 62,8 

9º ANO 150 24,8 24,8 87,6 

10º ANO 33 5,5 5,5 93,1 

11º ANO 32 5,3 5,3 98,3 

12ºANO 10 1,7 1,7 100,0 

TOTAL 605 100,0 100,0  

 

 
No cruzamento das variáveis idade e escolaridade (cf. Quadro 5.6) 

denotámos que, a distribuição por idade nem sempre acompanha a da 

escolaridade, o que estará com certeza relacionado com as retenções de ano 

de alguns alunos. 

 

QUADRO 5.6 - Grupo I – Cruzamentos das Variáveis Idade e Escolaridade 

 
Escolaridade  

Idade 
5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 10º ano 11º ano 12º ano 

 
Total 

10 38 4 42 
 66,7% 6,7% 6,9% 

11 11 35 4 50 
 19,3% 58,3% 2,9% 8,3% 

12 7 15 73 1 96 
 12,3% 25,0% 52,9% ,8% 15,9% 

13 6 39 69 2 116 
 10,0% 28,3% 55,2% 1,3% 19,2% 

14 1 12 44 74 131 
 1,8% 8,7% 35,2% 49,3% 21,7% 

15 8 7 48 2 65 
 5,8% 5,6% 32,0% 6,1% 10,7% 

16 2 4 22 11 2 41 
 1,4% 3,2% 14,7% 33,3% 6,3% 6,8% 

17 4 12 18 1 35 
 2,7% 36,4% 56,3% 10,0% 5,8% 

18 8 12 9 29 
 24,2% 37,5% 90,0% 4,8% 

Total 57 60 138 125 150 33 32 10 605 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
No que concerne ao estatuto profissional das figuras paterna e 

materna (cf. Quadro 5.7), denotou-se, de acordo com a classificação geral de 
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profissões (IEFP, 1994, 1998), que uma grande percentagem, destes homens 

(H) e mulheres (M), exercem funções ligadas aos serviços e venda (H = 

13,4%; M = 14,2%) ou são operários, artífices ou desempenham trabalhos 

similares (H = 31,1%; M = 14,0%).   

 

QUADRO 5.7 - Grupo I – Distribuição por Estatuto Profissional da  

Figura Paterna e Materna 

 
 HOMENS MULHERES 
 

PROFISSÃO 
 

Frequência 
 
Percentagem 

 
Frequência 

 
Percentagem 

INACTIVOS 
(domésticas, reformados) 

32 5,3 272 45,0 

QUADROS SUPERIORES DA 
ADM. PÚB. E EMPRESSAS 

32 5,3 20 3,3 

ESPECIAL. PROFISSÕES 
INTELECTUAIS E CIENTÍFICAS 

41 6,8 42 6,9 

TÉCNICOS DE NÍVEL 
INTERMÉDIO 

32 5,3 18 3,0 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 
E SIMILAR 

28 4,6 30 5,0 

PESSOAL DOS SERVIÇOS 
E VENDEDORES 

81 13,4 86 14,2 

AGRICULTURA 
E PESCA 

52 8,6 7 1,2 

OPERÁRIOS, ARTIFÍCIES E 
TRABALH. SIMILARES 

188 31,1 85 14,0 

OPERÁR. DE INSTALAÇÕES E 
MÁQ. E TRAB. DE MONTAGEM 

67 11,1 2 0,3 

TRABALHADORES NÃO 
QUALIFICADOS 

19 3,1 35 5,8 

OUTROS 
(falecidos, presos) 

21 3,5 2 0,3 

TOTAL 593 98,0 599 99,0 

Desconhece-se 10 1,7 6 1,0 

Registo errado 2 0,3 - - 

TOTAL 12 2,0 6 1,0 

TOTAL 605 100,0 605 100,0 

 

 

A categoria profissional dos operários, artífices ou trabalhadores 

similares, com particular referência para as profissões ligadas à construção 

civil, constitui o emprego mais frequente da figura paterna, enquanto que as 

figuras maternas, não obstante aparecerem também nas categorias 

profissionais supramencionadas, na maioria dos casos (45%) não exercem 

qualquer actividade remunerada (e.g., são domésticas). 
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O Grupo II é composto por 68 sujeitos em situação de risco, com 

experiência prévia de contacto com situações de violência interpessoal na 

família.  Têm idades compreendidas igualmente entre os 10 e os 18 anos 

(média etária = 13,78) (cf. Quadro 5.8), sendo 37 do sexo masculino 

(54,4%) e 31 do sexo feminino (45,6%) (cf. Quadro 5.9).  

