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Resumo 

 

O objetivo deste estudo centra-se na descrição e compreensão das crenças legitimadoras da 

violência conjugal e das atribuições de culpa em agressores conjugais, assim como no 

conhecimento da relação entre estas variáveis e o risco de reincidência. A amostra é 

constituída por 30 agressores conjugais portugueses identificados pelo Ministério público. Os 

instrumentos utilizados foram o questionário sociodemográfico; o Inventário da Violência 

conjugal (I.V.C.); a Escala de Crenças de violência Conjugal (E.C.V.C.), a Escala das 

Atribuições de Culpa e o ODARA para avaliar o risco de reincidência. Os resultados indicam 

uma tendência para a discórdia com as crenças que dão suporte à violência conjugal, contudo 

apresentam uma moderada concordância com a crença de legitimar a violência pela 

preservação da privacidade familiar. Os participantes que foram violentos no último ano 

apresentam maior grau de suporte para a crença de legitimar e banalizar a pequena 

violência. A maioria dos agressores atribui a culpa pelo conflito à sua parceira devido aos 

ciúmes, à instabilidade emocional, e à falta de compromisso na relação por parte da vítima. 

Observou-se ainda uma relação positiva significativa entre as atribuições de culpa dirigidas à 

vítima e o risco de reincidência. Na discussão destaca-se a importância de investigações 

futuras, tendo em conta diferentes aspetos metodológicos, assim como a importância de uma 

intervenção que envolva os vários níveis social, familiar e individual na reconstrução de 

crenças que não apoiem a violência. 
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Abstract 

 

The aim of this study is focus on the description and understanding the beliefs that legitimize 

marital violence and in the attributions of blame in marital offenders, as well as be aware of 

the relationship between these variables and the risk of recidivism. The sample is constituted 

by 30 portuguese marital offenders identified by the Prosecutor. The instruments used were 

the sociodemographic questionnaire, the Inventory of Marital Violence (I.V.C.), the Belief 

Scale of Marital Violence (E.C.V.C.), Scale of attribution of Blame and ODARA to assess the 

risk of recidivism. The results indicate a tendency toward discord with the beliefs that 

support domestic violence, yet have a moderate agreement with the belief that legitimize 

violence for the preservation of family privacy. The participants who were violent in the last 

year have higher degree of support for the belief that legitimize and minimize the little 

violence. Most perpetrators blame his partner for the conflict because of jealousy, emotional 

instability, and lack of commitment to the relationship by the victim. There was also a 

significant positive relationship between the attributions of blame directed at the victim and 

the risk of recurrence. In the discussion is highlights the importance of future research, taking 

into account different methodological aspects, as well as the importance of an intervention 

multilevel that embrace social, family and individual in the reconstruction of beliefs that do 

not legitimize violence. 
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Capítulo 1: Violência Conjugal 

 

Introdução 

 

 “Nuestra conducta hacia cada uno de los demás es de lo más extrãno, más impredecible y 

más inexplicable de todos los fenómenos com los que nos vemos obligados a vivir. En toda la 

naturaleza, no hay nada tan amenazador para la humanidad como la humanidad misma.” 

(Thomas, 1981 In Myers, 1995, p.390) 

 

A humanidade revela possuir um potencial tanto construtivista como destrutivista. 

Destacando este último aspeto, reconhece-se que os seres humanos conseguem demonstrar 

em inúmeras ações desumanização para com os outros, assim como reações de agressividade 

sobre as pessoas e os seus bens (Myres, 1995). 

Apesar de a agressividade ser considerada como uma forma natural do comportamento social 

de todos os seres vivos, esta diverge na espécie humana quando apresenta como finalidade a 

violência. Neste sentido, a agressividade está intimamente relacionada com a violência, na 

medida em que consiste num critério operacional deste último conceito. Clarificando, a 

violência está normalmente relacionada com o uso da força física contra outra pessoa, 

instigada por uma motivação agressiva, resultando quer em dano, destruição ou abuso (físico 

ou psicológico) (Monteiro, 2009). No que diz respeito a este conceito, é de realçar a 

importância da intenção, independentemente de o ato ser verbal ou físico, ou de se atingir ou 

não o objetivo (Aronson, Wilson, & Akert, 1999). 

Neste estudo concreto, o foco centra-se na violência doméstica que se apresenta nos dias de 

hoje como um problema social e de saúde grave e difícil, tendo consequências devastadoras 

tanto para a vítima, como ser individual, para a sua família, para a sociedade em geral, assim 

como para o seu futuro (McCue, 2008; Peterman & Dixon, 2003; Sylvia, 2004). Ressalta-se 

ainda o alcance mundial que a violência doméstica atinge, não escolhendo idades, géneros, 

etnias, níveis intelectuais ou grupos socioeconómicos (Howard, Trevillion, & Agnew-Davies, 

2010). 
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Violência Doméstica 

Etimologicamente, violência é uma palavra que deriva do latim violentia, que significa força 

e vigor (Houaiss & Villar, 2003). Num sentido mais amplo pode ainda significar um qualquer 

comportamento ou conjunto de comportamentos coercivos que visam causar dano a outra 

pessoa, ser vivo ou objeto com o objetivo de estabelecer poder e controlo sobre outra pessoa 

(Ribeiro & Sani, 2008). De ressaltar que este comportamento violento transparece o uso de 

qualquer força contra a vontade, liberdade, autonomia, integridade física ou psicológica e 

mesmo à vida do outro com o intuito de submeter a outra pessoa à vontade de outrém 

(Ribeiro & Sani, 2008). Em súmula, ser violento indica o uso excessivo da força, além do 

necessário ou esperado (Ribeiro & Sani, 2008). 

No que diz respeito à temática em estudo, a violência doméstica pode ser definida como um 

padrão de comportamento violento e coercivo pelo qual alguém tenta controlar os 

pensamentos, crenças ou comportamentos do seu companheiro íntimo ou pune o companheiro 

por resistir ao controlo (Ashcraft, 2000). Segundo Day e colaboradores (2003) a violência 

intrafamiliar ou doméstica é toda e qualquer ação ou omissão, dentro e fora de casa, por 

qualquer integrante da família, que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica 

ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de um membro da família.  

Em Portugal, de acordo com o Diário da República nº 170 Série I de 04/09/2007, a 

conceptualização e punição da violência doméstica passa por comportamentos, de modo 

reiterados ou não, de inflição de maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, 

privações da liberdade e ofensas sexuais: a) ao cônjuge ou ex-cônjuge; b) a pessoa de outro 

ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à 

dos cônjuges, ainda que sem coabitação; c) a progenitor de descendente comum em 1.º grau; 

ou d) a pessoa particularmente indefesa, em razão de idade, deficiência, doença, gravidez ou 

dependência económica, que com ele coabite. A punição é com pena de prisão de um a cinco 

anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

Mais especificamente dentro da violência doméstica gerou-se, pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas numa Conferência de Direitos Humanos em 1993, uma definição oficial sobre a 

violência contra a mulher, onde se considerou que seria “todo ato de violência de gênero que 

resulte, ou possa resultar, em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico da mulher, 

incluindo a ameaça de tais atos, a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, tanto na 

vida pública como na vida privada” (p. 3). Por outras palavras, a violência conjugal é definida 

como qualquer ato, omissão ou conduta que serve para infligir dor física, sexual ou mental, 

direta ou indiretamente, por meio de enganos, ameaças, coação ou qualquer outro meio, a 

qualquer mulher (Sacramento & Rezende, 2006). Tem por objetivo e como efeito intimidá-la, 

puni-la, humilhá-la, ou mantê-la nos papéis estereotipados ligados ao seu género, ou recusar-
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lhe a dignidade humana, a autonomia sexual, a integridade física e mental (Sacramento & 

Rezende, 2006). 

Por fim, referir que a violência doméstica começa muitas vezes como um incidente abusivo 

isolado, progredindo para um abuso reincidente ou para uma forma de padrão de abuso 

recorrente (McCue, 2008). Este abuso pode ser físico, sexual, emocional e/ou económico, 

podendo ser frequente ou pouco recorrente, severo ou subtil (Marcelino, 2009). 

Tipos de violência doméstica 

A violência doméstica abrange múltiplas expressões de comportamentos violentos, estando 

estes divididos em três categorias principais: violência física, violência sexual, e violência 

psicológica e emocional (Kinstlinger-Bruhn, 1997; Lipsky & Caetano, 2009). 

No que concerne à violência física, esta ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano, 

por meio de força física ou com algum tipo de arma ou instrumento, provacando lesões 

internas, externas ou ambas, podendo serem ligeiras, severas ou mesmo fatais (Lipsky & 

Caetano, 2009; Thurston, 2006). Este tipo de violência transparece em comportamentos como 

empurrar, bofetear, espancar, pontapear, dar murros, puxar os cabelos, atirar e/ou partir 

objectos, e prender a pessoa (Kinstlinger-Bruhn, 1997; Lipsky & Caetano, 2009; McCue, 2008; 

Peterman & Dixon, 2003). 

Relativamente à violência sexual, existe uso da força física ou psicológica com o intuito de 

obrigar a outra pessoa a realizar práticas sexuais contra a sua vontade, sejam ameaças ou 

mesmo a realização do ato sexual (Kinstlinger-Bruhn, 1997; Lipsky & Caetano, 2009; Peterman 

& Dixon, 2003). Walker (2009) e McCue (2008) evidenciam um leque diverso de 

comportamentos de violência sexual, nomeadamente, violar, demonstrar ciúmes sexuais, 

acusar o parceiro de traição, usar nomes sexuais, tratar o parceiro como objecto sexual, 

minimizaçar os sentimentos e as necessidades sexuais da vítima, criticar a vítima em termos 

sexuais, e exercer coerção sexual sobre o companheiro.  

No que diz respeito à violência emocional e psicológica, esta engloba comportamentos 

intencionais de ridicularização, de insultos, de atribuições de culpa, de humilhações, de 

critizismos, de desvalorização, de ameaças e de ignoração para com outra pessoa, que se 

repercute assim em consequências negativas na auto-imagem, na identidade e no 

desenvolvimento pessoal da vítima (McCue, 2008; Peterman & Dixon, 2003). Este tipo de 

violência, mais difícil de observar mas igualmente dolorosa, acompanha, e na maioria dos 

casos, precede a violência física, sendo considerado pela maioria das vítimas o tipo de abuso 

mais díficil de ultrapassar (Kinstlinger-Bruhn, 1997; McCue, 2008). 

Na literatura são mencionados, por vezes, o abuso financeiro e o isolamento social 

(Peterman & Dixon, 2003). Relativamente ao primeiro, o agressor tenta manter a vítima 
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financeiramente dependente dele, existindo controlo de dinheiro e de recursos materiais, 

assim como as propriedades encontrarem-se em nome deste (Kinstlinger-Bruhn, 1997; 

Peterman & Dixon, 2003). Desenvolvendo assim à vítima, a crença de que depende 

totalmente do agressor para sobreviver, na medida em que normalmente não tem emprego ou 

competências para estar a trabalhar, tendo de pedir dinheiro ao abusador. Em relação ao 

isolamento social, a vítima é controlada socialmente, não podendo ver e falar com os seus 

amigos e familiares, assim como são questionadas sobre as suas rotinas e actividades. Está 

subjacente a este comportamento o controlar os ciúmes e a possessão, existindo o objetivo 

de isolar socialmente a  vítima (Peterman & Dixon, 2003). 

Existem ainda outros autores que referem a negligência como forma de violência doméstica. 

Esta consiste na omissão de responsabilidade de um ou mais membros da família em relação à 

satisfação das necessidades básicas do outro, sobretudo àqueles que precisam de ajuda por 

questões de idade ou alguma condição física, permanente ou temporária (Canha, 2002). 

Ciclo da Violência doméstica 

Na década de 70, o autor Walker foi responsável por desenvolver o modelo do ciclo da 

violência, que procura descrever a sucessão de humor e comportamento que é comummente 

experienciado em relações onde existe abuso (Peterman & Dixon, 2003). Este modelo está 

faseado em três etapas distintas, considerando aspetos como a dinâmica, a variação da 

intensidade e a continuidade no tempo: (1) fase do aumento da tensão, (2) fase do episódio 

agudo de violência e (3) fase de “lua de mel” (Peterman & Dixon, 2003; Walker, 2009). 

A fase do aumento da tensão inclui abuso verbal e emocional, podendo durar dias, semanas 

ou meses, existindo assim um aumento gradual de tensão. Apesar das ações serem discretas a 

fricção aumenta, sendo expressada a insatisfação e a hostilidade, mas não na forma extrema 

explosiva (Peterman & Dixon, 2003; Russell, 2010; Walker, 2009). Durante esta fase o 

interesse primário da vítima é evitar e prevenir a intensificação das agressões, adotando 

assim uma postura passiva, carinhosa e de respeito, para tentar reduzir o stress, acreditando 

que podem ajudar o agressor a ultrapassar a sua raiva (Peterman & Dixon, 2003; Russell, 

2010; Walker, 2009). O comportamento que a vítima adota funciona durante algum tempo 

reforçando a crença irrealista de que tem o controlo (Walker, 2009). 

