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Estudo Qualitativo 
 

INTRODUÇÃO 

 

No presente capítulo, iremos dedicar-nos à análise aprofundada de dois 

casos unidos pela mesma experiência de exposição à violência interparental e 

demonstrar que o ajustamento da criança poderá ser melhor compreendido se 

partimos do seu ponto de vista e percebermos como estas fazem sentido da 

sua experiência41.  Defendemos que as pessoas agem de modo a que essa 

experiência faça sentido para elas, baseados nas interpretações que 

constróem (Sani, 2002).  Portanto, interessa-nos compreender como é que a 

experiência de vitimação indirecta influenciou a percepção e a acção das 

jovens na relação com os outros.  Para tal, seguimos um processo de análise 

fenomenológica, que recolheu também informações provenientes de outras  

fontes (e.g., mãe), mas que tem como foco principal a perspectiva da criança 

sobre a violência.  A Fenomenologia enquanto método, reconhece que o 

comportamento humano é contigente aos significados humanos que cada 

pessoa atribui à realidade (Ericksen & Henderson, 1998).  

Assim, faremos primeiro uma caracterização geral dos casos, 

recorrendo às informações e excertos das primeiras entrevistas de avaliação 

realizadas com as clientes e a mãe e aos dados recolhidos a partir de medidas 

que focaram as crenças e as percepções sobre a violência.  Aprofundaremos a 

análise de caso com um pequeno estudo qualitativo que comparará as 

percepções das jovens expostas à violência interparental e as percepções da 

mãe sobre a experiência de vitimação indirecta das suas filhas, ao mesmo 

tempo que se debatem alguns argumentos explicativos para o funcionamento 

global e prognóstico dos casos.  Finalmente, reforçaremos o conhecimento 

sobre o ajustamento psicológico das duas jovens centrando-nos nas 

representações construídas por estas face ao conflito interparental. 

                                                 
41 Consulta do artigo de Peled (2001) para a realização ética de investigações nesta temática.  
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1. APRESENTAÇÃO DOS CASOS 

 

1.1. O motivo para o acompanhamento psicológico  

 

A Ana e a Maria são gémeas, tinham na altura 16 anos quando foram 

encaminhadas pela mãe para a Unidade de Consulta em Psicologia da Justiça, 

a qual estava muito preocupada com o ajustamento psicológico das filhas.  

Elas e os irmãos42 estiveram expostos durante vários anos à violência 

exercida pelo pai sobre a sua mãe.   O primeiro contacto com o serviço 

ocorreu em Julho de 2002, já após o período de maior crise, dado o pai ter 

saído de casa.  Todavia, nesta fase de transição, as agressões continuavam 

de uma forma mais subtil, mas igualmente ameaçadora. 

 

 

1.2. A entrevista inicial:  descrição sucinta dos casos 

 

Na entrevista inicial realizada individualmente, ambas as jovens 

descrevem de modo muito concordante a violência que testemunharam e 

exprimem com alguma abertura a sua experiência de vitimação.   

 

A Ana recorda as situações de violência como tendo especial 

significado, mais ou menos a partir dos seus 12 anos, quando após alguns 

conflitos, a mãe acabava  por perdoar o pai.  Os conflitos a que assistiu foram 

vários e todos muitos difíceis: desde o pai bater, atirar com coisas (e.g. até 

com um frigorífico), apontar facas e armas, cortar as roupas da mãe, até às 

mais diversas maneiras de encenar situações de suicídio (e.g., com cordas, 

                                                 
42 O irmão mais novo foi também seguido no Serviço de Consulta, mas mais tarde optou por 
abandonar as consultas por receio de se tornar um aliado da mãe contra o pai.  
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fechando-se num espaço com roupas a arder).  Considera que estas últimas 

situações foram mais de apelo do que sérias, achando que era sobretudo 

“para se fazer de vítima”.  As consequências foram muito graves, houve 

episódios de agressão que deixaram marcas físicas severas na mãe (e.g., 

problemas nas mãos) e psicológicas em todos, inclusive nos filhos.  Sente que 

se irrita com mais facilidade, não gosta de “ouvir os outros berrar” e 

curiosamente, acha que tende a confiar mais nos amigos e a relacionar-se 

com pessoas (parte mais da confiança do que da desconfiança).  A vivência, 

quase diária da violência, interferia com o seu desempenho escolar, ao ponto 

de achar que os conflitos “pareciam piorar na altura dos testes”.  “Tentava 

disfarçar junto dos professores e colegas”, pois como refere “nunca gostei de 

demonstrar a ninguém que estava triste”.  Actualmente tenta não pensar 

muito nisso, mas por vezes lembra-se.  O seu irmão faz-lhe muito lembrar o 

pai, na maneira como fala, grita alto e mesmo o tipo de conversas são como 

as do pai.  O jovem é o único que passa, actualmente, mais tempo com o 

progenitor e acha que depois de estarem juntos ele vêm mais revoltado, mais 

nervoso, porque o que vive com o pai é completamente diferente do que vive 

em casa.  Viveram sempre numa grande instabilidade, com grande receio e 

muita insegurança.   Sempre que ocorriam episódios de violência, a estratégia 

que adoptava era a de estar presente, se via que as coisas podiam piorar 

intervinha ou se necessário pedia ajuda. A polícia nunca foi a casa, mas já 

tiveram o auxílio dos tios e da vizinha.  Considera que a culpa é 

exclusivamente do pai e refere que na origem do seu comportamento está na 

educação que teve na infância (acha que a avó tem um feitio muito parecido 

com o pai) e “as mulheres que lhe viraram a cabeça”.  Tem conhecimento de 

que o pai tinha relações extraconjugais e quanto a isso sente revolta, porque 

“não precisava de nada disso”.  O pai começou a construir a casa e a contrair 

dívidas e, mais tarde, resolveu abandonar o lar.  Agora este tenta mostrar 
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que ele nada fez de prejudicial, dizendo que assim o “vão mandar para a 

cadeia”.  Desde que deixou a casa de família, em Dezembro, as coisas 

mudaram:  não há violência, mas vivem com dificuldades económicas “pois 

ele não dá dinheiro”.   As filhas não gostam de encontrar o pai, mal lhe falam; 

acha a mãe uma mulher revoltada, talvez porque se deu conta de que a vida 

que viveu “foi uma farsa”.   A Ana tem objectivos traçados para o futuro, 

embora algo indefinidos e não sabe ao certo se vai poder atingi-los.  Refere 

que “nunca pensei que chegasse a este ponto”, mas teme que as 

circunstâncias possam agravar-se e que o pai se tente mesmo matar.  Neste 

momento tem a ‘justiça à perna’ e dívidas que não parece conseguir pagar. 

 

A Maria descreve ter assistido a várias situações de violência física e 

psicológica sobre a mãe: ele batia, pegava em coisas e atirava (e.g., um 

frigorífico), ia várias vezes para a despensa com cordas ameaçar que se 

matava, pegava em facas, pegava fogo às coisas e fechava-se no quarto.  As 

consequências físicas e psicológicas desses actos foram várias, graves e 

afectaram os restantes membros da família.  A mãe tem um problema nas 

mãos (artrite) porque ele as apertava para a magoar.  Quando existiam os 

conflitos, a estratégia dos filhos era estar sempre ao lado da mãe, geralmente 

não falavam, outras vezes sim, e interferiam sobretudo quando ele atirava 

coisas.  A irmã mais velha, porque se metia mais, também apanhava.  Se 

necessário chamavam outras pessoas (e.g., tios, vizinha).  Lembra que na 

escola pensava muito nas situações lá de casa, estava desatenta.  De noite, 

mal sentia um barulho não dormia.  O seu irmão “está muito abalado” e 

“culpa a mãe de certas coisas”.  É o único que vai passar o fim de semana 

com o pai e quando vem, vem mudado.  A Maria acha que o irmão está muito 

parecido com o pai: “olha de canto”, “fala um bocado esquinado”, tem um 

estilo parecido com o pai – “estilo de gozo” – quando está a falar.  O irmão 
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partilha algumas das ideias do pai, pois já referiu coisas do género “Se 

existem quatro mulheres lá em casa é para alguma coisa”.  A Maria culpabiliza 

o pai pelo que acontecia - “ele sempre teve muitas mulheres”.  Actualmente, 

com a saída do pai algumas coisas melhoraram (estuda melhor, há menos 

barulho), mas outras pioraram (ele não dá dinheiro ou dá esporadicamente).  

Refere que o pai é daqueles que “dá e depois atira à cara”.  Em casa se se 

fala do pai a mãe exalta-se.   A Maria acha que o pai não entraria dentro de 

casa para fazer alguma coisa.  Acha que se vir as filhas também não faz nada.  