 

QUADRO 5.8 - Grupo II – Distribuição por Idade 

 
 

IDADE 
 

Frequência 
 

Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

10 ANOS 9 13,2 13,2 13,2 

11 ANOS 4 5,9 5,9 19,1 

12 ANOS 5 7,4 7,4 26,5 

13 ANOS 10 14,7 14,7 41,2 

14 ANOS 11 16,2 16,2 57,4 

15 ANOS 14 20,6 20,6 77,9 

16 ANOS 9 13,2 13,2 91,2 

17 ANOS 3 4,4 4,4 95,6 

18 ANOS 3 4,4 4,4 100,0 

TOTAL 68 100,0 100,0  

 

 

QUADRO 5.9 - Grupo II – Cruzamentos das Variáveis Idade e Sexo  

 
 

SEXO  
IDADE   

Masculino 
 

Feminino 

 
TOTAL 

10 ANOS 6 3 9 

11 ANOS - 4 4 

12 ANOS 3 2 5 

13 ANOS 7 3 10 

14 ANOS 4 7 11 

15 ANOS 10 4 14 

16 ANOS 3 6 9 

17 ANOS 2 1 3 

18 ANOS 2 1 3 

TOTAL 37 (54,4%) 31 (45,6%) 68 

 

 
Este Grupo II (G II) foi reunido com o apoio de várias instituições do 

Continente (cf. Quadro 5.10) que trabalham na protecção e apoio psicossocial 

 
CAPÍTULO V  194 



Conceptualização da investigação 

 

de menores em risco (e.g., Comissões de Protecção e Crianças e Jovens = 3 

casos; Colégios, Lares ou Centros de Acolhimento a crianças = 49; Serviço de 

Consulta Psicológica = 4; Equipas de Proteção às Crianças e Jovens da 

Segurança Social = 6; Gabinetes de Apoio à Vítima = 6).   Não obstante as 

várias solicitações de colaboração, traduziu-se como muito complexa a 

constituição deste grupo.  

 

QUADRO 5.10 - Grupo II – Distribuição por Distrito de origem 

 
 

INSTIT. PAÍS 
 

Frequência 
 

Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

PORTO 16 23,5 23,5 23,5 

BRAGA 22 32,4 32,4 55,9 

LEIRIA 19 27,9 27,9 83,8 

VIANA DO CASTELO 5 7,4 7,4 91,2 

COIMBRA 4 5,9 5,9 97,1 

LISBOA 2 2,9 2,9 100,0 

TOTAL 68 100,0 100,0  

 

 

Estas crianças tinham uma proveniência diversa em termos do meio de 

origem, mais do que o G I, pelo que concebemos como variável definidora da 

mesma, o espaço físico de inserção da instituição ou serviço que contactou 

com o menor.  Assim, considerou-se que 4 sujeitos estavam inseridos em 

meio  rural, 48 em meio urbano e 16 em meio físico misto (cf. Quadro 5.11). 

 

QUADRO 5.11 - Grupo II – Distribuição por Meio Físico de origem 

 
 

MEIO FÍSICO 
 

Frequência 
 

Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

RURAL 4 5,9 5,9 5,9 

URBANO 48 70,6 70,6 76,5 

MISTO 16 23,5 23,5 100,0 

TOTAL 68 100,0 100,0  
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As crianças do G II, que evidenciaram durante a administração mais 

dificuldades escolares, frequentavam níveis de escolaridade mais baixos que o 

G I, abrangendo apesar da idade ainda níveis de ensino correspondentes ao 

1º ciclo do ensino básico, sendo menor a percentagem daquelas que se 

encontravam em anos do 3º ciclo e superiores  (cf. Quadro 5.12).  