A fase do aumento da tensão é eventualmente seguida por um episódio agudo de violência, 

etapa onde a severidade da agressão aumenta e a vítima é sujeita a um incidente violento 

normalmente breve, mas com consequências graves tanto físicas como psicológicas (Peterman 

& Dixon, 2003; Walker, 2009). Esta segunda fase é assim caracterizada pela incontrolável 

libertação de tensões construídas durante a primeira fase, sendo por vezes chamada a intervir 

a polícia (Walker, 2009). Muitas vítimas acreditam que o ato violento é um erro do momento, 

que não se repetirá no futuro, procurando assim perdoar o agressor (Peterman & Dixon, 

2003). A fase do episódio agudo de violência é concluída quando o agressor pára de agredir a 
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vítima, o que normalmente permite uma forte redução fisiológica da tensão, o que por sua 

vez, é reforçador do comportamento violento (Walker, 2009). 

A terceira fase é denominada de “lua-de-mel”, na medida em que se traduz em 

comportamentos pacíficos, de amor e bondade, ou seja, o agressor poderá pedir desculpas 

profundas, prestar cuidados à vítima, demonstrar remorsos, oferecer prendas e fazer 

promessas (Peterman & Dixon, 2003; Walker, 2009). Neste momento, o próprio agressor pode 

acreditar que não voltará a ter novamente um comportamento violento, sendo que a própria 

vítima quer acreditar no mesmo, o que poderá levar à renovação da esperança na capacidade 

do agressor mudar de comportamentos (Walker, 2009). Contudo, esta poderá também ser a 

fase mais provável de a vítima abandonar o agressor, mas este poderá usar atribuições de 

culpa dirigidas à vítima, continuando assim a relação, o que completa o ciclo de vitimização 

(Peterman & Dixon, 2003). Quando as palavras e as demonstrações de amor terminam e dão 

espaço a abusos verbais e emocionais, um novo ciclo de violência começa (Peterman & Dixon, 

2003; Walker, 2009). 

Prevalência e Impacto 

Embora os estudos confirmem que a violência física e sexual entre parceiros, especialmente 

contra a mulher, está generalizada, a variação na prevalência dentro e entre os settings dos 

estudos destaca que a violência não é inevitável e precisa-se de intervir (Alhabib, Nur, & 

Jones, 2010). Estima-se que no mundo pelo menos uma mulher em cada três tem sofrido de 

violência física, sexual ou outra forma de abuso ao longo da sua vida (Heise, Ellsberg, & 

Gottemoeller, 1999). 

Num amplo estudo conduzido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 10 países revelou 

prevalências de violência doméstica que variaram de 13% a 61% ao longo da vida e de 3,1% a 

29% no último ano (Garcia-Moreno, Jansen, Elsberg, Heise, & Watts, 2006). Mais 

concretamente, a prevalência da violência física durante a vida pelo parceiro varia entre os 

13% no Japão e os 61% no Peru, contudo em outros locais a prevalência encontra-se entre os 

23% e os 49%, enquanto a violência sexual na maioria das cidades onde foi realizado o estudo 

varia entre 10% a 50% (Garcia-Moreno, et al., 2006). De referir que na maioria dos locais onde 

se realizaram os estudos, a violência sexual pelo parceiro foi considerada menos prevalente 

do que a violência física, exceto na zona rural da Etiópia, na zona rural de Bangladesh e na 

cidade da Tailândia, onde as mulheres afirmaram haver maior violência sexual do que física 

pelo parceiro (Garcia-Moreno, et al., 2006). De salientar ainda que a maioria das mulheres 

experienciou várias vezes ou muitas vezes atos de violência física no último ano antes da 

entrevista, reportando-se assim a um padrão de abusos continuados e não a um 

acontecimento isolado (Garcia-Moreno, et al., 2006). 

Segundo, Tjaden e Thoennes (2000) as mulheres experienciam mais violência conjugal do que 

os homens, sendo que os dados indicam que 22,1% das mulheres e 7,4% os homens sofreram 
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abusos físicos pelo presente ou anterior companheiro nalgum momento da sua vida. No que 

concerne aos valores dos últimos 12 meses, estes variam entre 1,3% para as mulheres e 0,9% 

para os homens. Neste sentido, aproximadamente 1,3 milhões de mulheres e 835,000 homens 

são vítimas de violência física por parte de um cônjuge anualmente nos Estados Unidos da 

América (Tjaden & Thoennes, 2000).  

Estes resultados assemelham-se aos de um estudo efetuado no Brasil por Oliveira e 

colaboradores (2009), onde a violência entre parceiros íntimos demonstrou ser um 

acontecimento frequente com tendência a ser mais prevalente entre as mulheres, sendo que 

estas sofreram agressões mais severas e precisaram de mais cuidados médicos. Contudo, os 

homens tendem a relatar menos a vitimização, enquanto as mulheres tendem a mencionar 

menos a perpetração (Oliveira, et al., 2009).  

Um estudo realizado nos cuidados primários de saúde refere que cerca de 9,8% dos inquiridos 

relataram serem vítimas de violência física no último ano, tendo os médicos identificado 

apenas 1% das vítimas, e ainda 9,3% referiram serem vítimas de violência psicológica (Morier-

Genoud, Bodenmann, Favrat, & Vannotti, 2006). De ressaltar que neste mesmo estudo os 

resultados indicaram que as mulheres sofrem mais violência doméstica e os homens mais 

violência comunitária.  

A prevalência média de todos os tipos de violência durante a vida demonstrou ser mais 

elevada nos estudos realizados na psiquiatria e nas clínicas de obstetrícia/ginecologia 

(Alhabib, et al., 2010). Campbell (2002) afirma ainda que a prevalência da violência tem sido 

considerada maior em ambientes clínicos do que em amostras populacionais.  

Segundo os estudos analisados por Alhabib e colaboradores (2010), a prevalência de todos os 

tipos de violência tem aumentado ao longo do tempo, apesar do aumento da prestação de 

serviços jurídicos para as vítimas de violência. Concluindo assim que, a violência contra a 

mulher alcançou proporções epidémicas em muitas sociedades, sugerindo que nenhum grupo 

racial, étnico ou socioeconómico é imune (Alhabib, et al., 2010; Morier-Genoud, et al., 2006). 

Contudo, é importante refletir sobre o silêncio que acompanha as agressões, isto é, muitas, 

vezes as mulheres optam por não relatar a agressão ou não identificam as agressões sofridas 

como formas de violência, podendo desta forma os números ao longo dos anos serem valores 

subestimados (Schraiber, et al., 2003). 

Em Portugal, de acordo com as Estatísticas/Relatório Anual 2011, elaboradas pela Associação 

Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 19 mulheres por dia foram vítimas de violência 

doméstica no ano passado. No total foram registados 15.724 crimes de violência doméstica. 

As vítimas de violência doméstica eram em 83% das situações assinaladas, do género 

feminino, que se situavam na faixa etária entre os 35 e os 40 anos (8,4%) e mais de 65 anos 

(8,3%), 36.1% das vítimas era casada, 41,7% tinha uma família nuclear com filhos e 29,7% 
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trabalhava por conta de outrem (APAV, 2012). O número de vítimas de violência doméstica do 

género masculino aumentou 56% (de 579 para 904) face a 2010. Em relação aos jovens e 

crianças os dados estatísticos revelam cerca de 795 vítimas, enquanto nos idosos o número é 

de 749 vítimas (APAV, 2012). 

O autor do crime, por oposição é predominantemente do sexo masculino (78%). No que se 

refere à idade, os autores do crime situaram-se predominantemente na faixa entre os 35 e os 

40 anos (7,9%). A relação mais vezes assinalada entre vítima e autor do crime foi a de cônjuge 

(35,9%), seguida da  companheiro/a (13,9%), sendo que se destacaram os crimes de maus 

tratos psíquicos (33,3%), seguido dos maus tratos físicos (28,1%) (APAV, 2012). 

A violência doméstica provoca consequências imediatas na saúde, no trabalho e na vida 

familiar das vítimas, diminuindo assim a capacidade de procura de ajuda, assim como 

aumentam a dificuldade da interrupção do ciclo da violência (Miranda, Paula, & Bordin, 

2010). Assim, os efeitos da violência doméstica são devastadores, indo para além das 

consequências físicas, afetando emocionalmente, socialmente e financeiramente a vítima 

(McCue, 2008). Neste sentido, a violência doméstica repercute-se tanto na saúde física como 

psicológica, assim como no bem-estar da vítima (Campbell, Baty, Laughon, & Woods, 2009). 

A violência doméstica está associada com um leque diverso de problemas de saúde físicos, 

abrangendo consequências diretas e severas da violência, como a morte por homicídio, até 

ferimentos e doenças crónicas. (Campbell, et al., 2009) 

A repercussão mais severa da violência na saúde física é o homicídio. Campbell e 

colaboradores (2003) apontam para cerca de 30% a 40% de mulheres assassinadas nos Estados 

Unidos da América pelos atuais ou anteriores companheiros, e 67% a 72% destes casos eram 

precedidos por episódios de violência doméstica contra a mulher. As consequências mais 

óbvias e claras são os ferimentos físicos resultantes da agressão, que podem apresentar 

sequelas a curto ou a longo prazo (Campbell, et al., 2009). Da forma direta da agressão 

resultam traumatismos (fraturas, hemorragias, dores no pescoço, dores nas articulações e 

deformidades físicas), insónias e dificuldades em respirar (Bonomi, et al., 2006), ou 

problemas crónicos (dor crónica e osteoartrite), (Miranda, et al., 2010). Enquanto de forma 

indireta, o stress psicológico crónico contribui para o desenvolvimento de hipertensão 

arterial, de problemas gastrointestinais e geniturinários, de perturbações mentais e de 

comportamentos de risco (Coker, et al., 2002). Em relação ao último aspeto referido sobre os 

comportamentos de risco, uma investigação de Bonomi (2006) apresenta nos seus resultados 

que as mulheres, que reportam atos de violência doméstica na sua vida adulta, têm mais 

probabilidade de ser ou terem sido fumadoras, assim como de apresentar comportamentos de 

abuso de álcool.  
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Muitas vezes, as sequelas psicológicas do abuso são ainda mais graves que os efeitos físicos 

(Day, et al., 2003), tendo repercussões significativas no estado de saúde mental da mulher 

(Campbell, et al., 2009) de uma forma crónica, severa e muitas vezes a longo-prazo para a 

vítima (Howard, et al., 2010). As consequências psicológicas das experiências traumáticas 

dentro das relações íntimas podem ser descritas em três categorias: (1) sintomas psicológicos; 

(2) mudanças cognitivas, como atribuições e atitudes; e (3) perturbações de competências e 

capacidades de relacionamento, além daquelas utilizadas na relação abusiva (Duttom, 1992).  

Dos efeitos da violência por parceiros íntimos pode-se destacar perturbações mentais como a 

depressão (Campbell, 2002; Day, et al., 2003; Fletcher, 2010; Hegarty, Gunn, Chondros, & 

Small, 2004; La Flair, Bradshaw, & Campbell, 2012), o stress pós-traumático (Pico-Alfonso, 

2005; Woods, 2000; Woods, Hall, Campbell, & Angott, 2008), a ansiedade (Hathaway, et al., 

2000), as fobias (Campbell, et al., 2009; Day, et al., 2003), as perturbações de pânico 

(Campbell, et al., 2009), as perturbações do sono (Hathaway, et al., 2000; Humphreys & Lee, 

2005), os comportamentos de abuso de substâncias (Campbell, 2002; Fals-Stewart, Golden, & 

Schumacher, 2003; Testa, Livingston, & Leonard, 2003), as ideações e tentativas de suicídio 

(Chowdhary & Patel, 2008; Coker, et al., 2002; Day, et al., 2003) e a baixa autoestima (Day, 

et al., 2003). De ressaltar que na investigação de Kunst, Bogaerts e Winkel (2010), os dados 

sugeriam que a conjunção da violência doméstica e os sentimentos de solidão (emocional e 

social) aumentavam o risco de problemas de saúde mental. 