Se um dia acontecer alguma coisa, chama a guarda.  Para o futuro só espera 

“que a gente esteja bem”.  Um dos objectivos que tem é poder ir para a 

Universidade (Gestão, Administração – gostava de gerir uma empresa).  “O 

meu pai vai ficar sozinho e acabar mal, gasta muito e as mulheres ... tem 

dívidas”.  Conhece outras pessoas que têm problemas familiares do género 

dos dela. Já se aconselhou com uma amiga sobre o que fazer, mas não 

conseguiu deixar nenhuma mensagem para quem esteja a passar pelo mesmo 

 

 

1.3. Breve análise das respostas às escalas: o meio familiar, 

as crenças e as percepções sobre a violência 

 

Entre outros instrumentos de avaliação, as duas jovens preencheram 

as três escalas apresentadas no capítulo VI.  Não obstante a identificação 

prévia da pertença destas jovens a uma família com experiência de violência, 

a escala de sinalização do ambiente natural infantil (S.A.N.I.), possibilitou a 

identificação clara da tipologia de maus tratos praticados e o reconhecimento 

das vítimas directas e indirectas desses actos.  As jovens apresentam um 

quadro familiar caracterizado, sobretudo, pela prática de actos de violência 

física e emocional, exercidos principalmente sobre a mãe (cf. quadro 8.1). 
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QUADRO 8.1 – Distribuição dos resultados das jovens na Escala S.A.N.I. - 

tipologias de abuso e vítimas do abuso 

 
ESCALAS S.A.N.I. Abuso Físico Abuso Emocional 

ITENS 11 12 13 14 15 25 1 2 3 4 5 9 10 16 30 

“Ana” 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

Quem é a vítima ? M M F M M M M F M M F M F M M M M M M F 

“Maria” 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

Quem é a vítima ? M M F M M M M F M M F M F M M M M M M F 

 

ESCALAS S.A.N.I. Coerção Controlo  

ITENS 8 21 22 24 26 28 29 7 17 18 19 20 23 27 

“Ana” 0 0 0 4 2 0 3 0 4 2 0 0 0 4 

Quem é a vítima ? - - - M M F - M - M F M - - - M 

“Maria” 0 1 2 4 1 0 3 0 4 2 3 4 2 0 

Quem é a vítima ? - M M M M - M - M F M M M M - 

 

  Legenda “Quem é a vítima?”:  M = Mãe;  M F = Mãe e filhos;  

 

 

No que respeita às crenças sobre a violência nos relacionamentos 

interpessoais em geral (medida através da E.C.C.V.), somente alguns itens da 

escala mereceram algum acordo, sendo que na maioria destes foram 

assumidas respostas do tipo “não concordo”.   

No caso da Ana, para além deste tipo de resposta, registaram-se 

outras de “concordo pouco” para itens que reuniam factores ligados a 

determinantes individuais para a violência (e.g., itens 5, 8, 9, 10 e 36), um 

relativo a factores socioculturais (item 13) e outro referente a aspectos 

educativos (item 30) e dois itens relacionados com a etiologia da violência 

(itens 32 e 33).  Esta jovem não apresenta, no geral, crenças desajustadas 

sobre a violência, muito embora seja benéfico debater algumas das ideias 

presentes nesta escala. 

A Maria apresenta maioritariamente respostas do tipo “não concordo”, 

mas evidencia outras do género: “concordo pouco” para aspectos relativos à 
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doença mental (item 8), factores socioculturais (item 13) e também 

educativos (item 30); “concordo” para factores individuais ligados à 

proximidade afectiva (item 5 e 34) e “concordo muito” para o problema do 

álcool e a sua associação à violência (item 9).  A Maria não apresenta, 

também, ideias muito desajustadas sobre a violência interpessoal, no entanto 

é certo que a discussão das suas crenças poderá ajudá-la a fundamentar 

melhor algumas ideias que tem sobre o assunto. 

Por fim, procedemos à avaliação das percepções que estas jovens 

tinham dos conflitos interparentais, sendo que dessa análise ressalta o facto 

de, ambas as jovens, caracterizarem os conflitos parentais como bastante 

severos, quer pela sua intensidade e frequência quer pela ausência de 

resolução construtiva dos mesmos (cf. quadro 8.2.).   Da análise qualitativa 

que efectuámos, verificamos ainda que a Ana e a Maria tendem a acreditar 

que as discussões parentais podem ter consequências negativas para a sua 

vida (elevada percepção de ameaça), assim como têm a percepção de que 

lhes faltam os recursos necessários para lidar positivamente com o conflito 

interparental (eficácia no coping).   Um dado extremamente positivo é a 

percepção de ausência de culpa pela ocorrência dos conflitos interparentais e 

a negação de que o conteúdo das discussões tenha a ver com elas.  

 

QUADRO 8.2 – Notas totais obtidas pelas jovens nas subescalas da C.P.I.C. 

 
Subescalas C.P.I.C. Itens “Ana” “Maria” 

Intensidade 

Frequência  

Resolução 

Ameaça percebida 

Eficácia no coping 

Culpa 

Conteúdo 

5, 13, 22, 31, 36, 38, 43 

1, 10, 15, 19, 27, 35 

2, 11, 20, 28, 39, 46 

7, 16, 24, 33, 40, 45 

6, 14, 23, 32, 44, 48 

9, 18, 26, 41, 47 

3, 21, 29, 37 

14 

12 

10 

11 

12 

0 

0 

14 

12 

10 

9 

13 

0 

0 
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2. UM ESTUDO COMPARATIVO SOBRE PERCEPÇÕES 

 

A análise dos casos prossegue com um estudo qualitativo, que teve por 

objectivo perceber, do ponto de vista das jovens, a sua experiência de 

exposição ao abuso da sua mãe e, do ponto de vista da mãe, a experiência de 

testemunho pela sua criança da violência.  A análise comparativa das 

percepções incidiu sobre aspectos específicos referentes a três momentos-

chave da experiência abusiva, mais concretamente:  

 

TÓPICOS DE ANÁLISE MOMENTOS 

 

 

percepção da violência 

percepção das necessidades de ajuda 

 
Viver com violência 

 
 percepção sobre a saída de casa 

 

 
Viver em transição 

 

 

percepção do abusador / pai  

perc. das reacções cognitivas e emocionais  

 
Viver sem violência 

 

 

O primeiro momento, corresponde claramente ao período em que a 

família vivia toda junta e a violência conjugal era um problema recorrente.  O 

segundo momento representa o período de transição, em que houve a 

separação de alguns elementos da família, designadamente pela saída de 

casa do ofensor.  Apesar de haver cessado a violência física, a violência 

psicológica sobre a família era exercida indirectamente através dos filhos.  O 

terceiro momento equivale a uma nova fase de vida em que não há registo de 

situações de violência de qualquer tipo.  As entrevistas foram realizadas 

individualmente nesta última fase, em Fevereiro de 2003.  Seguidamente 

foram transcritas e analisadas com o recurso a um programa informático para 

análise qualitativa das respostas.  É essa análise que passamos a apresentar 

a seguir.   
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I. VIVER COM VIOLÊNCIA 

 

 Percepção da violência 

 

Ambas as jovens fazem descrições pormenorizadas sobre os incidentes 

violentos a que estiveram expostas durante vários anos no seu contexto 

familiar.  Tratam-se de narrativas claras que retratam a violência física e 

psicológica extrema, que testemunharam em presença física com os restantes 

elementos da família. 

 

ANA – «A violência não era só física, mas também psicológica. (...) Uma vez 

pendurou-se com uma corda e dizia que se matava. Mas ele não se matava 

nada porque se se quisesse matar não dizia nada a ninguém. Houve para aí 

umas 10 vezes. (...) Outra vez cortou o pijama todo com uma faca e depois 

até cheguei a esconder as facas. Pegou numa arma a dizer que nos matava a 

todos.  E então eu disse quando é que começas por ti. Depois ele foi buscar a 

arma. (...) Chegou a atirar a televisão para o chão (...)  Outra vez fez que 

engoliu uns comprimidos.  Ele ameaçava a minha mãe e houve uma altura em 

que nós estávamos na piscina e a minha mãe foi ter connosco. (...) dizia que 

éramos todos uns burros, ignorantes, que não sabíamos nada, ninguém dizia 

nada de certo. (...) dizia que não tinha dinheiro. Depois dizia que a minha mãe 

era burra... chamar nomes do tipo filho da puta, bestas, não sabes nada, és 

mesmo da tua raça, sois todos iguais.» 

 

MARIA – «Contra a minha mãe [as agressões] eram físicas e psicológicas e 

verbais, era mesmo tudo.  (...) ele pegava mesmo naquilo que lhe vinha à 

mão, fosse o que fosse. Ele já pegou em armas, em facas, já disse que nos 

matava a todos. (...) Partiu tudo. Era televisões pelo ar, frigoríficos...  Tudo 

que passava à frente e fosse quem fosse que estava à frente. Começava por 

tudo. Um dia, por exemplo, mandou o frigorífico para cima da minha mãe e se 
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nós nos metêssemos, levávamos também e não queria saber (...) Ele estava 

de pijama e chegou a cortar a camisola e a dizer "Isto que eu faço a mim é o 

que vos faço a vós". Várias vezes se pendurou, a dizer que se ia matar, tanto 

na casa de banho como na despensa e assim. Também pegou... tinha uma 

arma...  Ele diz que não tem, que nós é que estamos malucas, mas tinha que 

nós vimos, que eu peguei nela. E disse "Tenho aqui cinco cartuchos e dou-vos 

um tiro a cada um". Nós somos seis com ele. (...) A minha mãe tem as mãos 

magoadas à custa dele apertar...  A minha mãe tem problemas com os ossos à 

custa disso. (...) Uma vez pegou na panela, fechou-se no quarto, fechou 

persianas e tudo e pegou fogo à panela. Ele pôs-se debaixo dos cobertores. 