 

QUADRO 5.12 - Grupo II – Distribuição por Escolaridade 

 
 

ANO ESCOLAR 
 

Frequência 
 

Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Trabalha 3 4,4 4,5 4,5 

3º ANO 8 11,8 12,1 16,7 

4º ANO 4 5,9 6,1 22,7 

5º ANO 6 8,8 9,1 31,8 

6º ANO 20 29,4 30,3 62,1 

7º ANO 12 17,6 18,2 80,3 

8º ANO 6 8,8 9,1 89,4 

9º ANO 2 2,9 3,0 92,4 

10º ANO 2 2,9 3,0 95,5 

11º ANO 2 2,9 3,0 98,5 

12º ANO 1 1,5 1,5 100,0 

TOTAL 66 97,1 100,0  

desconhece-se 2 2,9   

TOTAL 68 100,0   

 

 

As dificuldades patentes ao nível do bem estar e qualidade de vida 

destas crianças, à qual não são alheias as experiências de violência, de certo 

modo perturbam o interesse escolar e consequentemente geram alterações 

no normal percurso académico ou motivam o ingresso precoce no mundo 

laboral (cf. Quadro 5.13). 
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QUADRO 5.13 - Grupo II – Cruzamentos das Variáveis Idade e Escolaridade 

 
Escolaridade  

Idade 
Trab. 3º 4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  11º  12º 

 
Total 

10 5 2 1 8
 7,6% 3,0% 1,5% 12,1%

11 1 1 2 4
 1,5% 1,5% 3,0% 6,1%

12 1 2 2 5
 1,5% 3,0% 3,0% 7,6%

13 1 5 3 1 10
 1,5% 7,6% 4,5% 1,5% 15,2%

14 2 5 3 1 11
 3,0% 7,6% 4,5% 1,5% 16,7%

15 1 1 3 6 3 14
 1,5% 1,5% 4,5% 9,1% 4,5% 21,2%

16 1 2 1 1 2 1 8
 1,5% 3,0% 1,5% 1,5% 3,0% 1,5% 12,1%

17 1 1 1 3
 1,5% 1,5% 1,5% 4,5%

18 2 1 3
 3,0% 1,5% 4,5%

Total 3 8 4 6 20 12 6 2 2 2 1 66
 4,5% 12,1% 6,1% 9,1% 30,3% 18,2% 9,1% 3,0% 3,0% 3,0% 1,5% 100,0%

 

 

Os termos ‘figuras paterna e materna’ justificam-se, mais ainda, para o 

G II, dado as crianças deste grupo viverem muitas delas em famílias 

reorganizadas e não raras vezes substitutas da família de origem. 

Contrariamente ao Grupo I, este grupo apresenta, também, uma maior 

percentagem de progenitores ausentes (maioritariamente por falecimento).  

 

A análise do estatuto profissional assumido por estes adultos 

cuidadores da criança, dão-nos indicação de poder haver maiores 

constrangimentos sociais e económicos nestas famílias, uma vez que a grande 

maioria enquadra-se em profissões de baixo nível social (cf. Quadro 5.14).  

Refira-se que a condição social e o baixo rendimento familiar constituem 

importantes factores de risco ao nível dos maus tratos infantis, sendo uma 

característica muitas vezes presente nos sistemas familiares violentos.   
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QUADRO 5.14 - Grupo II – Distribuição por Estatuto Profissional da  

Figura Paterna e Materna 

 
 HOMENS MULHERES 
 

PROFISSÃO 
 

Frequência 
 
Percentagem 

 
Frequência 

 
Percentagem 

INACTIVOS 
(domésticas, reformados) 