O desânimo aprendido é uma resposta comum e previsível nas mulheres vítimas de violência 

conjugal face à situação que vivenciam (Bargai, Ben-Shakhar, & Shalev, 2007). A investigação 

de Bargai e seus colaboradores (2007) sugere que o desânimo aprendido nas mulheres vítimas 

de violência conjugal está associado tanto com a exposição prolongada aos abusos como com 

outros fatores de risco externos ao relacionamento violento. Este estudo indica ainda que o 

desânimo aprendido medeia a contribuição da exposição à violência no desenvolvimento de 

perturbações mentais, como a depressão major e o stress pós-traumático. Por outras 

palavras, os dados indicam que o desânimo aprendido amplia o efeito patogênico da violência 

doméstica. 

Ao nível geral da perceção de saúde, alguns autores afirmam que os abusos crónicos estão 

associados a uma saúde cada vez mais deteriorada e com a saliência de diversos problemas de 

saúde (Bonomi, et al., 2006; Staggs & Riger, 2005). Ao nível dos abusos recentes, as vítimas 

de violência física e/ou sexuais reportaram mais sintomas severos de depressão, assim como 

pior ou pobre saúde, que se repercute num risco de hospitalização e de taxas maiores de 

utilização do sistema de saúde (Bonomi, Anderson, Rivara, & Thompson, 2007; Bonomi, et al., 

2006; Fletcher, 2010). 

Em súmula, e considerando a perceção da qualidade de vida, um estudo indica que a 

qualidade média dos domínios de vida entre as vítimas de violência conjugal eram 
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significativamente inferiores nos domínios de saúde física e psicológica, assim como nos 

domínios das relações sociais e do ambiente (Leung, Leung, Ng, & Ho, 2005). Desta forma, 

pode-se concluir que a linha base da qualidade de vida nas vítimas de violência por parceiro 

íntimo é significativamente percecionada como menor em comparação com as mulheres que 

não sofreram abusos (Leung, et al., 2005).  

O abuso e a saúde estão também relacionados com outro domínio, isto é, ambos funcionam 

como obstáculos para a estabilidade no emprego (Staggs & Riger, 2005; Swanberg, Logan, & 

Macke, 2005). Por outras palavras, os resultados do estudo de Staggs e Riger (2005) indicam 

que as mulheres recentemente abusadas são menos capazes de trabalhar firmemente que as 

mulheres que não foram recentemente vítimas ou que têm experiências de abuso passadas. 

No geral, as investigações parecem estar de acordo que, em comparação com não vítimas de 

violência, as vítimas de violência por parceiro íntimo estão mais propensas a relatar menor 

produtividade, maiores taxas de absenteísmo, menor pontualidade e maiores taxas de 

rotatividade de emprego, assim como de perdas de empregos (Tolman & Rosen, 2001). 

Em relação ao nível familiar verifica-se que a maioria das mulheres separa-se dos seus 

maridos devido às agressões infligidas por estes mesmos (Miranda, et al., 2010). Outro 

impacto relevante de assinalar são as consequências na saúde mental dos filhos que 

testemunham a violência, na medida em que apresentam maior probabilidade de revelarem 

problemas emocionais e comportamentais, incluindo ansiedade e depressão, baixa 

autoestima, desobediência, pesadelos, queixas somáticas e baixo desempenho escolar 

(Fergusson & Horwood, 1998; Martin, Langley, & Millichamp, 2006). 

Em jeito de conclusão, a multiplicidade de impactos da violência conjugal repercute-se na 

vida da mulher mais fortemente do que simplesmente a soma desses impactos, não estando 

vinculadas apenas a ações que diminuam ou eliminem as agressões por parte do companheiro 

(Miranda, et al., 2010). 

Etiologia da violência conjugal 

Existem diversas teorias que procuram explanar a etiologia da violência infligida por parceiros 

íntimos, sendo que estas abrangem vários níveis de análise, desde a influência das normas 

sociais e das desigualdades de poder até as interações entre os membros da família na 

infância e na vida adulta, e finalmente até as características individuais que aumentam a 

probabilidade da perpretação e do risco de violência (Woodin & O'Leary, 2009). 

Relativamente às teorias socioculturais, estas focam-se em fatores sociais e culturais para 

explicarem como a violência contra as mulheres é tolerada por diversas sociedades e como 

esta pode ser encarada como uma função das estruturas e sistemas sociais (Lawson, 2012; 

Woodin & O'Leary, 2009). As teorias da violência conjugal tendem a perspetivar as suas 

explicações numa visão feminista ou numa perspetiva geral da violência familiar.  
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Na visão feminista é considerado que o problema da violência conjugal é fundamentalmente 

relacionado com o género e com a dominação patriarcal dos homens sobre as mulheres 

(Lawson, 2012; Woodin & O'Leary, 2009). No que concerne aos papéis de género, estas teorias 

defendem que o indivíduo agirá consoante as suas crenças sobre o comportamento 

apropriado, tendo em consideração a sua identificação de género. Neste sentido, os 

indivíduos que acolham as identidades de género masculinas mais tradicionais terão mais 

probabilidade de se envolver em comportamentos agressivos (Woodin & O'Leary, 2009). 

Jenkins e Aubé (2002) descobriram que os homens que apresentavam crenças que suportavam 

o modelo tradicional de género, ou normas que refletiam a necessidade de estatuto eram 

mais prováveis de serem agressivos, sendo que as mulheres com menores atitudes tradicionais 

sobre o papel do homem aumentavam a predição de terem comportamentos violentos com o 

seu parceiro. Também existem evidências que a suscetibilidade às ameaças de identidade de 

género aumentam a probabilidade do homem apresentar um comportamento violento com a 

parceira (Franchina, Eisler, & Moore, 2001), nomeadamente pode recorrer a agressão ou a 

outras formas de poder para restaurar o controlo e equilibrar a relação de acordo com as suas 

crenças (Jewkes, 2002). Ao nível do domínio patriarcal, a violência é reconhecida como um 

meio pelo qual os homens asseguram a subordinação da mulher, e o medo da ameaça de 

violência é um mecanismo que mantém a mulher submetida aos papéis dentro da sociedade 

(Woodin & O'Leary, 2009). Por fim destacar que os agressores que apresentam tanto vínculos 

inseguros como necessidade elevada de controlar os parceiros relatam maior violência 

conjugal (Mauricio & Gormley, 2001). 

Por outro lado, as teorias da violência familiar consideram que a violência por parceiro íntimo 

é apenas um aspeto da questão maior que é a violência familiar. Nesta perspetiva a unidade 

de análise é a família (em vez de o indivíduo ou o casal), e a violência conjugal é uma 

expressão do conflito dentro da estrutura familiar (Lawson, 2012). De facto, a violência 

conjugal tem uma maior probabilidade de ocorrência nos casais que experienciam insatisfação 

na sua relação (Stith, Smith, Penn, Ward, & Tritt, 2004; Woodin & O'Leary, 2009) ou que 

vivenciam discórdia e conflitos relacionais (O'Leary, Slep, & O'Leary, 2007). 

As explicações da existência de violência conjugal numas famílias e noutras não são 

respondidas, na maioria, com base nas teorias interpessoais. Os teóricos colocam a hipótese 

de que a violência por parceiros íntimos é inicialmente aprendida através de modelamento 

durante a infância, ou seja, ao observar as relações dos pais e amigos aprendem como 

resolver os conflitos familiares (Bell & Naugle, 2008). Destaca-se assim como potencias 

fatores de risco para a violência a aprendizagem social com a família de origem, o tipo de 

vínculo, o reforço do comportamento violento e o grau de conflito dentro das relações com 

adultos (Bell & Naugle, 2008; Lawson, 2012; Woodin & O'Leary, 2009). 

Em contraste com as outras perspetivas apresentadas, as teorias intrapessoais procuram 

explicar a violência conjugal como uma consequência natural de fatores biológicos individuais 
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e do seu funcionamento psicológico (Woodin & O'Leary, 2009). Por exemplo, a 

hereditariedade genética, a raiva e hostilidade, o uso de álcool e drogas e algumas 

perturbações de personalidade são considerados fatores que podem colocar os indivíduos num 

maior risco para a perpetração de comportamentos violentos contra o parceiro íntimo.  

Em relação aos fatores biológicos existem evidência que alterações neuroquímicas, 

especificamente a testosterona excessiva ou a atividade da serotonina reduzida, refletem 

uma alteração da função neuronal que pode conduzir a uma resposta rápida a estímulos 

externos (Pinto, et al., 2010). Hines e Saudino (2004) descobriram que a violência conjugal 

pode ser explicada por dois genes compartilhados entre irmãos gêmeos, que não partilham o 

mesmo meio, o que sugere que pode também existir uma componente genética para a 

violência por parceiro íntimo. 

 Modelos multifacetados referem que a propensão para a raiva conduz a comportamentos 

agressivos, visto que provoca alterações no afeto, na cognição e nos níveis de ativação que 

aumentam a probabilidade de comportamentos violentos (Anderson & Bushman, 2002). 

Norlander e Eckhart (2005) na meta-análise que realizaram encontraram evidências que 

homens fisicamente violentos demonstram níveis moderadamente elevados nas experiências e 

expressões de raiva e hostilidade que os homens não violentos, mesmo quando estes últimos 

encontra-se em relações conflituosas. Além do mais, os homens que são severamente 

violentos são mais hostis e com mais sentimentos de raiva do que os que homens menos 

violentos. 

Recorrendo a uma ampla variedade de amostras, medidas, e métodos de pesquisa, o consumo 

problemático e uso de substâncias, especialmente do álcool, tem sido consistentemente 

associada à violência por parceiro íntimo (Murphy & Ting, 2010). Aproximadamente um terço 

dos indivíduos, das amostras da população geral, relata ter consumido álcool antes de um ato 

de violência contra o parceiro íntimo (Caetano, Schafer, & Cunradi, 2001). De realçar que a 

associação entre o consumo de álcool ou outra substância e a violência conjugal pode ser 

considerada tanto direta como indireta, isto é, pode ser resultado de uma relação causal ou 

pode funcionar como uma função subjacente a outros problemas, como de personalidade 

(Murphy & Ting, 2010; Woodin & O'Leary, 2009). 

Seguindo esta linda de pensamento, várias tentativas foram realizadas para identificar 

características psicopatológicas e de personalidade que pudessem aumentar a suscetibilidade 

para os comportamentos violentos contra um parceiro íntimo (Bell & Naugle, 2008). Alguns 

estudos afirmam que as características antissociais em jovens adultos aumenta a 

probabilidade, para ambos os géneros, de ocorrência de violência entre parceiros para 

(Capaldi & Owen, 2001). Mas também as características da perturbação de personalidade 

borderline estão associadas a respostas mais impulsivas e agressivas, especialmente quanto 

confrontados com tensões em relações íntimas (Woodin & O'Leary, 2009). 
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Posteriormente na procura de modelos mais sistémicos, as perspetivas teóricas sobre a 

explicação da violência por parceiros íntimos começaram a considerar não apenas um fator 

único na etiologia da violência conjugal, mas antes estruturas multifatoriais. Estes quadros 

teóricos multifatoriais sugerem que a violência por parceiro não é simplesmente causada por 

um sistema individual de crença patriarcal ou perturbação psicológica, mas sim é o resultado 

da interação entre várias características do indivíduo e do seu ambiente circundante (Stith, et 

al., 2004). 

Dutton propôs um modelo ecológico para a compreensão do comportamento violento nas 

relações íntimas, sendo que considerou não só o indivíduo, mas também o ambiente 

envolvente e as relações que o indivíduo estabelece (Lawson, 2012; Woodin & O'Leary, 2009). 

Neste modelo são identificados quatro níveis de análise que estão relacionados e aninhados 

dentro de um nível mais amplo (Lawson, 2012; Woodin & O'Leary, 2009). O primeiro e o mais 

amplo nível de análise é o macrossistema, que diz respeito ao sistema de crenças e valores 

culturais, onde emergem as desigualdades do género e as normas sociais de agressão. O 

segundo nível de análise é o exossistema, que é caraterizado pela conexão das famílias à 

cultura onde estão inseridas, nomeadamente as oportunidades económicas, grau de contacto 

entre os géneros e a integração na comunidade. Neste nível a carreira, o emprego, o 

rendimento, a educação e o nível de stress apresentam uma ligação forte com o 

comportamento violento (Casique & Furegato, 2006; Stith, et al., 2004). O terceiro nível é o 

microssistema, o qual abarca as características da família e as individuais, isto é, a família 

enquanto unidade e contexto envolvente imediato do indivíduo. Ressalta-se como fatores de 

risco baixa satisfação conjugal, ciúmes e história de violência física e emocional (Stith, et al., 

2004). O quarto e o mais estreito nível de análise é referente aos fatores ontogénicos, ou 

seja, engloba as experiências psicológicas, cognitivas, afetivas e comportamentais do 

individuo. Os fatores de risco associados a este nível abrangem os abusos de substâncias 

ilícitas e álcool, ideologia tradicional dos papéis de género, raiva e hostilidade, depressão e 

antecedentes de comportamentos agressivos (Casique & Furegato, 2006; Stith, et al., 2004). 