Era um fumo ali! Nós vimos aquilo mas pensamos que era das fitas dele, já 

estávamos habituadas. "Não se vai passar nada". Passa as horas, passa as 

horas, vê-se o fumo todo a sair dali. Abrimos a porta. Queimou uma carpete...  

E depois estava-se a rir, debaixo dos cobertores, da nossa cara. Uma estupidez 

autêntica! Nós preocupadas e ele lá dentro a rir-se da nossa cara! (...) Quando 

ele pegava na corda e a punha no pescoço, o meu irmão ficava muito 

preocupado.» 

 

 

A violência retratada é de uma atrocidade chocante, pelo controlo e 

poder que ofensor conseguia exercer sobre os outros, que definhavam 

perante o medo de tais ameaças.  As jovens referem que a violência era 

sobretudo dirigida à sua mãe, não havendo uma intencionalidade real do 

ofensor as fazer vítimas directas desses abusos.  Todavia, em alguns 

momentos os filhos, que procuravam proteger a progenitora, foram também 

vítimas de maus tratos.  Revelam assim alguma percepção de controlo da 

situação, patente nas adopção de estratégias de coping (e.g., pedidos para 

parar, interposição no meio do casal em discussão).   
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ANA – «... se nos metêssemos no meio também levávamos. À minha irmã 

mais velha é que ele uma vez lhe partiu o secador na cabeça. (...) Cheguei a 

levar uns estalos e tudo, não eram para mim. (...) Dizia, essencialmente, à 

minha mãe para não lhe responder, porque se a minha mãe dissesse alguma 

coisa era pior. (...)  Quando ele metia as chaves na porta já sabíamos que ia 

haver barulho, e aí íamos logo para junto da nossa mãe e nunca saímos do 

meio dos dois. Éramos todos, o meu irmão abraçava-se ao meu pai e dizia 

chegue-se para lá. (...) Não tínhamos muito mais que fazer, na confusão nem 

dava tempo para pensar.» 

 

MARIA – «Não, contra nós não. Era capaz de, se a gente se metesse no meio, 

sobrar para nós mesmo, ou se a gente dissesse alguma coisa que ele não 

gostava... (...) Contra a minha irmã mais velha também chegou ao ponto de 

lhe querer bater e lhe dar um estalo ou assim, mas contra os meus irmãos era 

mais verbal.  Era quando a gente respondia. (...) E nós tentávamos dizer, 

tanto a ele como a ela, para parar, porque naquela altura éramos mais 

pequenos e não sabíamos o que fazer. Então estávamos ali no meio para que 

não se passasse nada. 

 

 

As descrições da progenitora eram mais vagas, não se referindo a 

nenhum episódio concreto de forma explícita, muito embora não negue a 

severidade da violência (e.g., pelo uso de armas) a que os seus filhos 

estiveram expostos. Esta mãe reconhece que, em alguns momentos, a 

violência se estendia casualmente aos filhos, quando estes a tentavam 

proteger das agressões. 

 

MÃE – «Havia noites em que o pai, se não estava a berrar com elas, estava a 

berrar com a mãe. Estavam à porta para tentar ouvir se o pai fazia mal à mãe, 

se matava a mãe. (...)  A A. suspirou de alívio quando o pai levou de casa a 
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arma que tinha. Estava constantemente preocupada porque sabia que havia 

uma arma em cima do guarda-fatos. (...)  A mais velha também se impunha.  

A A. chegou a levar um empurrão do pai. (...)  Elas têm marcas irreparáveis. 

Mas não foram o alvo directo. Mas ouviam coisas que não eram adequadas à 

idade delas: "Eu buracos tenho muitos!".  As minhas filhas não me largavam e, 

por isso, sofreram os momentos todos. O pai dizia que a mais velha era a 

causadora da situação. (...) Eu era o alvo e os meus filhos sofreram as 

consequências da situação » 

 

 

Confessa que foram muitos anos de sofrimento e tem consciência de 

que muitas vezes tentou gerir as situações de violência, minimizando-as ou 

adoptando estratégias de confronto que não tornassem mais séria a violência 

de que era alvo.  Esta mãe aponta algumas das circunstâncias que 

dificultaram a fuga à violência e a conquista da sua autonomia como o bem-

estar dos filhos, o embaraço social ou ainda a ausência de suporte.   

 

MÃE – «Das gémeas foi uma gravidez de risco, tive de ficar de cama. Fiquei no 

emaranhado de uma família, vivia isolada porque não podia sair com os filhos. 

Ninguém me ajudava. O pai não as levava a passear. Há 19 anos que a sua 

vida deixou de ter sentido. Ele destruiu a minha vida e a dos filhos. Quando 

pressionei o meu marido foi há uns 7 anos atrás. Ele quis sair de casa. Ao fim 

de um ano, pediu perdão e voltou para casa. Ainda aguentei mais 5 anos (...) 

Não respondia ao meu marido porque os meus filhos tinham medo e porque 

tinha vergonha dos vizinhos. Não respondia para não piorar as coisas. Ele 

ameaçava que se matava e eu perdoava.»  

 

 

As filhas têm uma percepção algo aproximada sobre o comportamento 

e atitudes da mãe face à violência de que esta era vítima.  Consideram que 
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houve vezes que a mãe perdoou, outras não era assim tão passiva, sendo que 

essa atitude as deixava mais inseguras.  

 

ANA - «Há uns anos atrás, há seis ou sete anos, fomos à GNR fazer uma 

queixa, mas depois a minha mãe retirou a queixa (...) depois a minha mãe 

também se começou a impor. (...)  

 

MARIA - «Naquela altura, a minha mãe também respondia e não se deixava 

ficar. (...)  A minha mãe se calhar não deixou mais cedo o meu pai porque 

tinha os filhos, porque dependia dele, não tinha dinheiro.» 

 

 

 Percepção sobre as necessidades de ajuda 

 

As jovens assumem a segurança como uma das preocupações 

prioritárias, sobretudo a protecção da mãe.    A violência ocorria sempre no 

espaço doméstico, com alguma frequência e sem motivo aparente. 

 

ANA – «Era um bocado de medo do que vai acontecer a seguir, porque era 

imprevisível. (...)  Eu não gostava de estar em casa, mas não queria sair com 

o medo que a minha mãe ficasse sozinha. Só saía se ficasse alguém em casa.» 

 

MARIA - «Era todos os dias. Nos já sabíamos. Por exemplo, quando ele queria 

que a minha mãe assinasse alguma letra ou algum papel, aí era sempre. Se 

chegava a casa, era por a minha mãe não ter a comida pronta à hora que ele 

queria. (...) nós estávamos mais preocupadas com o que podia acontecer à 

minha mãe (...) [Sentir-se segura] Nem por isso.» 

 

 
CAPÍTULO VIII  305 



Estudo Qualitativo 
 

Para tentarem repor a segurança recorriam muitas vezes ao apoio 

externo, designadamente à família alargada.  Estas intervenções indirectas 

mediante o recurso ao suporte social, visavam restabelecer a segurança 

imediata em casa, ou seja, resolver o problema da violência sobre a mãe.   

Prevalece a preocupação no coping com o problema, mais do que o coping 

com as emoções, daí revelarem pouco uso do suporte social para regulação 

dos seus estados afectivos. 

 

ANA - «Houve uns tios que falaram com o meu pai para tentar resolver a 

situação,  diziam-lhe para ter calma . Houve uma vez que o meu pai fez 

barulho e houve uns tios que foram lá e disseram que se o meu pai precisasse 

de alguma coisa que o ajudavam. (...)  Entretanto ligámos para a minha tia e 

depois ele já não fez nada. Depois ele pousou a arma. (...) [Suporte fora da 

família] Não, só agora é que contei, a dois amigos. (...)  Apoiaram-me, um 

deles já tinha passado pelo mesmo.» 

 

MARIA - «Familiares, vizinhos também. (...) Se a gente telefonava, costumava 

ser a uns tios meus. Eles vinham, falavam (...)   [Suporte fora da família] (...) 

se dissesse alguma coisa para me ajudar, tudo bem. Mas se me dissesse para 

aguentar, nem sequer queria ouvir a opinião dessa pessoa para nada.» 

 

 

Ambas as jovens reconhecem os efeitos negativos que a violência na 

família teve ao nível do seu ajustamento psicológico.  O equilíbrio emocional 

foi afectado, revelando-se através de indicadores como dificuldades em 

dormir, o ter pesadelos, o nervosismo, alterações essas com repercussões a 

nível cognitivo. 
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ANA - «Uma vez sonhei, com facas, armas, mas agora já não sonho. Nós 

estávamos habituados a um ambiente diferente. De repente muda tudo.  