6 8,8 25 36,8 

QUADROS SUPERIORES DA 
ADM. PÚB. E EMPRESSAS 

1 1,5 0 0 

ESPECIAL. PROFISSÕES 
INTELECTUAIS E CIENTÍFICAS 

1 1,5 2 2,9 

TÉCNICOS DE NÍVEL 
INTERMÉDIO 

0 0 0 0 

PESSOAL ADMINISTRATIVO 
E SIMILAR 

1 1,5 1 1,5 

PESSOAL DOS SERVIÇOS 
E VENDEDORES 

4 5,9 12 17,6 

AGRICULTURA 
E PESCA 

3 4,4 2 2,9 

OPERÁRIOS, ARTIFÍCIES E 
TRABALH. SIMILARES 

22 32,4 4 5,9 

OPERÁR. DE INSTALAÇÕES E 
MÁQ. E TRAB. DE MONTAGEM 

3 4,4 1 1,5 

TRABALHADORES NÃO 
QUALIFICADOS 

3 4,4 3 4,4 

OUTROS 
(falecidos, presos) 

9 13,2 3 4,4 

TOTAL 53 77,9 53 77,9 

Desconhece-se 15 22,1 15 22,1 

TOTAL 68 100,0 68 100,0 

 

 

Em suma, o Grupo I e o Grupo II constituem, à partida, duas amostras 

de sujeitos diferenciadas quanto à experienciação de violência, sendo o 

primeiro grupo constituído por 605 sujeitos provenientes de escolas, não 

havendo indicação institucional da existência de problemas de violência na 

família, enquanto que o segundo grupo de 68 sujeitos era composto somente 

por crianças referenciadas pela problemática da violência familiar.    

Procurou-se que os participantes nesta investigação tivessem, em 

ambos os grupos, idades compreendidas entre os 10 anos (por necessidade 

de leitura e compreensão da tarefa) e os 18 anos (limite máximo definido pela 

Convenção dos Direitos da Criança - art.1º - para a definição de criança), 

verificando-se uma distribuição etária nos dois grupos, cujas médias se 

aproximam entre si (13,57 para o grupo I e 13,78 para o grupo II).  Da 
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mesma forma, procurámos balancear a distribuição por sexo, de modo a que 

cada grupo, tivesse uma percentagem aproximada de rapazes e raparigas.  

Quer no grupo I quer no grupo II, verificamos que embora não tivéssemos 

igual número de sujeitos do sexo masculino e do sexo feminino, a diferença 

percentual entre eles é baixa, entre 4 % (G I) e 8% (G II).   As análises 

estatísticas permitiram-nos concluir pela equivalência do G I e G II.  Assim 

através da estatística paramétrica, especificamente o Teste T Student, 

verificámos não existirem diferenças significativas ao nível das variáveis idade 

(t=-7,81; g.l.=671; p=,435).  Mediante a análise do Qui-quadrado para a 

variável sexo (X2=1,08; g.l.=1; p=,299) corroborámos igualmente a 

equivalência entre o grupo I e o grupo II, quanto à variável género, 

permitindo-nos posteriormente avançarmos para comparação dos grupos. 

Atendemos, também, à proveniência dos sujeitos, quer em termos de 

distrito quer meio físico de origem, dado que para a validação dos 

instrumentos era importante garantir-se a heterogeneidade interna da 

amostra, sobretudo no grupo I.  Verificámos que, embora percentualmente, 

haja nos dois grupos mais sujeitos provenientes da região norte do país (e.g., 

Braga, Porto, Viana do Castelo), em ambos temos representados outros 

distritos do Continente, inclusive ilhas (cf. grupo I).   Mais difícil foi obter uma 

distribuição repartida, no que respeita ao meio de origem das crianças, pois 

desconhecendo particularmente a localização de residência de cada uma, 

tomámos como critério a zona de inserção da instituição que nos referenciou 

os casos, podendo as crianças e jovens ter proveniências diferentes.  