Outro modelo multissistémico que se destaca é o modelo de três níveis das influências 

percebidas na violência por parceiro íntimo, na medida em que define os diversos níveis 

consoante a sua proximidade ao comportamento violento (Flynn & Graham, 2010). O primeiro 

nível, denominado por história e atributos pessoais do agressor e da vítima, abarca atributos 

estáveis do indivíduo como personalidade agressiva, atitudes ou crenças conducentes da 

violência, e experiências na infância que podem influenciar e aumentar a probabilidade de 

uma pessoa ser agressiva (Flynn & Graham, 2010). O nível dois envolve as circunstâncias 

atuais da vida, como stress, depressão, problemas de saúde física, abuso atual de álcool e 

drogas, insatisfação com a vida conjugal, problemas económicos, preocupações familiares ou 

outras situações que podem levar a que a pessoa responda com maior probabilidade de forma 

agressiva em conflitos íntimos (Flynn & Graham, 2010). O último nível refere-se aos 
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precursores imediatos ou precipitadores que conduzem à violência. Neste sentido o terceiro 

nível inclui atos do parceiro considerados provocatórios ou agressivos, estado emocional e 

mental do perpetrador, questões de comunicação, demonstrações de poder e autoridade, e 

outros fatores situacionais (Flynn & Graham, 2010). Explanar que os fatores do nível um 

podem ser percebidos como explicações únicas para o comportamento agressivo, mas também 

podem ser mediados por circunstâncias da vida e por precursores imediatos, enquanto os 

fatores de nível dois podem ser também entendidos como uma explicação suficiente ou ser 

mediado por precursores imediatos (Flynn & Graham, 2010). 

Fatores de risco associados a Violência por parceiro íntimo 

Os fatores de risco estão associados a uma maior probabilidade de violência por parceiro 

íntimo tanto para a vitimização como para a perpetração. De ressaltar que são fatores que 

contribuem para o comportamento de violência conjugal, contudo podem ser ou não causas 

diretas destes mesmos, na medida que nem todos os indivíduos com fatores de risco 

identificados cometem comportamentos violentos (Shannon, 2009). Reconhece-se assim que 

existe uma combinação de fatores individuais, relacionais e sociais na contribuição para o 

aumento do risco de se tornar uma vítima ou agressor na violência por parceiro íntimo 

(Shannon, 2009; Stith, et al., 2004). Embora os fatores acima possam ajudar na identificação 

das pessoas em risco, Riggs, Caulfied e Street (2000) sugerem que estas têm pouco poder para 

prever o momento de um incidente violento. 

As investigações realizadas até ao presente têm encontrado relações entre o comportamento, 

as atitudes e as características dos agressores com a violência conjugal e a reincidência (Stith 

& McMonigle, 2009).  

Riggs, Caulfield, e Street (2000) sugerem na sua revisão da literatura que as características 

demográficas (por exemplo, idade, nível socioeconómico, desemprego), a presença de 

agressão em relacionamentos anteriores, as características psicológicas (por exemplo, raiva, 

ciúme, atitudes de violência), a psicopatologia, as características de relacionamento (por 

exemplo, satisfação conjugal), e a experiência/testemunho de abuso na família de origem são 

marcadores de risco potencialmente importantes para a perpetração.  

No contexto português, Matos (2002) faz alusão a fatores de risco que considera serem 

características passíveis de serem mais ou menos estáveis num eventual agressor: (a) a 

psicopatologia (tendo um papel diminuto, não deve ser excluída, nomeadamente nos casos de 

violência física severa ou quando é estendida a vários contextos); (b) os défices 

comportamentais (e.g. dificuldades de assertividade, irritabilidade, frustração); (c) o 

consumo habitual e excessivo de álcool e drogas); (d) a violência na família de origem (ser 

vítima direta ou ter testemunhado violência familiar pode desencadear o ser-se violento na 

conjugalidade); (e) a violência contra as crianças (cerca de 50% dos homens que agridem as 

companheiras, também o fazem aos filhos); (f) o nível socioeconómico (a violência parece ser 
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mais preponderante entre homens com níveis económicos e educacionais mais baixos; a 

violência também ocorre quando a mulher possui este estatuto superior ao do homem). 

Contudo, numa meta-análise, verificou-se que estar desempregado, ter menor rendimentos, 

ter uma idade mais jovem e ter um menor grau de escolaridade eram fracos preditores de 

violência por parceiro masculino (Stith, et al., 2004). 

No que concerne às investigações com as vítimas, estas não têm incidido sobre as 

características de personalidade destas, mas sim nas respostas típicas na violência doméstica 

e nos fatores de risco. Assim, as vítimas de violência íntima por parceiro experienciam medo 

intenso de abuso, ansiedade, depressão, baixa autoestima e sintomas da Perturbação de 

Stress Pós-Traumático (Rohrbaugh, 2008). Também podem tentar atenuar a sua dor emocional 

através do consumo e abuso de álcool e outras substâncias, o que é considerado um fator de 

risco (Riggs, et al., 2000; Rohrbaugh, 2008). 

Segundo a teoria da aprendizagem social, as mulheres que cresceram num lar onde 

testemunharam violência contra as suas mães ou onde as próprias em criança foram agredidas 

são mais suscetíveis de se tornarem vítimas quando se tornarem adultas (McCue, 2008; Riggs, 

et al., 2000). Alguns sociólogos também acreditam que crescer numa família tradicional com 

a crença da superioridade masculina pode contribuir para a probabilidade de uma mulher ser 

vítima na idade adulta (McCue, 2008). 

De uma forma geral, os autores apontam que a experiência anterior/testemunho de violência 

na família de origem, abuso de drogas, psicopatologia, e o perigo percebido são fatores de 

risco para a vitimização.  

Crenças e Atribuições Causais dos Agressores conjugais 

Diferentes contribuições teóricas têm avançado explicações para a ocorrência desta forma de 

violência, sendo que nesta investigação o enfoque reside na forma como o sistema social e as 

crenças sustentadas em torno da violência conjugal contribuem para esta forma de 

perpretação e para a procura de soluções nesta problemática (Machado, Matos, & Gonçalves, 

2008). 

De uma forma abrangente, a cultura inclui todos os valores, atitudes, crenças e padrões de 

comportamento de uma sociedade que detém e pratica esses mesmos (Pournaghash-Tehrani, 

2011). Destaca-se assim, a família como a menor unidade de uma sociedade, que ensina as 

crianças as crenças, as atitudes e como se devem comportar. Se estas crenças e atitudes 

endossarem os maus tratos ao cônjuge podem contribuir para a ocorrência de 

comportamentos agressivos e violentos entre os membros da família (Pournaghash-Tehrani, 

2011). 
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Neste sentido, a violência, enquanto fenómeno social complexo que suscita representações, 

deve ser compreendida a partir dos comportamentos e práticas humanas que lhe estão a dar 

suporte, em conjunto com os sistemas simbólicos que lhes conferem sentido (Guimarães & 

Campos, 2007). Desta forma, as crenças acerca do mundo que nos rodeia influenciam a 

realidade que percecionamos (Markin-Byrd & Azar, 2011). As crenças de género, de 

relacionamento, e as diferenças nas atribuições podem ser importantes preditores da 

violência conjugal tanto na adolescência como na idade adulta.  

Nos dias de hoje, encontra-se ainda associado à violência conjugal a crença de que esta é 

natural e privada, o que juntamente com as normas sociais, políticas e religiosas contribui 

para a perpetração e legitimação desta problemática (Casique & Furegato, 2006). Nota-se 

assim, de acordo com Guimarães e Campos (2007) uma disposição cultural para se considerar 

fenómenos de violência explícita (atos agressivos) como sendo, além de frequentes, 

‘comuns’, ‘naturais’ e até ‘banais’, destituindo a violência do lugar da excecionalidade, para 

se tornar uma vivência do quotidiano. De acordo com os mesmos autores, o que caracteriza 

fundamentalmente esta noção de banalização da violência é a legitimação do uso da agressão 

(física ou simbólica) como forma de regulação/resolução de conflitos de interesses, seja entre 

pessoas ou grupos. 

De ressaltar que existem outras crenças relacionadas com a violência conjugal, das quais 

enumero algumas: (1) a violência ocorre apenas em classes sociais baixas, com baixos 

estatuto socioeconómico e baixa escolaridade; (2) os episódios de violência são provocados 

pelo álcool e pelas drogas; (3) o homem não consegue controlar os seus impulsos; (4) o 

agressor é violento em todas as suas ações e relações interpessoais; (5) as mulheres devem 

ficar com os seus parceiros sob qualquer circunstância, para que os filhos possam crescer com 

o pai; (6) as mulheres gostam de sofrer; (7) se não existe ciúme entre o casal, não existe 

amor; (8) se o homem violento se arrepende ou se desculpa, isso permitirá que mude a sua 

conduta abusiva; (9) o lar é um espaço privado, onde ninguém deve interferir; (10) a violência 

é natural, sempre existiu e vai continuar a existir (Casique & Furegato, 2006). 

Nomeadamente, Soreson e Taylor (2005) demonstraram no seu estudo que os participantes 

encontravam-se mais hesitantes sobre a intervenção do sistema legal se a agressão envolvesse 

um casal casado do que se compreendesse divorciados, separados ou namorados, remetendo 

assim para a crença de legitimação da violência pela preservação da privacidade da família. 

Estes resultados são consistentes com os resultados de outros estudos e refletem o impacto 

das crenças sobre a ocorrência de violência entre os casais. A título de exemplo Bhanot e Sen 

(2007) realizaram um estudo para determinar o papel das crenças na violência contra as 

mulheres, tendo demostrado que os homens que abandonam as suas crenças culturais e 

tradicionais que difundem o comportamento abusivo contra as esposas estão mais propensos a 

suportarem comportamentos não-abusivos contra os cônjuges. Neste sentido, parece que a 
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violência no lar permanece associada, de uma forma estreita e intrínseca, a relações de 

poder assimétrico entre géneros, mantendo-se o modelo dominador-dominado, típico de um 

sistema patriarcal, ainda vigente em grande parte das sociedades ocidentais, como Portugal 

(Barroso, 2007). Por exemplo, num estudo realizado com estudantes os resultados indicam 

que a variância nas crenças dos alunos sobre a violência conjugal pode ser atribuída à sua 

ideologia patriarcal em relação à vida familiar e à sua exposição à violência familiar durante 

a infância e adolescência (Haj-Yahia & Uysal, 2008). 

Nos estudos portugueses com a população em geral, ou com estudantes, ou com profissionais 

de saúde e polícias têm-se verificado uma tendência para a discórdia com as crenças que 

legitimam a violência (Machado, 2005; Machado, Gonçalves, Matos, & Dias, 2007; Machado, 

Matos, & Moreira, 2003; Machado, et al., 2009). Numa dessas investigações, os resultados 

mostraram uma diferença clara de género na violência conjugal, sendo que os parceiros 

masculinos relataram atos mais violentos (Machado, et al., 2007). Uma interpretação possível 

para estes dados é a estrutura tradicional de género onde o homem domina nas relações 

conjugais portuguesas (Santos & Mercurio, 2004), refletindo assim um maior apoio masculino 

para as crenças legitimadoras da violência provocada pelo parceiro (Machado, et al., 2007). 

Ainda neste estudo, em relação as crenças e comportamentos, os resultados evidenciaram 

duas tendências principais: (1) um maior grau de legitimação da violência entre os paceiros 

abusivos e (2) uma aparente contradição entre a desaprovação de violência física e sua ampla 

utilização por parte dos parceiros. Uma hipótese explicativa que estes autores apresentam 

para a aparente contradição entre os dados sobre as atitudes e os comportamentais consiste 

num dilema que os indivíduos enfrentam entre as mensagens culturais com as quais foram 

educados e em que acreditam e as mensagens culturais que recebem agora, e nas quais 

também acreditam. 