Obrigou-nos a crescer, porque já não vivemos a infância de um modo normal, 

éramos muito novinhas (...) Isto afectou-nos a todos psicologicamente. 

Qualquer coisa me incomoda. E nunca vamos esquecer o que se passou. Agora 

sinto-me muito mais cansada.  A minha cabeça está cheia, já não dá mais.»  

 

MARIA - « (...) dormi mal p’ra aí 2 ou 3 noites e andei muito nervosa (...) 

quando as coisas se passavam, eu era daquelas pessoas que ao mínimo 

barulho acordava (...) e depois também ele fazia barulho e nós não nos 

conseguíamos concentrar.» 

 

 

De facto é a nível cognitivo que, ambas as jovens salientam as 

consequências mais negativas trazidas pela violência.  Revelam que viviam 

constantemente preocupadas, tinham dificuldades de concentração, não 

conseguindo ter o rendimento escolar desejado. 

 

ANA -«Na escola, era mais ou menos. Como o barulho e tudo aquilo lá em casa 

não me  conseguia concentrar. Sei que podia ter melhores notas e não tive, e 

isto vai ter  repercussões aquando da entrada na universidade. Se calhar podia 

entrar num  curso mais perto de casa e se calhar isso não vai acontecer.» 

 

MARIA - «(...) estávamos na escola a pensar o que é que estaria a passar em 

casa, estávamos preocupadas. Estávamos em casa e ele fazia aquilo e 

ficávamos mesmo preocupadas e não nos sentíamos lá bem. (...)  Muitas vezes 

queríamos estudar e estava ele a fazer barulho. Era mesmo se nós queríamos 

estudar, porque tínhamos algum teste ou assim não conseguíamos, porque ele 

estava a fazer barulho e nem sequer tínhamos cabeça. (...) durante a semana 

e eu tinha muitos testes e já cheguei a perder testes por causa dele.» 
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A nível interpessoal houve também alguns constrangimentos sentidos, 

quer pela exposição familiar negativa que a violência interparental ocasionava 

e que necessariamente desejavam ocultar, mas também dificuldades criadas 

a outros níveis (e.g., económico) que as obrigava a alguma contenção e 

isolamento. 

 

ANA - «É assim, havia alturas em que os meus amigos diziam anda, chegavam 

a ir lá casa chamar por mim, mas como o meu pai estava a fazer circo já não 

podia ir.  Também não saio muito porque não temos dinheiro. A minha mãe 

não tem e também não vou estar a pedir. (...) Se quiser alguma peça de roupa 

não posso comprar. Ele diz que não dá dinheiro que é para a minha mãe 

aprender.» 

 

MARIA - «Se calhar, como eu já disse, por ser uma pessoa muito fechada, se 

calhar não queria que ninguém soubesse, se calhar porque tinha vergonha. 

(...)  Agora sabem que eles estão divorciados. Agora falo com maior facilidade, 

mas na altura não.»  

 

 

A mãe revela empatia no que concerne às reacções dos filhos, 

reconhecendo que estes por causa da violência interparental precisavam de 

ajuda.  Era sobretudo no plano emocional que se reflectia o impacto negativo 

da experiência de vitimação indirecta.  O medo, a insegurança, a vergonha, a 

revolta foram as reacções mais identificadas nas filhas, sendo que o filho mais 

novo reage de uma maneira mais externalizante.  

 

MÃE - «Foram 5 anos consecutivos de barulho. Elas sentiam insegurança. Iam 

para a escola a pensar que o pai fazia mal à mãe. Quando ouviam o pai a 

chegar, fugiam. (...) Têm tudo nítido. Estão magoadas e revoltadas com a 
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atitude do pai. Ele fez uma revolta em casa e fez uma reviravolta quando saiu. 

Deixou todos traumatizados e ao sair de casa não se lembra que tem filhos. 

(...)  Tinham vergonha de contar o que se passava. Na escola ninguém sabia. 

A  A. sentiu mais na pele a vergonha do que o pai fez. A M. manifesta-se 

interiormente. Ela calava e via. (...) É tímida e sofreu para ela. (...) O miúdo 

passou mais tempo com o pai e este virou o miúdo. Revolucionou-o contra 

todos. Não tem respeito pela mãe, não tem regras. (...) afronta-nos a todos. 

Faz de propósito para destabilizar o ambiente. Eu tinha de ser o árbitro.»   

 

 

A desarmonização do ambiente familiar é reconhecida de modo 

concordante como outra das consequências negativas da violência na família.  

A modelagem da agressão no irmão é dos aspectos mais discutidos e a 

necessidade de harmonia do sistema é indubitavelmente muito desejada. 

 

ANA - «Agora temos o meu irmão, que é um segundo meu pai. Ele com o meu 

pai  faz o que quer, dá-lhe tudo e com a minha mãe não. Ele tem horas para 

chegar a casa, existem regras que são para cumprir. Ele quer fazer o que quer. 

Houve uma  altura, em que ele começou a fazer barulho e a minha mãe disse-

lhe para ele se  calar. Então, ele enervou-se e saiu fora de casa, foi ter como o 

meu pai a dizer que a minha mãe lhe tinha dado uma grande coça. Depois o 

meu pai levou-o ao hospital e tudo.» 

 

MARIA - «O meu irmão faz tudo o que quer em casa e lhe apetece. Ele sai a 

que horas quer, entra a que horas quer. Tem 14 anos! Berra por todos os 

lados, especialmente porque não gosta de ouvir falar mal do pai. Faz tudo...  

Acho que está a seguir os comportamentos do meu pai, tal e qual. A minha 

mãe queria os testes dele, para saber quanto é que ele tinha tirado, e ele disse 

que os tinha rasgado e a minha mãe pediu-lhos. Ele não gostou, começou a 

barafustar e começou a virar-se para a minha mãe já para lhe bater. A seguir 
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mesmo os comportamentos do meu pai. (...)  Eu disse à minha mãe que mais 

vale metê-lo num colégio interno para ele aprender regras ou então que 

realmente ele que vá morar com o meu pai. Porque assim a situação não pode 

continuar, porque ele está cada vez pior. Não sei se é pelas influências do meu 

pai. Eu acho que é... » 

 

 

Em relação à experiência das filhas, a mãe resume algumas das 

necessidades sentidas pelas jovens durante este período em que a violência 

fazia parte das suas vidas.  Tinham necessidade de segurança, de afecto, de 

um ambiente equilibrado e acolhedor, de convivência sadia entre todos e tudo 

isso foi-lhes negado.  Acha que as necessidades delas continuam em parte por 

satisfazer, não se sentindo a progenitora preparada para o fazer, porque diz 

ter dificuldades de comunicação com os filhos e sente-se cansada, daí o 

recurso a apoio externo. 

 

MÃE - «Elas viviam numa ânsia constante. Se queriam ir dar uma volta, 

pediam ao irmão para ficar em casa. O pai nunca as levou a dar um passeio. 

As crianças precisavam de ar livre mas não tinham distracção. Eles precisavam 

de paz e sossego. Eles não o mereciam. (...) A A. foi a que mais sentiu que ia 

ficar sem o pai, sem um pai. Ainda hoje ela gostava de ter uma família com 

um pai. Mas ela não era a filha querida dele. Era a M.. A A. era parecida com a 

mãe dele e, como ele não se dava bem com a mãe, via-a como igual a ela. 

(...)  Ainda hoje não consegui harmonia: mal acabam de comer, fogem da 

mesa, como quando o pai estava em casa. Precisam de isolamento, não há 

socialização entre eles, incomodam-se. Isolam-se, querem sossego. Não sou 

comunicativa com eles como eles mereciam. Estou cansada. (...)  Eu quero dar 

apoio aos meus filhos, quero ajudá-los mais do que até agora.» 
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II. VIVER EM TRANSIÇÃO  

 

 Percepção sobre a saída de casa (neste caso do pai) 

 

Durante o período de transição, a violência atenua-se, mas não se 

extingue.  Após a saída de casa, o ofensor continua o exercício de violência 

servindo-se dos filhos como veículo para atingir a mãe.  A violência 

psicológica predomina sob a forma de chantagem e desmoralização do 

cônjuge perante os filhos.  Com a pressão exercida, o pai consegue apesar de 

tudo alguns aliados (e.g., filho mais novo).  Aquele é percepcionado pelas 

jovens como um modelo negativo que influenciou o comportamento do irmão.  

Por todas estas razões, as jovens assumem a saída de casa do pai como um 

acontecimento positivo. 

 

ANA – «Ele faz muita chantagem psicológica. (...) Chamávamos muitas vezes a 

casa dele e dizia que a culpa era toda da minha mãe e que se ele fosse  preso, 

estava uma fotografia em cima da cama. O que ele queria dizer é que se fosse 

condenado se matava.  Houve outra altura que nos chamou ao carro no meio 

da rua e começou a dizer que a mãe mão era uma mentirosa que a culpa era 

dela e disse também que nós éramos testemunhas e que no fim disto tudo ia 

dizer quem eram os filhos dela.» 