Compreende-se portanto, que no caso do grupo II haja uma percentagem 

significativa na categoria respeitante ao meio urbano, que aliás é congruente 

com a genérica distribuição a nível nacional das instituições de protecção de 

crianças em risco. 
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As outras categorias apresentadas, descritivas quer da criança (e.g., 

escolaridade) quer da família desta (e.g., estatuto profissional das figuras 

paterna e materna) não foram objecto de controlo específico.  No que respeita 

ao nível de escolaridade, verificámos que as crianças do grupo II, apresentam 

no geral menor escolaridade e um maior atraso escolar (cf. quadro 5.6 e 

5.13), comparativamente ao grupo I.  A análise comparativa das médias para 

as duas amostras mostra existirem diferenças significativas ao nível da 

escolaridade (t=8,52; g.l.=669; p<.001) das crianças do grupo I em relação 

às do grupo II.  Atendendo a que a violência familiar constitui um factor 

desorgativo do sistema com repercussões em várias áreas é compreensível 

que as crianças que vivem expostas à violência, mais do que as não expostas, 

apresentem alterações em áreas como o nível de escolaridade, usado muitas 

vezes como referência na análise do ajustamento da criança.    

A análise dos quadros 5.7 e 5.14, relativos ao estatuto profissional das 

figuras paterna e materna, revela-nos que não existem grandes diferenças, 

supondo-se que o grupo I e o grupo II, se equivalem em termos de nível 

sócio-económico.  Todavia, no grupo II existe um maior número de casos em 

que se desconhece esse estatuto, devendo-se isto ao facto de muitas destas 

crianças estarem separadas da família (e.g., em colégios), relacionando-se 

com esta esporadicamente. 

Parece-nos, assim, por esta breve apresentação inicial, que os dois 

grupos seleccionados para a consecução dos estudos quantitativos, revelam 

características aceitáveis, quer para a validação dos instrumentos (grupo I) 

quer para o estudo comparativo (grupo I e grupo II).  A amostra para o 

estudo qualitativo resulta da selecção de dois casos do G II, que serão 

analisados em profundidade quanto à experiência de vitimação: i) num estudo 

comparativo sobre percepções (confronto com as da mãe); ii) e, numa análise 

qualitativa sobre a relação entre esquemas e representações e o ajustamento.   
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CONCLUSÃO 

 

A nossa investigação pressupõe diferentes fases (cf. Figura 5.III), as 

quais englobam genericamente dois estudos quantitativos, um para validação 

de instrumentos e um outro comparativo, e por fim, um estudo qualitativo. 

 

FIGURA 5.III –Desenho metodológico da investigação “As crenças, o discurso 

e a acção: as construções de crianças expostas à violência interparental ” 
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na medida em que partindo dos resultados do grupo I, assim como dos dados 

obtidos, com os mesmos instrumentos, num segundo grupo de crianças com 

experiência prévia de violência (grupo II), procedemos a um estudo 

comparativo.  Os grupos diferem numa variável qualitativa importante que é a 

experiência prévia de violência, a qual pode ser discriminada através da 

utilização do segundo instrumento (S.A.N.I.).  O nosso objectivo era perceber 

se existem diferenças fundamentais ao nível das crenças e percepções das 

crianças, quando a violência é ou não parte integrante das suas vidas.   

Assim, procurámos averiguar até que ponto a exposição à violência 

pode influenciar negativamente a formação de crenças, designadamente se as 

crianças com história de exposição à violência na família apresentavam mais 

cognições distorcidas sobre a violência interpessoal do que as crianças sem 

exposição à violência familiar (H1).  Por outro lado, é uma evidência que a 

violência na família é um acontecimento de vida stressante, passível de 

interferir negativamente com o ajustamento psicológico da criança, podendo 

alguns desses indicadores revelar-se a nível cognitivo (e.g., percepção de 

ameaça, de culpa, etc.).  Prevê-se, portanto, que as crianças com história de 

exposição à violência apresentem variações distintas ao nível das dimensões 

‘ameaça percebida’ e ‘culpa’ das crianças sem experiência de exposição à 

violência (H2).   

 

A Figura 5.IV pretende demonstrar como se relacionam os 

instrumentos que integram o estudo em termos das hipóteses anteriormente 

enunciadas. 
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FIGURA 5.IV – Relação que se estabelece entre instrumentos  

mediante as hipóteses 
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