Existem evidências que algumas variáveis sociodemográficas estão correlacionadas com as 

crenças relacionadas com o abuso físico e sexual e com o abuso verbal, assim como as crenças 

sobre as causas da violência doméstica estão relacionadas com evidências empíricas e com 

mitos (Nabors, Dietz, & Jasinski, 2006). Relativamente à característica sociodemográfica da 

idade, o estudo de Archer (2004) indicou que os homens tendem a percecionar as agressões 

menos positivamente, como menos potente, e mais em termos expressivos, em idades mais 

avançadas, resultados também sugeridos outras investigações (O’Connor, Archer, & Wu, 

2001). Em Portugal, os resultados do estudo de Machado e colaboradores (2007) 

demonstraram que os participantes mais velhos apresentavam maior grau de apoio nas 

crenças que legitimam o abuso pelo parceiro, apesar de não encontrar diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos. Assim como o suporte para as crenças foi menor 

nos participantes com maior nível de escolaridade. Uma relação significativa também foi 

encontrada entre estatuto ocupacional e social no apoio às crenças sobre o abuso por 

parceiro, sendo que diminui com o aumento do estatuto. 
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Pournaghash-Tehrani (2011) observou que as reações dos homens ao incidente violento varia 

de acordo com o tipo de crença que este possui, ou seja, a crença de que existe "permissão 

para usar a violência" relaciona-se significativa e positivamente com o “cortar relações” e 

com a represália, enquanto apresenta uma associação significativa e negativa com a 

tolerância. Este autor coloca a hipótese de que os homens utilizam as reações “cortar 

relações” e represália como expressões, de forma instrumental, das suas emoções. Por outro 

lado, neste mesmo estudo, as crenças como "a crença na repugnância de violência (física e 

psicológica)" estavam relacionados com o aumento da tolerância e a diminuição da represália 

e do “cortar as relações”. O autor coloca também a hipótese, com base nos seus resultados, 

de que a crença dos homens que a "perpetração da violência contra cônjuge é um ato 

abominável" poderá resultar numa maior tolerância da violência por parte dos seus cônjuges, 

que, por sua vez, pode diminuir os comportamentos de cariz repreendedor.  

As crenças que legitimam a violência têm um profundo impacto no entendimento que as 

vítimas e os agressores têm sobre o fenómeno, podendo também intervir nas suas condutas: 

manter-se na relação abusiva/denunciar as agressões; desvalorizar a violência/modificar o 

comportamento abusivo (Machado et al., 2003). Como tal, é importante perceber de que 

maneira a violência é interpretada pelos intervenientes, tendo em atenção que esta dimensão 

está associada às normas culturais que atuam sobre as perceções dos indivíduos e que não são 

imutáveis. 

Numa investigação realizada por Worden e Carlson (2005), quando os participantes foram 

questionados sobre as causas da violência doméstica apuraram que a maioria dos sujeitos 

avaliava a violência no contexto de problemas individuais, dos relacionamentos e das 

famílias, e não como um problema com raízes sociais ou culturais. Além do mais, eram poucos 

os que consideravam as mulheres como causadoras do abuso de que são alvo, embora alguns 

acreditem que as mulheres querem ser agredidas. O estudo revelou, ainda, que o género, a 

idade e a familiaridade com episódios de violência conjugal desempenham um papel 

importante nas opiniões e crenças acerca do tema. 

Em suma, há claras diferenças cognitivas entre homens violentos e não-violentos. Estas 

crenças e atribuições influenciam a realidade apreendida e os comportamentos que adotam 

(Markin-Byrd & Azar, 2011). Neste sentido, a prevenção cognitiva e esforços de intervenção 

na reconstrução de novas cognições são fundamentais na compreensão e resolução da 

violência por parceiro (Markin-Byrd & Azar, 2011). Além do mais, a revisão da literatura atual 

e investigações nesta área, parecem que têm estabelecido algumas das principais 

características cognitivas dos agressores de violência conjugal (Gilchrist, 2007), que podem 

ajudar na prevenção e intervenção da violência conjugal. 

Outro tema que emerge na revisão da literatura é o fenómeno da culpa e a sua relação com 

comportamentos violentos ocorridos nos relacionamentos. Neste sentido, procura-se 
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compreender como as dimensões de atribuições influenciam a escolha da estratégia de 

resolução de problemas e conflitos pelo indivíduo (Marques & Coleta, 2010). 

Indivíduos agressivos e anti sociais costumam usar distorções cognitivas para justificar os seus 

comportamentos (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Pastorelli, & Regalia, 2001; Henning, 

Jones, & Holdford, 2005). A externalização da culpa em outrem, instituições e situações é 

uma estratégia. Estas distorções não ocorrem apenas depois dos incidentes como 

racionalizações do comportamento, mas sim são crenças e atitudes que, teoricamente, 

contribuem para o comportamento violento e, especificamente, a agressão (Maruna & Copes, 

2005). Torna-se também pertinente destacar que os parceiros violentos muitas vezes 

racionalizam o seu comportamento (Cavanagh, Dobash, Dobasch, & Lewia, 2001), e as 

expressões de perdão por parte da vítima podem alimentar essas racionalizações (Tsang & 

Stanford, 2007). De ressaltar a título de exemplo, que muitos estudos sugerem que os homens 

são mais propensos do que as mulheres a culpar as vítimas, especialmente os homens que 

possuem atitudes mais tradicionais sobre relacionamentos familiares (Bryant & Spencer, 

2003). 

Alguns investigadores estudaram como as perceções do agressor, da vítima, e dos incidentes 

são uma função do género do agressor e/ou vítima, enquanto outros analisaram como a 

relação entre agressor e vítima influencia a perceção da agressão (Williams, Richardson, 

Hammock, & Janit, 2012). De ressaltar que os envolvidos no incidente agressivo formam 

juízos sobre a violência do comportamento, quão errado o comportamento era, e ainda a 

quantidade de culpa possível de atribuir ao agressor (Williams, et al., 2012). 

Uma característica muito particular nos agressores é a tendência à negação do 

comportamento agressivo e a minimização da agressão, acusando a vítima de originar o 

comportamento emitido (Padovani & Williams, 2002). Os resultados do estudo de Henning, 

Jones e Holdford (2005) sugerem que os agressores, homens e mulheres, de violência 

doméstica tendem a adotar respostas socialmente desejáveis durante as avaliações judicias, 

que atribuem a culpa do incidente agressivo aos atributos da sua recente 

cônjuge/companheiro do que responsabilizar-se pelo mesmo, e ainda que um número 

significativo dos agressores, de ambos os géneros, negam o recente incidente e/ou minimizam 

a gravidade do crime. De destacar que os homens violentos são mais suscetíveis de assumir ou 

realizar uma atribuição ao seu parceiro como este sendo egoísta e culpado (Dye & Eckhardt, 

2000). 

Segundo Witte e colaboradores (2006) o agressor pode atribuir menos culpa a si próprio em 

circunstâncias em que os comportamentos da vítima podem ser percebidos como uma 

plausível causa para a violência, nomeadamente quando as vítimas são verbalmente 

agressivas antes do incidente agressivo. Parece existir assim uma tendência, no âmbito da 

violência doméstica, para culpar a vítima tanto a um nível social como individual (Bryant & 
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Spencer, 2003), tendo em especial atenção qual o comportamento da vítima antes e após a 

agressão pelo seu parceiro íntimo (Equeda & Harrison, 2005). 

No estudo de Cantos, Neidig e O’Leary (1993), os dados revelaram que tanto os homens como 

as mulheres demonstraram um elevado grau de frequência de atribuição de culpa ao seu 

parceiro para os episódios de violência. Contudo, os homens eram significativamente mais 

favoráveis a atribuírem a culpa a si mesmos para o acontecimento violento mais recente do 

que para o primeiro episódio. Reforçar que nesta mesma investigação, as atribuições de culpa 

foram relacionadas com variáveis contextuais. A sugestão deste último resultado é partilhada 

pela descoberta de Bryant e Spencer (2003), onde os alunos com experiência prévia de 

violência eram mais propensos, do que os seus homólogos a atribuir a culpa da violência 

doméstica a fatores sociais do que a caraterísticas individuais e familiares.  

Relativamente às razões e motivos para aos comportamentos violentos, os agressores 

defendem que os incidentes agressivos resultam devido ao ciúme do seu parceiro, à 

dificuldade de gerir a sua raiva, à instabilidade emocional, ao pouco compromisso com a 

parceira à e insegurança no relacionamento (Henning, et al., 2005). Num estudo desenvolvido 

em Portugal por Barroso (2007), identificou-se como principais razões para a violência nas 

relações amorosas o ciúme (53,7%) e o alcoolismo (27,4%), fatores estes que atenuam também 

a perceção da vítima relativamente à gravidade do comportamento, revelando assim uma 

forte ambiguidade no juízo que esta faz do agressor. Outros fatores, mas com menor 

expressão estatística relacionavam-se com questões como a vida privada (e.g. divórcio), a 

gravidez não desejada, os problemas económicos, a toxicodependência e os problemas de 

saúde. 

A teoria da atribuição sugere que a perceção do indivíduo sobre as causas de um 

acontecimento agressivo terá um impacto sobre o comportamento e sentimentos (Fox & 

Sharon, 2005). Na revisão da literatura são indicadas algumas situações que influenciam ou 

alteram a forma como a culpa é atribuída e a própria maneira como se perceciona o 

comportamento violento. Nomeadamente, estar sob o efeito de álcool tende a diminuir a 

atribuição de culpa para os comportamentos violentos mais graves e severos, mas não para os 

incidentes menos graves (Tryggvesson & Bullock, 2006). De realçar que o menor grau de culpa 

foi atribuída quando tanto o agressor como a vítima estavam intoxicados por uma substância 

alcoólica (Tryggvesson & Bullock, 2006). As atribuições surgem também associadas aos 

problemas e conflitos conjugais, e podem também ajudar na previsão dos comportamentos na 

interação conjugal (Fincham, Byrne, Bradbury, & Karney, 1997). 

Na verdade, a falta de atribuições de culpa ou remorsos, é frequentemente encarado como 

um sinal de que o agressor continua a ser um perigo para o público e, portanto, mais 

propensos a recorrer a agressão, em comparação com os agressores que assumiram a 

responsabilidade pelo seu comportamento criminoso (Fox & Sharon, 2005). Por outras 
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palavras, parece que o sentimento de culpa está diretamente relacionada com menores níveis 

de agressão (Stuewig, Tangney, Heigel, Harty, & McCloskey, 2010), e por oposição quanto 

maior for a atribuição de culpa à vítima maior será a severidade dos comportamentos 

violentos (Fox & Sharon, 2005). 

Um último aspeto a salientar envolve os resultados de uma investigação, realizado com 

homens e mulheres detidos por agressões ao companheiro, que indicam que as mulheres 

tendem, mais do que os homens, a percecionar o sistema jurídico como um elemento 

dissuasor da violência doméstica. São também elas que mais receiam pela segurança das 

mulheres agredidas (Ventura, Lambert, White, & Skinner, 2007). 
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Capítulo 2 - Metodologia 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação do estudo empírico sobre as crenças, comportamentos e 

atribuições causais em relação à violência conjugal. Num primeiro momento, estabeleceu-se 

objetivos norteadores do trabalho a ser desenvolvido, que se refletem subsequentemente nas 

hipóteses formuladas. Posteriormente descreve-se o método em que assenta a investigação, em 

termos de participantes, instrumentos e procedimentos envolvidos. 

Objetivos e Hipóteses 

O presente estudo procura estudar as crenças que legitimam a violência conjugal e as atribuições de 

culpa dos agressores conjugais, identificados em Portugal Continental pelo Ministério Público. Assim 

como compreender a relação entre as crenças, as atribuições causais e o comportamento violento. 

Neste sentido, os principais objetivos delineados passam por: identificar e descrever as crenças de 

legitimação da violência conjugal em agressores conjugais; identificar e descrever o tipo de 

atribuições causais dos agressores conjugais; conhecer a relação entre as crenças conjugais e as 

atribuições causais; compreender a relação entre as crenças da violência conjugal e o uso de 

comportamentos violentos; entender a relação entre as atribuições causais e o uso de 

comportamentos violentos; e perceber a relação entre crenças, atribuições causais e reincidência. A 

concretização destes objetivos levou à formulação das seguintes hipóteses: 

H1: Os agressores conjugais apresentam um maior grau de suporte para as crenças que legitimam a 

violência conjugal pelo comportamento da mulher.  

H2: Os agressores conjugais com mais de 50 anos apresentam um maior grau de suporte para as 

crenças que legitimam a violência conjugal do que os agressores conjugais com menos de 50 anos. 

H3: Os agressores conjugais com um estatuto socioeconómico médio-alto e alto apresentam um 

menor grau de suporte para as crenças que legitimam a violência conjugal do que os agressores 

conjugais com um estatuto socioeconómico baixo ou médio-baixo. 

H4: Os agressores conjugais com mais habilitações literárias (ensino secundário e ensino superior) 

apresentam um menor grau de suporte para as crenças que legitimam a violência conjugal do que os 

agressores conjugais com menor habilitações literárias (ensino básico). 

H5: Os agressores conjugais que relataram ter realizado um comportamento agressivo físico e/ou 

verbal no último ano apresentam um maior grau de suporte para as crenças que legitimam a 

violência conjugal do que os agressores conjugais que não relataram nenhum comportamento 

agressivo físico e/ou verbal no último ano. 
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H6: Os agressores conjugais apresentam maiores níveis de atribuição de culpa à vítima pelo 

incidente agressivo do que atribuição de culpa a si próprio. 