 

MARIA - «(...) ainda está para vir muita coisa. Porque ele ainda hoje nos 

aborda na rua, telefona, para falar à maneira dele, para berrar, para dizer isto 

e aquilo da minha mãe e de nós (...)  Encontrou-nos na rua, fez o maior 

escândalo e antes de ir embora disse "Nesta história vou ver quem são os 

meus filhos". Porque o único que não está de testemunha é o meu irmão. (...)  

O meu pai tinha uma frase que dizia sempre - "Vós sois todos a mesma raça, 

sois todos iguais"- e o meu irmão utiliza essas frases igualzinhas. (...)  Apesar 
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de todos os problemas que estamos a passar, económicos e assim, estamos 

muito melhor agora.» 

 

 

A mãe identifica a saída do marido como um marco positivo na vida de 

todos, apesar dos custos inerentes (e.g., desagregação familiar).  O 

restabelecimento emocional dos filhos é apontado como o principal ganho. 

 

MÃE - «[A saída] Para as minhas filhas foi uma sensação de alívio. A M. teve 

uma maneira melhor... Não se manifesta tanto, mas preferiu isso ao barulho. A 

A. também. No entanto, custou-lhe saber que ia ficar sem um pai. Hoje, elas 

preferem, de longe, viver sem ele.» 

 

 

III. VIVER SEM VIOLÊNCIA 

 

 Percepção do abusador / pai 

 

As filhas descrevem o progenitor não tanto em termos do seu papel 

enquanto pai, mas sobretudo como o abusador, destacando aspectos da sua 

personalidade. Consideram-no uma pessoa dissimulada, que mente para 

destruir a imagem da mãe e da  família, querendo fazer passar uma imagem 

de que a vítima é ele.  Somente quando discursam sobre os sentimentos que 

nutrem por ele, salientam o seu papel parental, manifestando alguma 

ambivalência afectiva.  De resto, os sentimentos que expressam são 

congruentes com a representação primeira como ofensor. 
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ANA – « Ele dentro de casa era uma pessoa e fora era outra. Ele agora diz que 

tudo é mentira. Como é que uma pessoa que fez o que fez e depois diz que é  

mentira. (...) Ele quer atacar a minha mãe através dos filhos, tipo não dá 

dinheiro, diz que não tem, só que isso para mim é mentira. Se ele não tivesse 

não ia comer fora todos os dias, não andava aí a passear de carro, e para 

atingir a minha mãe prejudica-nos a nós. (...) É assim, é um tipo de 

sentimento de revolta, estava a prejudicar-nos a todos (...) Tinha raiva dele, 

mas ao mesmo tempo sentia que ele era meu pai. (...).  Sinto raiva dele por 

ele fazer o que fez.  Não lhe desejo mal, nem  nada. (...)  Aquele sentimento 

de tristeza, não tenho, é muito mais raiva. Se ele quer viver a vida dele que 

viva. Agora que nos prejudique a nós é que não, que se lembre que nós somos 

filhos dele.» 

 

MARIA – «É...  Desprezo! Em relação a ele...  É como se ele não fosse meu 

pai, pronto, é mesmo assim! (...)  Um bocado...  Era raiva! (...) Não digo que 

não goste do meu pai, eu gosto do meu pai, mas é diferente. Ele fez aquilo 

tudo, agora diz coisas de nós, diz que nós não somos filhos e o único que ele 

leva a passear e assim, se calhar porque convém, é o meu irmão.» 

 

 

A mãe na descrição sobre as representações das filhas sobre o ofensor, 

foca sobretudo o papel deste como pai.  Verifica que as filhas reconhecem que 

o pai, não é nem nunca foi um verdadeiro pai.   Este levou uma vida egoísta, 

sem nunca se preocupar com o resto da família.  As filhas aprenderam a 

sobreviver e hoje não lhe sentem a falta, nem lhe têm medo. 

 

MÃE - «Este pai nunca foi presente, viveu a vida dele. Ele nunca teve prazer de 

ver as miúdas crescer. Hoje, para elas, medo do pai não têm. Mesmo quando 

vão na rua já não têm medo. Sabem que o pai não sabe ser um pai. Vêem o 

perfil de um pai tal como foi: que nunca lhes deu o que elas mereciam e que o 
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pai lhes podia ter dado, ou seja, carinho. (...) Actualmente, não têm qualquer 

contacto com o pai. (...)  Elas vêem o pai como indiferente. O pai passa por 

elas na rua e não pára. Elas não sentem falta do pai. Para elas, o pai é 

supérfluo. (...)  O pai estragou o futuro dos filhos e a vida da mãe. (...) Elas 

dizem que o pai é burro! O pai não podia ser pior (...)  As duas preferiam a 

separação do que viver no desassossego. Naquela altura a A. não queria a 

separação mas, perante a gravidade dos factos, achou que era a melhor 

solução.» 

 

 

 Percepção das reacções cognitivas e emocionais  

 

A partir das narrativas sobre a descrição pessoal de cada uma das 

jovens, tendo estas como referência o período em que viviam num meio 

violento e o actual período de vida, foi possível desvendar quais as presentes 

percepções sobre as reacções a nível cognitivo e emocional.   Do ponto de 

vista terapêutico, as apreciações efectuadas permitiram-nos, igualmente, 

avaliar se qualitativamente houve mudanças e desenhar um prognóstico da 

situação.   

Emocional e cognitivamente são reconhecidas alterações, negativas e 

positivas.  Por exemplo, ambas reconhecem a emergência de sentimentos 

negativos fortes pelo progenitor (e.g., raiva, mágoa), que persistem 

motivados pela consciência cada vez maior da situação de vida criada pela 

violência conjugal.  Sentem-se mais alerta, menos tolerantes, mais 

revoltadas, mas mais seguras. 

 

ANA - «Agora sou diferente, qualquer coisa me enerva. Em termos de 

sentimentos, sinto mais raiva agora que ele saiu, porque ele acha que nos fez 

bem e agora está a fazer pior.» 
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MARIA - «A maneira de pensar, porque eu era mesmo uma pessoa que 

guardava as coisas para mim, muito tímida, muito...  Deixava ir. Agora não. 

(...) sentia raiva de não poder dizer certas coisas, porque eu fiquei com elas 

guardadas e não lhe disse a ele.  Se calhar, se tivesse dito, eu não ficava 

assim ... porque eu sentia uma raiva de não poder dizer as coisas (...) Antes 

ficava calada. Se me dissessem alguma coisa, eu ficava calada. Agora se me 

disserem e eu não gostar, eu digo. Muito diferente. (...) Mudei muito. Sou 

capaz de enfrentar coisas...  Tornei-me uma pessoa, se calhar, um bocado 

mais forte ...  Já não guardo tanto para mim e se tiver que dizer, digo. E a 

maneira de pensar em tudo. É totalmente diferente. (...) Sinto-me melhor 

comigo mesma por já conseguir confiar um bocado mais nas pessoas, falar do 

assunto, de não o guardar só para mim...  Sinto-me mais livre, entre aspas. 

Neste momento nada me assusta, acho eu. (...) Eu durmo muito melhor agora, 

muito mais tranquila (...) Agora durmo descansada.» 

 

 

É ao nível cognitivo que se reconhecem mudanças significativas, que 

se traduzem actualmente em cognições mais ajustadas e perspectivam uma 

recuperação positiva, manifestando-se por um ajustamento psicológico mais 

equilibrado.  A este nível destacam-se as representações sobre a 

responsabilidade pela violência, as atribuições causais relativas aos 

incidentes, as percepções de ameaça e de eficácia no coping e, de um modo 

geral a forma como perspectivam o seu passado, presente e futuro.   

 

Ambas as jovens tem ideias muito claras quanto à responsabilidade 

pelos eventos violentos, cognições que explicam alguns dos sentimentos 

antes referenciados.   Culpabilizam plena e unicamente o progenitor pela 

violência, não assumindo qualquer tipo de responsabilização pelo problema.   
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Negam os argumentos do pai e condenam o uso da violência em casa e nos 

relacionamentos em geral.  

 

ANA - «Para mim a culpa é dele. Ele até pode dizer que a minha mãe não 

lavava a roupa, que é mentira, pode dizer que a minha mãe não cozinhava que 

é mentira. A minha mãe sempre trabalhou em casa. (...)  Ele é meu pai, tenho 

pena do que fez. Ele podia sair de casa e não era preciso fazer o que fez. Podia 

ter feito de outra maneira, mas não o fez.» 

  

MARIA  - «(...) a minha mãe sofreu e ele tem que ser castigado por aquilo que 

fez. Porque aquilo não se faz a ninguém. (...)  Nunca me senti responsável por 

nada do que aconteceu nem nada. Eu acho que a culpa era toda dele porque 

ele é que queria as coisas e ele é que agia daquela maneira. (...)  Ele era o 

causador de todos os problemas, era o único problema mesmo. Era mesmo 

isso.» 

 

 

Segundo as jovens, uma das razões para o problema vivido em casa 

era devido aos relacionamentos extraconjugais mantidos pelo progenitor.   

Porém, embora foquem prontamente causas externas ao sujeito como 

estando na base da violência, deixam escapar alguma crença sobre a 

possibilidade de uma personalidade problemática estar também na base do 

comportamento agressivo para com a mãe. 

 

ANA - «Para mim era o sentimento de culpa dele. A minha mãe sempre 

desconfiou de que ele tinha outras mulheres ... se a minha mãe dissesse 

alguma coisa que ele não gostasses, aí é que era.  (...)  Para mim eram outras 

mulheres, porque só podia ter sido isso. Houve uma vez  que a minha mãe 

arranjou uma lista com os números de telefone e eram todos de mulher e 
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depois apresentou-lhe e lista e ele mentiu, mas depois pediu-lhe perdão. Eram 

muitas, eu conheço algumas. A minha mãe chegou, uma vez a receber um 

telefonema a dizer-lhe que ele tinha outra, mas a minha mãe ignorou, e só 

agora é que juntou as peças todas e viu que era verdade.» 

 
ANA – « Ele dentro de casa era uma pessoa e fora era outra. 

 

MARIA - «Já há uns anos que a minha mãe tinha descoberto que o meu pai 

andava com outras mulheres. Nessa altura ele já...  Já aí começou a haver 

problemas. (...)  Só se, como sei que ele era um homem de muitas mulheres, 

só se era alguém que lhe estava a dizer qualquer coisa, que se calhar queria 

que ele fosse ter com ela.» 

 
MARIA - «Mudava a personalidade completamente do meu pai! Se calhar 

tentar mudar e fazer com que a situação nunca tivesse acontecido.» 

 

 

A percepção de ameaça das jovens é reduzida e a representação que 

formulam sobre a sua eficácia no coping é positiva, aspectos importantes para 

a mobilização de estratégias ajustadas, caso haja necessidade de novo 

confronto com o problema da violência.  

 

ANA - «Acho que sim, fez-nos crescer. Se calhar na altura pouco ligava a estas 

coisas e agora já não passam despercebidas.» 

 

MARIA - «Se soubesse na altura o que sei agora, ele nem nunca na vida tocava 

na minha mãe. Ligava nem que fosse para a GNR, para a primeira pessoa que 

me aparecesse à frente...  Não havia nada disso!  (...) Primeiro não o deixava 

entrar. E punha-o logo fora de casa! Nem pensava duas vezes! Lá por ser meu 

pai...  Gosto muito da minha mãe e ele que nem sequer tente (...)  Nós 

tínhamos mesmo de fazer alguma coisa, apresentar queixa...  Era tudo mesmo 
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para ele assumir as consequências daquilo que fez. (...) Porque acho que 

ninguém deve bater em ninguém. Nem pensar! Isso vai contra o direito de 

qualquer um.» 

 

Como podemos reparar pela última frase do discurso da Maria, esta 

apresenta neste momento (pós-violência) algumas ideias bastante bem 

fundamentadas, que exploradas nos esclarecem sobre um qualquer processo 

de modelagem cognitiva que sustentam crenças e eventuais atitudes liberais. 

 

MARIA - «Acho que é um bocado ignorância, um bocado de estupidez das 

pessoas pensarem assim, porque é um bocado mentalidade que foi transmitida 

dos pais, que tem que casar e que é para sempre e o homem é que manda. Eu 

acho que não é nada disso! É mesmo um bocadão de ignorância por parte das 

pessoas! (E aquela ideia que o melhor para os filhos é que os pais fiquem 

casados, independentemente do que aconteça?)  Não, porque está a prejudicar 

se calhar muito mais se houver problemas em casa do que se eles estiverem 

separados. De certeza!» 

 

 

A própria maneira como ela perspectiva o futuro, constitui um 

indicador importante do seu ajustamento psicológico actual.  Alguns dos 

aspectos partilhados (e.g., independência, relacionamentos íntimos43) são 

evocados pela mãe, no discurso sobre as percepções sobre a reacções das 

filhas à violência, mas de modo mais superficial.   

 

MARIA - «(...) continuar a seguir os estudos mas a minha mãe não tem 

possibilidades, porque a minha mãe não trabalha, e o meu pai diz que não dá. 

Ele está à espera que nós façamos 18 anos. (...) Ou nós vamos ter que 

                                                 
43 Para aprofundamento desta temática consultar Arriaga e Oskamp (1999). 
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trabalhar para conseguir continuar os estudos ou então...  Vamos ter de deixar 

de estudar. (...) Eu já disse que vou continuar nem que tenha que trabalhar e 

estudar ao mesmo tempo! Há bolsas, há tudo. Eu vou continuar. Não vou 

deixar que ele me afecte por dizer que não dá ou deixou de dar. Eu não vou 

deixar de estudar só porque ele diz que não dá, nem em pensamento! (...) A 

minha mãe não tinha a independência dela e eu quero a minha independência, 

eu quero tirar o meu curso, eu quero trabalhar, quero ter a minha casa, quero 

ter tudo meu, que é para não depender de alguém como a minha mãe.  (...)  

Costumo dizer muitas vezes que não faço intenções de casar, se calhar por 

causa da situação. Mas eu já disse que eu quero distância de casar, de 

namorados, de tudo. Neste momento nem sequer penso no assunto, se calhar 

por causa do que se passou.» 

 

 

As representações supracitadas ganham ainda maior significado com 

as suas revelações sobre as ‘aprendizagens na dor’ e as mensagens de apoio 

a crianças que passem pelo mesmo problema. 

 

ANA - «Olha, que coisas melhores virão.  Que nós não somos culpadas de 

nada, somos é  vítimas.»         

 

MARIA - «Primeiro, era tentar dizer que a pessoa desabafasse para não ficar 

tão...  Com os problemas todos em cima dela. Tentar ajudá-la, encaminhá-la, 

dizer o que deve fazer, para ajudar a mãe e os irmãos, se tiver. Porque eu já 

sei o que fazer se aquilo continuar, tentar fazer com que ele saia da situação. 

(...) Que ela tinha que tentar superar aquilo e continuar para a frente, porque 

a vida não acaba ali e que tinha que...  Por exemplo, se fosse o pai a bater na 

mãe, que tinha que ajudar a mãe a sair dali porque não podia ficar assim. 

Tinha que ajudar a mãe, nem que eles tivessem de se divorciar, tinha era que 

sair dali.» 
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A mãe apresenta-nos uma parca descrição sobre as reacções 

emocionais e, sobretudo, cognitivas das jovens, demonstrando-se que uma 

melhor compreensão do ajustamento psicológico das crianças expostas à 

violência ocorre se acedermos aos discursos directos dessas vítimas 

indirectas.  A progenitora assume no entanto um lugar de relevo, quer na 

possível reafirmação do diagnóstico quer como participante activa na 

recuperação das filhas. 

 

Segundo a progenitora, as reacções das filhas à violência são diversas, 

reveladas por indicadores fisiológicos e comportamentais (e.g., dores de 

cabeça, dificuldades ao nível do sono), indicadores cognitivos (e.g., problemas 

ao nível da memória; desenvolvimento de crenças) e, os já mencionados, 

indicadores emocionais (e.g., timidez, vergonha, confusão, irritabilidade, 

nervosismo).    Reconhece, ainda, outras consequências negativas, que 

relaciona com todo o clima de violência vivido, tais como os problemas de 

relacionamento entre alguns elementos do agregado, o decréscimo do 

aproveitamento escolar das filhas, as dificuldades económicas da família.  

 

MÃE - «Neste momento está tudo muito instável, muito frágil, desde não 

gostar da atitude do pai, saber que economicamente não estão bem, os 

estudos(...) hoje são tímidas, envergonhadas perante o que se passou. A A. 

está irritada, muito nervosa. A M. é uma miúda que tem dificuldade em 

memorizar. Sente dores de cabeça.  A A. está stressada e agarra-se ao estudo 

com medo de ficar para trás. Fez-lhes muito bem ter vindo para a psicóloga. A 

A. durante a noite fala muito e sai da cama agitada. (...)  Elas têm tudo na 

mente. Há coisas de que já não se lembram bem, o pai confunde-as. (...)  A M. 

diz que não quer casar. A A. não fala mas está-se a esforçar para ser alguém 

na vida e não depender de ninguém. (...) Elas estão a fazer tudo para ser 

alguém na vida. Mas, se for preciso, vão trabalhar.» 
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Portanto, são reconhecidos pela mãe efeitos a vários níveis: pessoal, 

familiar, escolar, social.  A mãe ao ser capaz deste reconhecimento de sinais e 

sintomas produzidos pela exposição à violência revela potencial de ajuda na 

recuperação dos filhos, não obstante a sua percepção de incapacidade na 

satisfação das necessidades das filhas. Paralelamente ao apoio 

psicoterapêutico, os recursos da mãe foram trabalhados e usados no 

restabelecimento do ajustamento psicológico da própria e das filhas.  Por 

exemplo, no que respeita ao problema central da segurança, a redução do 

medo das menores deve-se em parte ao envolvimento da mãe na tomada de 

decisões importantes (e.g., solicitação de apoio judicial). 