H7: Os agressores conjugais consideram que o incidente agressivo ocorre um maior número de vezes 

devido aos ciúmes da sua parceira/cônjuge do que devido à dificuldade de gestão da sua raiva. 

H8: Os agressores conjugais consideram que o incidente agressivo ocorre um maior número de vezes 

devido à dificuldade de gestão da sua raiva do que devido ao consumo excessivo de álcool ou 

drogas. 

H9: Os agressores conjugais que relataram ter realizado um comportamento agressivo físico e/ou 

verbal no último ano apresentam uma maior atribuição causal dirigida para a vítima do que os 

agressores conjugais que não relataram nenhum comportamento agressivo físico e/ou verbal no 

último ano. 

H10: O grau de suporte para as crenças que legitimam a violência (maior ou menor) está relacionado 

com o grau de atribuições de culpa dirigidas à vítima e de auto culpa. 

H11: O grau de suporte para as crenças que legitimam a violência conjugal está relacionado com um 

maior risco de reincidência. 

H12: O grau de atribuições causais dirigidas para a vítima está relacionado com um maior risco de 

reincidência. 

Método 

Ao nível do modelo de investigação utilizado, este, enquadra-se nos modelos não-experimentais 

transversais, é tanto exploratório como descritivo. Descritivo, na medida em que se pretende 

averiguar a ocorrência e os valores nos quais uma ou mais variáveis se manifestam, e exploratório 

porque pretende-se conhecer uma realidade ainda pouco estudada (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2006). 

Participantes 

Participaram no presente estudo, de forma voluntária, 30 agressores conjugais portugueses, todos 

do género masculino, e que se encontravam com suspensão provisória do processo1, à exceção de 3 

participantes que tinham sido condenados a uma pena de prisão suspensa. Nesta amostra, a idade 

compreendida é entre os 23 e 70 anos (M= 49,00, SD= 11,89), e 15 agressores conjugais (50,0%) são 

casados, 3 (10,0%) encontram-se em união de facto, 10 (33,3%) divorciados e apenas 2 são solteiros 

                                                 

1 Forma consensual de resolução do conflito criminal, sendo que a vítima tem de requerer de forma livre e 

esclarecida e o arguido não tenha condenações anteriores por crime da mesma natureza ou anteriores 
suspensões provisórios do processo por crime de violência doméstica 
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(6,7%), sendo que destes últimos 12 sujeitos (40,0%), apenas 4 deles afirmaram que namoravam 

(13,3%). Dos 22 participantes que possuem uma relação amorosa 13 (43,3%) vivem com a 

companheira e os filhos. 

Nesta amostra, 63,3% tem como habilitações literárias o ensino básico, 33,3% completou o ensino 

secundário e 3,3% concluiu o ensino superior. Ao nível profissional, 60,0% dos participantes 

trabalharam ou trabalham no sector terciário, sendo que atualmente 14 sujeitos (46,7%) encontram-

se como membros ativos no mercado de trabalho, 9 estão desempregados (30,0%) e 7 estão 

reformados (23,3%).  

No que concerne ao estatuto socioeconómico, este é autoestimado num nível mediano (médio-

baixo, médio ou médio alto) pela maioria dos agressores conjugais (63,4%). Relativamente ao meio 

onde residem, um pouco mais de metade da amostra (56,7%) afirma viver no meio urbano, enquanto 

43,3% indica o meio rural. 

Mais de metade da amostra (22 agressores conjugais, 73,3%) considera ter pelo menos um problema 

significativo na sua vida, sendo os problemas familiares (50,0%), económicos (40,0%) e judiciais 

(20,0%) são os mais frequentemente identificados. De ressaltar que ao nível da perceção de suporte 

social, a grande maioria considera que tem amigos e familiares com quem possa contar (86,7%) e em 

quem confiar (80,0%). 

Cerca de 40,0% dos participantes da amostra afirmam terem assistido, várias vezes, a cenas de 

violência entre os seus pais na sua infância, maioritariamente física (66,7%), mas também emocional 

(33,3%). De destacar que dentro deste pequeno grupo, 66,7% atribui a culpa da violência ao 

agressor. 

Por fim, 93,3% identificam como alvo do seu comportamento violento as suas companheiras 

amorosas, namoradas ou esposas, sendo que existem quatro sujeitos (13,3%) que afirmam também 

serem agressivos com o(s) filhos. De destacar que apesar de todos os participantes terem sido 

identificados pelo Ministério Público como agressores conjugais, dois destes participantes não 

consideraram as mulheres alvo do seu comportamento abusivo. Em relação à frequência deste tipo 

de comportamento 66,7% considera nada ou pouco frequente a sua conduta. 

Instrumentos 

No presente estudo optou-se pelo uso de seis instrumentos distintos. Inicialmente formulou-se um 

questionário sociodemográfico (Anexo 1), abrangendo diversas variáveis que se considerou 

pertinente para o estudo, nomeadamente: idade, estado civil, estatuto socioeconómico, 

habilitações literárias, elementos do agregado familiar, atividade profissional, local de residência, 

perceção da existência de problemas significativos, perceção acerca da facilidade ou dificuldade do 

atingir objetivos de vida, perceção de apoio social, presença de cenas de violência entre os pais na 

infância e alvo(s) e frequência do seu comportamento agressivo. 
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A E.C.V.C. (Escala de Crenças sobre Violência Conjugal), elaborada por Matos, Machado e Gonçalves 

no ano 2000, para a população adulta portuguesa, é constituída por 25 itens que procuram avaliar o 

grau de suporte para a violência conjugal, assim como os principais fatores que justificam esse 

apoio (Anexo 2). Os itens correspondem às crenças que legitimam o apoio ou minimizam a violência 

do parceiro (por exemplo "Os insultos são normais entre um casal") e a concordância com os itens 

representa um maior grau global de legitimação da violência pelo parceiro. Os participantes indicam 

o seu grau de concordância com cada afirmação numa escala de tipo Likert com uma pontuação que 

varia entre 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo totalmente). A pontuação total da escala é obtida 

pelo somatório direto das respostas a cada um dos itens (pontuação máxima possível de 125), mas 

pode-se ainda calcular a nota para cada fator através da soma da pontuação dos itens que o 

integram. A estrutura fatorial desta escala identifica quatro fatores, nomeadamente legitimação e 

banalização da pequena violência; legitimação da violência pela conduta da mulher; legitimação da 

violência pela sua atribuição a causas externas; e legitimação da violência pela preservação da 

privacidade familiar. 

O I.V.C. (Inventário Violência Conjugal) também construído por Matos, Machado e Gonçalves em 

2000, para a população portuguesa, tem como objetivo identificar a vitimização/perpetração de 

comportamentos abusivos em relações do tipo conjugal (Anexo 3). É composto por 21 itens que 

procuram avaliar comportamentos fisicamente abusivos (e.g. pontapés, bofetadas), 

comportamentos emocionalmente abusivos (e.g. insultar ou difamar) e comportamentos de 

coerção/intimidação (e.g. impedir o contacto com outras pessoas, partir coisas para meter medo). 

Este inventário possuí duas partes, na parte A pede-se aos sujeitos que refiram se no último ano 

adotaram na sua relação afetiva atual os comportamentos listados, mas também indaga sobre se o 

seu atual parceiro adotou esses comportamentos em relação a si. Caso a resposta a qualquer uma 

destas questões seja afirmativa, pergunta-se se esse comportamento ocorreu uma única vez ou mais 

do que uma vez. Na parte B do inventário este procedimento é repetido, desta vez tendo como 

referência as relações afetivas anteriores dos sujeitos. Para a análise estatística, os participantes 

foram considerados como agressores quando relataram ter usado pelo menos um dos 

comportamentos listados, considerando tanto os comportamentos físicos e emocionais violentos. 

Ainda de acordo com a análise estatística procedeu-se à divisão dos 20 itens deste instrumento em 

duas categorias gerais: “violência física e sexual” e “violência emocional/psicológica”. Esta 

categorização foi elaborada tendo em conta a revisão teórica elaborada anteriormente, referentes 

às definições de violência física e violência emocional, pretendendo agrupar cada item na categoria 

correspondente. De realçar que no estudo de Machado, Gonçalves, Matos e Dias (2007) a 

categorização foi semelhante e com o mesmo objetivo desta investigação. No Quadro 1, que é 

apresentado de seguida, é ilustrada a distribuição dos itens por cada categoria.  
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Quadro 1 - Categorização dos itens pertencentes ao I.V.C. 

Violência Física e Sexual Violência emocional/psicológica 

Item 1: “puxar os cabelos com força” Item 2: “insultar, difamar ou fazer afirmações graves 

para humilhar ou “ferir”” Item 3: “dar uma bofetada” 

Item 4: “apertar o pescoço” Item 6: “partir ou danificar coisas intencionalmente 

ou deitar a comida para o chão, para meter medo” Item 5: “ameaçar com armas ou usando de força 

física” 

Item 8: “dar um murro” Item 7: “acordar a meio da noite, para causar medo” 

Item 10: “atirar com objetos à outra pessoa” 

Item 11: “dar uma sova” Item 9: “impedir o contacto com outras pessoas” 

Item 12: “dar pontapés ou cabeçadas” Item 14: “perseguir na rua, no emprego ou no local de 

estudo, para causar medo” Item 13: “dar empurrões violentos” 

Item 15: “bater com a cabeça contra a parede ou o 

chão” 

Item 19: “ficar com o salário da outra pessoa ou não 

lhe dar o dinheiro necessário para as despesas 

quotidianas” Item 16: “causar ferimentos que não necessitam de 

assistência médica” 

Item 17: “causar ferimentos que necessitam de 

assistência médica” 

Item 18: “forçar a pessoa a manter atos sexuais 

contra a sua vontade” 

Item 20: “gritar ou ameaçar para meter medo” 

 

A escala de atribuições causais dos agressores relativamente ao comportamento agressivo foi 

projetada por Henning, Jones e Holdford (2005) com base em investigações anteriores e na 

bibliografia existente sobre os fatores de risco do comportamento violento (Anexo 4). Identificaram 

fatores como hostilidade, dificuldades de gestão de raiva, ciúmes, relacionamentos inseguros, 

instabilidade emocional, consumo de substâncias, défices em competências de comunicação 

conjugal, infidelidade e pobre envolvimento e compromisso na relação. Esta informação foi 

utilizada para construir uma escala com 16 itens que visava medir a extensão em que os próprios 

agressores atribuem a culpa a si mesmos ou às vítimas pelo comportamento agressivo. Esta escala 

divide-se em duas subescalas, tendo ambas 8 itens, por exemplo, a subescala da auto culpa inclui 

itens como "Eu tenho um problema de ciúmes" e "Eu tenho dificuldade em controlar minha raiva", 

enquanto a subescala de culpar a vítima, que apesar de usar o mesmo conteúdo substituí o “eu” por 

“V” (Vítima), como “V foi infiel”. Desta forma, para cada item o sujeito escolheria a opção que 

mais se aproximava da realidade de entre estas três: “Falso”, “Um pouco verdadeiro” e “Muito 

verdadeiro” (0, 1 ou 2, respetivamente). As comparações entre as médias das subescalas foram 

utilizados para criar uma variável adicional dicotômica refletindo se o agressor culpava a vítima 

mais do que a ele mesmo. Ao nível da consistência interna desta escala, os valores de alfa de 
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Cronbach demonstraram-se adequados, 0.64 na subescala de auto culpa e 0.82 na subescala culpar a 

vítima. 

O ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment) e foi desenvolvido por Hilton, Harris e Rice 

(2010) com o intuito de avaliar o risco de reincidência do comportamento violento conjugal (Anexo 

5). O sistema ODARA é atualmente o único de avaliação do risco de reincidência da violência 

doméstica. De ressaltar que quanto maior forem os scores neste instrumento maior é a 

probabilidade do homem agredir novamente a companheira feminina com quem coabita, mais 

frequentes e severas serão as agressões futuras, assim como mais brevemente o comportamento 

violento ocorrerá outra vez. O ODARA é constituído por 13 itens com uma escala de resposta 

dicotómica (Sim ou Não), cotando-se 1 para uma resposta afirmativa ou 0 para uma resposta 

negativa, podendo o total variar entre 0 a 13. Este instrumento é uma ferramenta validada para 

avaliar o risco de reincidência da violência contra a mulher através de relatórios policiais e de 

registos criminais.  