 

ANA - «Agora já nem tanto [medo] porque a minha mãe meteu uma acção 

contra ele que o impede de nos chatear.» 

 

 

Em suma, a partir da análise das percepções, recolhidas através de 

entrevista, tornou-se possível uma avaliação aprofundada do impacto da 

violência interparental nas crianças/jovens44.  Ter diferentes fontes de 

informação ajuda a aumentar a fidelidade e validade das avaliações e a  

construir uma imagem compreensiva do comportamento da criança (Kuo, 

Mohler, Raudenbush & Earls, 2000), todavia nem sempre o recurso a outros 

informantes podem dar origem à convergência de percepções.  É possível 

estes serem maus informadores, porque desconhecem ou deturpam de 

alguma forma a experienciação interna e/ou externa da criança, não devendo 

por isso ser tomados isoladamente na avaliação do impacto. 

                                                 
44 Eisikovits e Winstok (2001) propõem uma estrutura dinâmica multidimensional para mapear os 
componentes das construções das crianças sobre a violência interparental. Esta apela ao uso de 
diferentes perspectivas teóricas e metodologias, considera os conhecimentos actuais neste 
domínio e recorre à informação de múltiplas fontes, reflectindo múltiplas perspectivas.  
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Neste pequeno estudo comparativo, pudemos verificar a partir do 

confronto de percepções entre mãe e filhas, existirem algumas divergências 

(cf. quadro 8.3.), as quais foram objecto de intervenção posterior. 

 

QUADRO 8.3. – Resumo da análise comparativa das percepções das jovens e 

sua mãe sobre a exposição das menores à violência interparental 

 

COMPONENTES FILHAS MÃE 

 
 Percepção da 

violência 
 

 
Narrativas claras / explicitas  

dos incidentes violentos 

 
Descrições vagas dos 
episódios de violência 

 
 Percepção das 

necessidades de 
ajuda 

 

 
Focam o bem-estar da mãe;  

Recurso ao suporte social 
externo na família alargada  

 
Foca o bem-estar dos filhos; 
Sente-se impotente; Recurso 
a apoio externo especializado  

 
 Percepção sobre 

a saída de casa 
 

 
Acontecimento favorável, mas 
que não eliminou a violência  

 
Marco de vida positivo para 

bem-estar dos filhos 

 
 Percepção do 

abusador / pai 
 

 
Focam-no como abusador; 
Dissimulado e manipulador 

 
Foca-o como pai ausente; 

Destruidor do futuro dos filhos 

 
 Percepção das 

reacções cogniti-
vas e emocionais  

 

 
Consciência das reacções e 
das mudanças operadas; 
melhoria no ajustamento  

 
Reconhece impacto a vários 
níveis; foca comportamentos 

externalizáveis 

 

 

Assim, a recolha indirecta de dados experienciais através de outros 

significativos tem interesse, sobretudo, para melhorar a compreensão acerca 

do comportamento da criança, permanecendo o autorelato das crianças 

expostas à violência interparental como medida mais fidedigna para 

percebermos o impacto dessa experiência. 

 

O diagnóstico das percepções possibilitou-nos também um feedback 

sobre o  próprio processo terapêutico com as jovens.  Estamos em crer que o 

acompanhamento psicológico, quer da mãe quer das filhas, contribuiu para a 
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mudança de percepções.  Actualmente, há uma compreensão partilhada da 

experiência de vitimação que não era assumida no início, mas que com o 

tempo e a necessidade de reforço dos laços familiares, tornados precários 

com a violência entre o casal, se foi reafirmando.  Fitzgerald, Zucker, Maguin 

e Reider (1994, cit. Kuo, Mohler, Raudenbush & Earls, 2000) referem que o 

tempo passado com a criança é um dos factores que influencia o acordo entre 

pais e filhos ao nível das percepções. 

Há que ter também em conta o nível etário e cognitivo da criança, pois 

tais aspectos influenciam a capacidade desta para revelar as suas percepções, 

assim como é reconhecido que com a idade aumenta o nível de concordância 

entre diferentes informadores.   Segundo Edelbrock et al. (1996, cit. Kuo, 

Mohler, Raudenbush & Earls, 2000), o nível de acordo pais – criança aumenta 

com a idade, mais para sintomas de externalização do que de internalização. 

Procurámos demonstrar, ainda, como o apoio psicológico numa 

vertente cognitiva, de trabalho de percepções e crenças pode ajudar na 

recuperação, assim como na melhoria do bem-estar e na qualidade de vida 

das vítimas.  A compreensão partilhada da experiência de vitimação entre as 

mães (vítimas directas) e os filhos (vítimas indirecta) reforça os laços 

afectivos e o suporte dentro da família, contribuindo para a diminuição dos 

indicadores de stress e para o fortalecimento das competências de confronto 

com o problema. 
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3. Discussão final: as representações do conflito interparental e o 

ajustamento psicológico da criança 

 

Como tivemos oportunidade de discutir, alguns trabalhos conceptuais e 

empíricos sobre as representações criadas pelas crianças expostas a conflitos 

interparentais (e.g., Glaser, Calhoun & Horne, 1999; Grych & Fincham, 1990; 

Jenkins & Buccioni, 2000) indicam que os processos socio-cognitivos podem 

ser importantes para compreendermos os efeitos a curto e longo prazo que 

tais conflitos têm ao nível do seu funcionamento.   A ideia de que as 

representações das experiências afectam o ajustamento do sujeito é desde há 

muito aceite (e.g., estudos de Bowlby sobre a vinculação) e, mais 

recentemente, tem sido foco de particular atenção (e.g., estudos de Davies & 

Cummings sobre a segurança emocional).  A referência às representações 

mentais ou outros constructos associados como percepções, cognições, 

atribuições, crenças, expectativas é cada vez mais comum, revelando os 

estudos a importância destes na compreensão do impacto da violência 

interparental.  Na linha mais discursiva, diríamos que as representações são 

objectos discursivos que as pessoas constróem, não só para fazer sentido das 

usas experiências, mas também para orientá-las para a acção.  A acção é 

central para a vida das pessoas e, portanto, central para a compreensão 

dessas vidas (Potter & Edwards, 1999). 

O que é representado depende do modo como a criança percebe, 

interpreta e compreende os eventos que observa.  As representações incluem 

também respostas emocionais relacionadas com a situação e definem 

igualmente a maneira de nos comportarmos e relacionarmos com os outros.  

Assim, acreditamos que a experiência da criança de exposição ao conflito dos 

pais é, sem dúvida, um acontecimento marcante, com um significado muito 

pessoal, que perturba emocionalmente uma criança em qualquer idade.  
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Alguns constructos desempenham um papel importante na reacção da 

criança ao conflito na família.  É reconhecida, por exemplo, que a percepção 

de ameaça pode dar-nos indicações sobre o impacto que o evento tem na 

criança (Grych & Fincham, 1990).  A ideia de perigo é construída, em parte, 

atendendo às características particulares do conflito, como a intensidade e a 

frequência, que no caso que discutimos eram referenciadas, quer nas medidas 

objectivas quer pelos dados da entrevista, como atingindo níveis elevados.  

Este relacionamento conjugal destrutivo, até pelo tipo de violência envolvido, 

desencadeia-lhe uma percepção de perigo elevada, que torna hipervigilantes 

reagindo às ameaças, sejam elas reais, potenciais ou imaginadas (Briere, 

1992).  A construção da ideia de perigo, afecta o sentimento de segurança 

das jovens, nomeadamente devido ao receio pelo atentar contra a integridade 

física da mãe.  Essa insegurança pode justificar a elevada necessidade de 

regulação da exposição que pode ser melhor apreendida pela apreciação 

sobre como lidam com o conflito.  É importante lembrar que foram anos de 

exposição à violência, pelo que a sua experiência diz-lhes muito sobre o 

desenrolar e finalizar desses eventos, o que influencia igualmente a percepção 

de ameaça.  

Na análise do ajustamento da criança há que atender também a outras 

representações, como as crenças sobre a sua capacidade de se confrontar 

com os incidentes ou a percepção sobre o grau de responsabilidade que ela 

atribui a si própria pelos eventos.  Não obstante o grau elevado de severidade 

atribuído aos conflitos e o sentimento de grande ameaça ocasionada por 

estes, as jovens detém uma certa percepção de controlo, que as faz adoptar 

determinadas estratégias de coping activas.  Estas visavam sobretudo a 

protecção da vítima, sendo essas intervenções quer directas quer indirectas 

(e.g., GNR; vizinhos).    
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Relacionado com o que dissemos anteriormente está a percepção de 

competência, na medida em que a crença de que são capazes de lidar com o 

conflito ou as expectativas na sua eficácia, podem levar a que se sintam mais 

confiantes no coping com as situações.  Percebendo a mãe como detendo um 

capacidade diminuta para esse confronto (pelo estado físico e psicológico 

desta) são os filhos que o assumem directamente, quando as expectativas de 

eficácia são altas ou mais indirectamente quando são baixas, pelo que 

recorrem a outras estratégias de coping.  O recurso a pessoas fora do 

agregado dá-nos também indicação sobre a percepção de suporte, usado 

sobretudo para conseguir a reposição de um clima de segurança em casa e 

não propriamente para diminuir equilíbrio emocional das jovens. 

Verificámos ainda que ambas as jovens registam níveis baixos ou 

mesmo nulos de responsabilização, o que permite perceber alguns dos 

sentimentos experienciados, sobretudo a ausência de culpa.  Ambas 

entendem que o conteúdo das discussões nada tem a ver com elas, mas com 

motivos criados pelo pai, não sentindo por isso qualquer culpa pelos conflitos.  

Na origem dos incidentes estão causas estáveis/internas (personalidade do 

pai) e instáveis/externas (relacionamentos extraconjugais), estando estas 

atribuições na base da experienciação de outros sentimentos, tal como a 

vergonha.  Segundo Briere (1992) alguns destes sentimentos são muito 

comuns nas vítimas de abuso (sobretudo vítimas directas) e resultam da 

internalização de ideias e julgamentos negativos.   

Com a saída do ofensor, diminuiu o medo, a insegurança, mas crescem 

outros sentimentos como a raiva ou o ressentimento que poderemos 

compreender olhando para outros constructos.  Por exemplo, a partir do 

conhecimento dos objectivos da criança podemos igualmente compreender 

qual o significado que os conflitos têm para ela e o modo como esta (re)age a 

estes (Crockenberg & Forgays, 1996, cit. Grych, 1998).  No presente caso, a 
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violência interparental desencadeou uma série de consequências negativas 

que criaram obstáculos à realização dos objectivos destas jovens que passam, 

em muito, pela realização escolar e profissional.  As representações de que o 

progenitor, não só destruiu a família, como continua a minar o futuro deles é 

gerador de reacções emocionais e cognitivas negativas.  Todavia, como vimos 

elas detém um percepção de eficácia no coping que as mobilizam para o 

confronto com o problema. 

O julgamento moral da conduta parental define também o 

comportamento assumido pela criança.  Assim, a percepção de que o 

comportamento agressivo ou coercivo é moralmente errado diminui a 

probabilidade da criança se envolver nesse tipo de comportamentos, tal como 

acontecia com as duas jovens deste estudo.  As emoções sentidas (e.g., 

raiva, revolta) advêm, em muito, deste juízo de que um dos progenitores 

violava uma obrigação moral (como pai, esposo e pessoa), opondo-se a este e 

agindo em favor do outro progenitor (Averill, 1978, Stein & Liwang, 1997, cit. 

Grych & Cardoza-Fernandes, 2002).   A percepção continuada sobre a 

culpabilidade do pai, como único e total responsável por causar a violência 

gera-lhes raiva e ressentimento, emoções que justificam a adopção de 

algumas estratégias de afastamento em relação a este.  Por outro lado, a 

concepção de que o comportamento violento é um meio efectivo de resolver 

problemas ou obter controlo pode favorecer o uso de estratégias coercivas e 

agressivas como forma de resolver um conflito, o que segundo as 

participantes do estudo qualitativo era reconhecível no irmão e filho mais 

novo.   Elas descrevem como este elemento da família foi, progressivamente, 

adoptando comportamentos e atitudes idênticas às do agressor, sobretudo 

após a saída deste, como forma de coagir os outros a satisfazer as suas 

necessidades.   

 
CAPÍTULO VIII  327 



Estudo Qualitativo 
 

Ainda relacionado com o processo de aprendizagem há que destacar 

também a modelagem de atitudes.  As duas jovens parecem exibir atitudes 

femininas liberais (Alexander & Moore, 1991) ancoradas àquilo que são os 

seus projectos de vida, pessoais e profissionais.  É certo para elas que a 

violência interparental lhes trouxe inúmeros dissabores, mas foi igualmente 

uma experiência de crescimento e aprendizagem.  

Para concluir, a violência constitui um evento aversivo que cria stress 

na família, originando alterações profundas no sistema de papéis, práticas e 

poder.  As mudanças que ocorrem no ambiente familiar acabam por afectar 

de forma indirecta a criança, designadamente porque tornam disruptivas as 

práticas parentais (Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990).   Apercebemo-nos como 

numa família violenta, uma das preocupações centrais é a segurança, 

podendo por isso deixar-se que outras necessidades não sejam 

convenientemente satisfeitas, afectando o ajustamento da criança.   Porém, a 

exposição aos conflitos interparentais afecta directamente a criança 

produzindo alterações a nível emocional, cognitivo e comportamental.    

As respostas emocionais e instrumentais que algumas crianças exibem 

ora são reveladoras do impacto, ora servem para tentar reduzir o stress 

criado pelos conflitos (Emery, 1989), podendo a análise aprofundada das 

cognições permitir compreender melhor o ajustamento psicológico da criança 

e a sua acção.  As representações acerca dos conflitos interparentais guiam as 

respostas da criança quando esta enfrenta novas situações de conflito entre 

os pais.  Ao percepcionar tais conflitos ela activa as suas emoções, cognições 

expectativas e outras representações relacionadas com a sua experiência 

prévia dos conflitos.  Várias pistas situacionais permitem-lhe construir uma 

ideia sobre o grau de ameaça experienciado ou a sua capacidade para 

enfrentar eficazmente a situação. 
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Gostaríamos de sublinhar que neste estudo, algumas variáveis 

relacionadas com características individuais deverão ser assumidas com 

particular relevância quanto aos dados que conseguimos apurar.  As jovens 

selecionadas são do sexo feminino, o que segundo algumas concepções 

teóricas pode suscitar uma maior ou menor identificação com a vítima e 

modelar formas de acção (Graham-Bermann, 1998).  No caso particular das 

jovens destes estudo, aceitamos que o processo de modelagem pode em 

certos casos ter sido mais comportamental (irmão mais novo), mas noutros é 

possível que tenha ocorrido uma modelagem cognitiva (mais nas jovens) que 

as fez adoptar não tanto comportamentos e atitudes de submissão, mas de 

confronto e de busca de independência.   Para além disso, consideramos que 

a idade e maturidade das duas jovens pesa positivamente na recolha de 

dados potencialmente informativos sobre o impacto, pois tratam-se de 

adolescentes e, como afirma Grych (1998) estes podem perceber e pensar os 

conflitos de maneira diferente que as crianças mais novas devido à grande 

sofisticação cognitiva e compreensão dos relacionamentos.  No entanto 

verificámos que a análise de representações para compreensão do impacto 

com crianças mais novas é igualmente exequível e útil (cf. Sani, 2002). 

Consideramos que apesar da vulnerabilidade evidenciada nas primeiras 

sessões de consulta, que coincidiam com o período de transição em que a 

violência não tinha ainda cessado totalmente, as duas jovens apresentavam 

um conjunto de aspectos que funcionaram como importantes factores de 

resiliência para o lidar com o stress causado pela violência interparental.    

O acompanhamento terapêutico pautou-se sobretudo pela orientação e 

aconselhamento, segundo uma abordagem cognitivo e comportamental, que 

avançou por etapas e por áreas intervenção específicas.   Foram usados 

alguns procedimentos da intervenção em crise (e.g., realização de um plano 

de segurança), apesar de ultrapassado o verdadeiro período crítico (vivência 
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com violência).   A avaliação através de diversos instrumentos (além dos 

citados), não assinalou a existência de grandes indicadores clínicos, mas 

algumas dificuldades de internalização identificadas (e.g., elevada ansiedade 

que se reflectia em padrões de sono irregulares) levou a que usássemos 

estratégias como o relaxamento.   Atendendo à orientação teórica do 

terapeuta e à idade e maturidade das jovens, apostou-se no uso de 

estratégias como a reestruturação cognitiva, por exemplo, no debate de 

algumas das crenças enunciadas atrás, por forma a desmontar e promover a 

reconstrução de ideias mais ajustadas sobre a violência.  

O trabalho terapêutico foi conduzido individualmente, embora em 

algumas sessões tivéssemos experimentado a abordagem em grupo (e.g., 

para discussão de temas) e decidíssemos convidar a mãe a participar no 

processo de recuperação, servindo o terapeuta como mediador.  

Refira-se que este caso teve, paralelamente, acolhimento nos 

tribunais, existindo vários processos em curso (e.g., por maus tratos ao 

cônjuge, para divórcio e consequente decisão sobre a custódia dos filhos, 

entre outros).  O Tribunal acabou por solicitar ao nosso serviço a realização 

de uma perícia psicológica às jovens e ao irmão mais novo, todavia por uma 

questão de critério decidiu-se pela nomeação de outro técnico para a 

realização dessa tarefa.  Obviamente, ao nível do próprio processo de 

acompanhamento psicológico houve necessidade de introduzir novos tópicos 

de trabalho (e.g., preparação para a audição em tribunal), que fossem ao 

encontro dos objectivos terapêuticos. 

A última consulta ocorre em inícios de Setembro de 2003, altura em 

que é feito o ponto de situação relativamente ao processo terapêutico, o qual 

concluiu pela reposição dos níveis de ajustamento psicológico, tendo o 

processo sido encerrado. 
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