Procedimento 

Esta investigação, no momento da construção do protocolo com os vários instrumentos, foi aliada a 

dois outros estudos que se centravam na temática da violência conjugal e nos fatores de risco deste 

comportamento violento. Estes esforços combinados surgem para proporcionar uma colaboração 

mais recetiva por parte das instituições e dos participantes, possibilitar a recolha de dados a um 

maior número de inquiridos e num menor espaço-tempo, assim como permitir uma maior 

contribuição para o conhecimento científico da população em estudo devidos às várias temáticas 

abordadas. Neste sentido, na construção conjunta do protocolo, juntou-se os diversos instrumentos 

pertinentes a cada investigação, onde se encontram incluídos os instrumentos acima referidos, 

assim como uma página referente ao consentimento informado (Anexo 6).  

Na etapa seguinte realizou-se o contacto com os serviços centrais da Direção Geral de Reinserção 

Social (DGRS) de Portugal Continental para solicitar a colaboração e aprovação da realização do 

projeto delineado. Tomou-se a decisão de se pedir a colaboração da DGRS, devido à população que 

se enquadra no seu leque de acção, sendo que se pensou inclusivamente que seria mais fácil 

sinalizar os agressores conjugais desta forma, do que em estabelecimentos prisionais, devido por um 

lado ao facto de que são poucos os agressores conjugais que chegam a ser condenados a pena de 

prisão efetiva por este crime, e por outro lado, considerou-se que o processo de obtenção da 

recolha de dados seria facilitado junto da DGRS ao nível das autorizações para as investigações. 

Para a aprovação da recolha de dados, aquando o contacto com a DGRS, foi facultado o projeto do 

trabalho em causa (Anexo 7), a descrição detalhada dos instrumentos de trabalho, assim como a 

declaração do estabelecimento de ensino superior com a declaração do orientador da dissertação e 

o parecer do mesmo face ao projeto de investigação. 

Posteriormente à aprovação pelo subdiretor foi realizado um contato, telefónico ou por correio 

eletrónico, com as Direções da Zona Centro do País, nomeadamente Dão Lafões (Viseu), Beira Norte 
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(Guarda), Beira Sul (Castelo Branco) e Baixo Mondego (Coimbra), devido à proximidade geográfica. 

O intuito do contacto passava por agendar um contato presencial para esclarecimento dos objetivos 

da investigação, delinear, selecionar e programar as entrevistas com os possíveis participantes, 

conhecer os espaços indicados para a aplicação dos instrumentos. Nesta reunião presencial foram 

selecionados pelas técnicas da instituição os possíveis participantes que se enquadravam nos 

critérios de inclusão, nomeadamente ser do género masculino e terem sido identificados pelo 

Ministério Público como agressores conjugais. 

A recolha dos dados decorreu entre Março de 2012 a Junho de 2012. Durante este período alguns 

participantes foram convocados para uma data específica para participarem na investigação, 

enquanto outros já tinham entrevistas ou contatos agendados com as técnicas e deste modo quando 

compareciam era lhes pedida a colaboração no estudo. Ou seja, a aplicação dos instrumentos era 

realizada consoante a colaboração dos sujeitos e da logística da instituição, realizando-se em 

qualquer altura do dia. A aplicação do protocolo era realizada numa sala, localizada nas instalações 

da DGRS, onde se encontrava apenas os investigadores e os sujeitos, salvo duas exceções onde o 

protocolo foi administrado nas instalações de um tribunal, com a presença do técnico da DGRS na 

mesma sala e outras duas exceções em que o protocolo foi aplicado por uma das técnicas da 

instituição (psicóloga) depois de ter sido explicado o procedimento.  

O preenchimento dos vários instrumentos demorava cerca de uma hora e meia a duas horas, em 

alguns sujeitos foi realizada a leitura das questões consoante a indicação das técnicas e/ou a 

própria solicitação do participante, enquanto outros autorresponderam. Num primeiro momento era 

explicado o objetivo da investigação ao participante, garantido o anonimato e a confidencialidade 

das respostas e posteriormente solicitava-se o preenchimento do consentimento informado (Anexo 

7). De destacar que a aplicação destes instrumentos foi interpolada com o intuito de minimizar 

qualquer efeito decorrente ou interferência causada pela aplicação sequencial de vários 

instrumentos. De ressaltar que o instrumento ODARA requeria o preenchimento pelo técnico da 

instituição com base nos relatórios e registos sobre o participante. Assim sendo, na maioria das 

vezes o ODARA foi preenchido pelos técnicos com ajuda do investigador, sendo que em algumas 

situações foi o próprio investigador que preencheu o instrumento tendo em conta os registos. 

Por fim, os dados recolhidos foram traduzidos para uma linguagem passível de utilização pelo 

programa SPSS© - Versão 20.0 com o intuito de se proceder a análise estatística dos dados. 

 

 



Crenças e Atribuições de Culpa dos Agressores Conjugais 

28 



Crenças e Atribuições de Culpa dos Agressores Conjugais 

29 

Capítulo 3 – Resultados 

 

Análise Estatística 

Inicialmente analisou-se a distribuição dos dados quantitativos contínuos com o objetivo de testar a 

normalidade dos mesmos, recorrendo-se assim ao teste (de aderência à normal) de Shapiro-Wilk na 

medida em que a amostra da investigação tem dimensões pequenas (n=30). Os resultados indicaram 

que os dados não seguiam uma distribuição normal à exceção da variável quantitativa de 

reincidência avaliada através do ODARA (Sig 0,169 > α=0,05). Desta forma, foram selecionados 

testes de hipóteses não paramétricos. 

Num segundo momento verificou-se a consistência interna dos instrumentos utilizados na realização 

da presente investigação através do coeficiente alfa de Cronbach. De seguida, procedeu-se a análise 

descritiva univariada para as variáveis do questionário sociodemográfico e para as variáveis 

avaliadas através dos instrumentos escolhidos. Posteriormente, por forma a testar as hipóteses em 

estudo, recorreu-se ao teste correlacional de Ró de Spearman com o intuito de se averiguar a 

existência ou não de relação entre duas variáveis, e ao teste de Mann-Whitney para testar 

diferenças entre as médias de dois grupos independentes. 

Resultados 

Na análise da validade fatorial do total obtido na E.C.V.C. os valores globais da consistência interna 

situaram-se num nível elevado (α=0,90), revelando assim um alto índice de homogeneidade interna, 

o que se encontra de acordo com os resultados obtidos anteriormente noutras investigações. No que 

concerne aos quatro fatores identificados nesta escala, estes apresentaram também valores de 

consistência interna adequados. A destacar, no fator 1 (legitimação e banalização da pequena 

violência) um valor de alfa de Cronbach de 0,89; no fator 2 (legitimação da violência pela conduta 

da mulher) um valor de 0,84; no factor 3 (legitimação da violência pela sua atribuição a causas 

externas) uma consistência interna de 0,71; e no fator 4 (legitimação da violência pela preservação 

da privacidade familiar) um alfa de Cronbach com um valor de 0,68. 

Relativamente a escala de atribuições causais, os resultados globais indicam uma consistência 

interna boa (α= 0,79). Apesar da subescala atribuição de culpa à vítima também apresentar um 

valor bom de consistência interna (α=0,76), o mesmo não sucede com a subescala de atribuição de 

culpa ao próprio, sendo que nesta última os resultados estão abaixo do considerado aceitável 

(α=0,56).  

Ainda em relação à validade fatorial, no instrumento ODARA a consistência interna apresenta-se 

adequada com o valor de 0,65. Contudo, nos estudos de construção do instrumento e nas 
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posteriores validações noutras investigações (Hilton, et al., 2010) o alfa de Cronbach apresentava 

resultados num nível excelente, ou seja, no intervalo de [0,90; 1].  

Na análise descritiva, constatou-se que, no seu conjunto, as respostas assinaladas pelos 

participantes do estudo evidenciam uma tendência ligeira no sentido da discordância (acentuada e 

moderada) quanto ao conjunto dos mitos legitimadores da violência conjugal estudados pelo 

questionário usado. Para uma pontuação que pode variar entre 25 e 125 no E.C.V.C., as médias de 

resposta foram de 64,9 (SD=18,06). Em relação aos fatores que integram esta escala esta tendência 

mantém-se à exceção do fator “legitimação da violência pela preservação da privacidade familiar” 

onde os valores indicam um sentido para a concordância (X =19,90; SD=5,30). Esta constatação 

refuta a primeira hipótese formulada, indicando inclusive que o maior grau de suporte para as 

crenças que legitimam a violência conjugal passa pela preservação da privacidade familiar. 

Na Figura 1 são apresentados de forma gráfica as percentagens dos diversos tipos de resposta que os 

participantes selecionaram como resposta às várias afirmações da escala. 

Figura 1 – Distribuição das percentagens pelo tipo de respostas aos itens do E.C.V.C. 

 

Na Tabela 1 pode-se constatar que a generalidade dos itens apresenta valores correspondentes a 2 

(respetivo à opção discordo) e outros a 3 (relativo à opção nem concordo nem discordo). Contudo é 

necessário ter alguma atenção na análise de dados na medida em que os desvios padrões 

demonstram estar elevados devido à dimensão da amostra.  
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Tabela 1 – Análise descritiva dos itens do E.C.V.C. 

Itens N Média Desvio Padrão 

Item 1_ECVC 30 3,67 1,47 

Item 2_ECVC 30 1,83 1.18 

Item 3_ECVC 30 3,03 1,40 

Item 4_ECVC 30 3,07 1,44 

Item 5_ECVC 30 2,23 1,43 

Item 6_ECVC 30 2,90 1,24 

Item 7_ECVC 30 2,87 1,25 

Item 8_ECVC 30 3,10 1,42 

Item 9_ECVC 30 3,40 1,38 

Item 10_ECVC 30 2,70 1,34 

Item 11_ECVC 30 2,30 1,39 

Item 12_ECVC 30 2,03 1,29 

Item 13_ECVC 30 2,20 1,29 

Item 14_ECVC 30 1,83 1,21 

Item 15_ECVC 30 3,70 1,37 

Item 16_ECVC 30 2,03 1,33 

Item 17_ECVC 30 3,17 1,60 

Item 18_ECVC 30 2,50 1,38 

Item 19_ECVC 30 2,43 1,31 

Item 20_ECVC 30 2,07 1,39 

Item 21_ECVC 30 3,10 1,63 

Item 22_ECVC 30 2,03 1,30 

Item 23_ECVC 30 2,90 1,52 

Item 24_ECVC 30 1,53 0,82 

Item 25_ECVC 30 2,27 1,48 

 

Neste sentido verifica-se que os itens que apresentam maior concordância por parte dos 

participantes são os pertencentes ao fator 4 (legitimação da violência pela preservação da 

privacidade familiar), nomeadamente 40% concorda totalmente com a afirmação “o problema dos 

maus tratos dentro do casamento afeta uma pequena percentagem da população”; 30% concorda 

moderadamente com o item “a preocupação com a situação das mulheres que são maltratadas no 

casamento só serve para separar famílias”; 36,7% concorda totalmente que “em casos de violência 

conjugal, a polícia deve apenas tentar acalmar os ânimos e reconciliar o casal”; e 33,3% concorda 

totalmente com o item “a violência conjugal é um assunto privado. Deve ser resolvido em casa”. 

Por outro lado, destaca-se que os participantes discordaram totalmente de forma maioritária em 

itens como “os maus tratos ocorrem apenas em famílias de baixo nível educacional e económico” 

(56,7%), “um homem tem o direito de castigar a mulher se ela faltar ao cumprimento dos seus 
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deveres conjugais” (53,3%); e “maridos e mulheres sempre se bateram. É natural e não tem nada 

de mal” (63,3%). 

As atribuições de culpa dos agressores conjugais relativas ao incidente agressivo são detalhadas na 

Tabela 2. Para os participantes as atribuições internas mais comuns relacionavam-se com a 

dificuldade de gerir a sua raiva (40,0%) e a instabilidade emocional sentida (53,3%). Por outro lado, 

as razões mais frequentes citadas pelos agressores para atribuírem a culpa à sua parceira íntima 

envolvia o facto de a vítima ter ciúmes (50,0%), ter dificuldades em gerir a sua raiva (53,3%), ser 

emocionalmente instável (60,0%) e não estar totalmente comprometida na relação (53,3%).  

Tabela 2 – Análise descritiva das Atribuições de Culpa dos Agressores Conjugais 

O incidente acontece porque: (% Sim) Média Desvio 

Padrão 

Auto-culpa    

Eu tenho um problema de ciúmes 33,4 0,40 0,62 

Eu sou inseguro nas relações íntimas 20,0 0,30 0,65 

Eu tenho dificuldade em controlar a minha raiva 40,0 0,57 0,77 

Eu sou emocionalmente instável às vezes 53,3 0,77 0,82 

Eu fui infiel 26,7 0,43 0,77 

Eu não estou totalmente comprometido com –V- 33,3 0,53 0,82 

Eu tenho um problema com o álcool ou drogas 30,0 0,40 0,67 

Eu não estava disposto a comprometer-me 26,6 0,40 0,72 

Score da Média da Subescala   0,48 0,36 

Culpar Vítima    

–V- tem um problema de ciúmes 50,0 0,73 0,82 

–V- é insegura nas relações íntimas 43,3 0,60 0,77 

–V- tem dificuldade em controlar a minha raiva 53,3 0,83 0,87 

–V- é emocionalmente instável às vezes 60,0 1,10 0,85 

–V-  foi infiel 36,7 0,67 0,92 

-V-  não está totalmente comprometida comigo 53,3 0,87 0,9 

–V- tem um problema com o álcool ou drogas 13,4 0,20 0,55 

-V- não está disposta a comprometer-se 50,0 0,77 0,86 

Score da Média da Subescala   0,72 0,50 

Atribuições baseadas nos scores das subescalas   

Agressor culpa a vítima mais do que a si próprio (%) 87,5 

 



Crenças e Atribuições de Culpa dos Agressores Conjugais 

33 

Posteriormente comparou-se entre si a média das duas subescalas de atribuição relativamente aos 

itens da mesma categoria/assunto, com o intuito de calcular a proporção dos participantes que 

atribuem a culpa aos seus parceiros íntimos do que a si próprios. Esta análise revelou que os 

inquiridos (87,5%) atribuíram a culpa do incidente agressivo nas caraterísticas do seu parceiro em 

vez de em si mesmos, corroborando a hipótese formulada (H6). As hipóteses sete (H7) e oito (H8) 

foram também confirmadas. Na H7 os participantes atribuem o incidente agressivo cerca de 50% aos 

ciúmes da parceira e 40% às dificuldades de gestão da sua raiva. Na H8 os agressores conjugais 

atribuem em média mais vezes o incidente à dificuldade de gestão da sua raiva (X=0,57; SD=0,77) 

comparativamente com o consumo excessivo de álcool (X=0,40; SD=0,67). 

De acordo com as respostas ao questionário I.V.C., 66,7% dos participantes relataram terem 

cometido pelo menos um comportamento de abuso contra o seu parceiro íntimo durante o ano 

precedente. Comportamentos de violência física foram referidos por 53,3% e de violência emocional 

por 43,3%, sendo que alguns participantes afirmaram o uso das duas formas de violência. 

Relativamente às relações passadas, com a exceção da que mantém atualmente, 43,3% dos 

inquiridos relata ter infligido pelo menos um comportamento violento na sua companheira/esposa, 

contudo 26,7% afirma que não teve outros relacionamentos para além daquele que se mantém no 

presente. 

Por outro lado, os agressores conjugais relatam que os comportamentos violentos são também 

infligidos pelas suas parceiras íntimas, nomeadamente 53,3% afirma que na sua relação atual a sua 

companheira usou pelo menos uma vez um comportamento de abuso e 43,3% menciona que nas suas 

relações passadas as suas parceiras íntimas adotaram pelo menos uma vez comportamentos 

violentos. 

Importa ainda ressalvar que cerca de 63,3% dos participantes realizou anteriormente atos violentos 

contra a parceira e determinou o envolvimento da polícia; 10% cumpriu pena de prisão de pelo 

menos 30 dias; 56,7% dos agressores consumia e apresentava comportamentos de abuso de 

substâncias, 66,7% da amostra ameaçava fazer mal ou matar durante a agressão, 90% não realizou 

qualquer comportamento violento contra vítimas não domésticas; 66,7% tem mais de um filho, 

sendo que cerca de 23,3% das vítimas têm filhos de parceiros biológicos do parceiro anterior; e 80% 

das vítimas declara preocupação sobre uma possível futura agressão doméstica. 

No que concerne aos resultados apurados para a variável de reincidência, através do instrumento 

ODARA, a média de resposta foi de 0,43 (SD=2,31), tendo em consideração que a pontuação pode 

variar entre 1 e 13. Desta forma, considera-se que, em média, a percentagem dos participantes que 

irá cometer outro comportamento violento com a sua parceira ou futura companheira, num 

intervalo de tempo de cinco anos, será de 39%. De ressaltar que dos 9 participantes com scores 

totais entre 5 e 6 a percentagem para cometer outro comportamento violento contra a parceira 

íntima é de 53%, e dos 5 participantes com scores totais entre 7 e 13 a percentagem de reincidência 
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é de 74%. Na Tabela 3 poderá observar-se de forma mais detalhada os scores, as frequências de 

resposta e a percentagem de reincidência. 

Tabela 3 – Distribuição dos scores do ODARA pelos dados normativos de Reincidência 

ODARA Score Frequência (N=30) Percentagem (%) Reincidência (%) 

0 1 3,3 7 

1 1 3,3 17 

2 6 20,0 22 

3 2 6,7 34 

4 6 20,0 39 

5-6 9 30,0 53 

7-13 5 16,6 73 

 

Observou-se na H2 que não há diferenças significativas entre os agressores conjugais com mais de 50 

anos e os que tem menos de 50 anos ao nível do grau de suporte para as crenças que legitimam a 

violência (U=134,50; p=ns).  

Quanto à H3, os agressores conjugais apresentam um grau semelhante de suporte para as crenças 

que legitimam a violência conjugal de uma forma transversal pelos vários estatutos socioeconómicos 

(U=48,00; p=ns), logo rejeita-se a hipótese formulada. 

Seguindo para a H4, verificou-se que os participantes que frequentaram o ensino secundário e 

superior, comparativamente aos que concluíram o ensino básico, apresentavam um menor grau de 

suporte para as crenças que legitimam a violência conjugal, não sendo estas estatisticamente 

significativas (U=65,00; p=0,ns). 

Na quinta hipótese em estudo, H5, não se observaram diferenças significativas entre os agressores 

conjugais que relataram comportamentos agressivos no último ano dos que não relataram nenhum 

ato violento no último ano relativamente ao grau de suporte para as crenças que legitimam a 

violência nos parceiros íntimos (U=69,00; p=ns). Contudo, importa realçar que no fator de 

legitimação e banalização da pequena violência os agressores conjugais que afirmam ter realizado 

um comportamento violento apresentam maior grau de suporte para esta crença específica do que 

os agressores que não relatam o uso de violência no ano anterior, sendo uma diferença 

estatisticamente significativa (U=69,00; p=0,02).  

De acordo com a análise das hipóteses descritas anteriores apresenta-se na Tabela 4 os dados 

sumariados para as hipóteses referentes às dimensões das crenças.  

Relativamente à H9, apurou-se que o grau de atribuição causal dirigida para a vítima era semelhante 

entre os agressores conjugais que relataram ter realizado comportamentos violentos no último ano 

e os agressores que não recorreram à violência no ano anterior (U=27,50; p=ns). 
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No que concerne à H10, não se verificou suporte estatístico para a hipótese formulada, o que não 

permite a compreensão da existência de uma relação significativa entre o maior ou menor grau de 

legitimação de crenças de violência conjugal e as atribuições de culpa dirigidas à vítima (r(30)=0,16; 

p=ns)e de auto culpa (r(30)=0,20; p=ns) . Na hipótese onze (H11) constatou-se que não se encontraram 

evidências estatísticas para se afirmar que existe uma correlação entre o grau suporte para as 

crenças que legitimam a violência conjugal e o risco de reincidência (r(30)=-0,66; p=ns). Na última 

hipótese, H12, verificou-se que, para um nível de significância máximo de 0,05, existem evidências 

estatísticas para se afirmar que as atribuições causais atribuídas à vítima e o risco de reincidência 

estão relacionados (r(30)=0,35; p=0,03). Neste sentido, observou-se uma relação positiva entre as 

duas variáveis, havendo uma ligeira tendência para as atribuições causais dirigidas para a vítima 

aumentarem com o risco de reincidência e vice-versa 

Tabela 4 - Relação entre variáveis demográficas e comportamento violento nos resultados da E.C.V.C. 

Variáveis 

Dimensões 

Idade Estatuto 

socioeconómico 

 

Escolaridade Comportamento 

Violento no 

Último Ano 

Menos de 

50 anos 

Mais de 50 

anos 

Baixo 

Médio-

Baixo 

Alto 

Médio-Alto 

Básico Secundário 

Superior 

Sim Não 

N 17 13 11 10 19 11 20 5 

Total E.C.V.C. 14,09 17,35 11,64 10,30 17,58 11,91 13,95 9,20 

P 0,32 0,65 0,09 0,22 

Banalização da 

pequena violência 

14,26 17,12 12,00 9.90 17,74 11,64 14,68 6,30 

P 0,39 0,47 0,07 0,02* 

Comportamento da 

mulher 

14,44 16,88 10,86 11,15 17,45 12,14 13,10 12.60 

P 0,46 0,92 0,11 0,92 

Causas externas 15,24 15,85 11,27 10,70 16,29 14,14 12,92 13,30 

P 0,87 0,86 0,53 0,92 

Privacidade familiar 16,24 14,54 10,73 11,30 17,00 12,91 13,42 11,30 

p 0,62 0.86 0,23 0,58 

* as diferenças são estatisticamente significativas para p<0,05. 
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Capítulo 4 – Discussão e Conclusões 

 

Nas últimas décadas, a violência conjugal tornou-se um tema de preocupação social, jurídico 

e político em Portugal (Machado, et al., 2008). Por outras palavras, Portugal tem 

gradualmente demonstrando estar mais consciente para a temática da violência por parceiro 

íntimo, e por isso tem aumentado o reconhecimento formal do problema, os efeitos nos 

membros da sociedade e a necessidade de reformas estruturais (Santos & Mercurio, 2004). 

Neste sentido, o presente estudo permitiu explorar e compreender uma nova realidade, não 

só sobre as crenças e atribuições causais e a sua relação com as variáveis sociodemográficas, 

como também acerca do papel mediador destas na probabilidade de reincidência dos 

agressores conjugais. As variáveis sociodemográficas não podem também ser esquecidas, 

sendo que no presente estudo, olhando para a sua vertente de exploração de uma nova 

realidade, estas foram essenciais na tentativa de compreensão dos comportamentos 

violentos, das crenças e das atribuições causais. Deve-se desde já alertar para a 

especificidade desta população, na medida em que a colaboração e participação é relutante e 

a maioria encontra-se pela primeira vez envolvido judicialmente por crime de violência 

doméstica. Para além destas, a dimensão da amostra, a impossibilidade de controlar fatores 

stressores e a desejabilidade social que afetam os sujeitos, levam a uma relativização dos 

dados, bem como a um desafio acrescido na interpretação dos mesmos. 

As respostas em relação às crenças sobre a violência conjugal coadunam-se com as obtidas 

noutros estudos realizados em Portugal com a população em geral, ou com estudantes, ou 

com profissionais de saúde e polícias (Machado, 2005; Machado, et al., 2007; Machado, et al., 

2003; Machado, et al., 2009). Os resultados indicam neste estudo que há igualmente uma 

tendência para os participantes discordarem das crenças que legitimam ou dão suporte à 

violência conjugal. Contudo num estudo de Machado e colaboradores (2007) os parceiros 

íntimos abusivos em comparação com os não-abusivos apresentavam maior legitimação da 

violência conjugal. Parece importante salientar que estes agressores conjugais apresentam 

uma suspensão provisória do processo, o que em primeiro lugar indica que é a primeira vez 

que existe participação e envolvimento judicial e em segundo lugar que as alterações no seu 

comportamento e cumprimento de medidas é preponderante para o arquivar do processo.  

Relativamente aos fatores, na presente investigação, a tendência de discordância manteve-se 

para a legitimação e banalização da pequena violência, para a legitimação da violência pelo 

comportamento da mulher, e para a legitimação da violência pela sua atribuição a causas 

externas. Contudo, no fator de legitimação da violência pela preservação da privacidade 

familiar surge uma tendência moderada para a concordância com esta crença, o que parece ir 

ao encontro da ideia enraizada de que a violência conjugal é um assunto privado e que se 
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deve respeitar essa privacidade, contrariando a hipótese formulada (H1) e indo de encontro 

ao estudo de Sorenson e Taylor (2005) . Uma hipótese explicativa para esta concordância 

moderada pode residir no facto das vítimas terem denunciado as agressões dos participantes, 

repercutindo-se assim numa exposição social e judicial do comportamento dos inquiridos, que 

tornam-se assim alvo de juízos sociais e criminais. 

Nesta investigação não se apurou valores estatisticamente significativos entre as 

características sociodemográficas (idade (H2), estatuto socioeconómico (H3) e habilitações 

literárias (H4)), e o suporte para as crenças legitimadoras da violência, no entanto a literatura 

apresenta algumas relações entre estas variáveis (Archer, 2004; Machado, et al., 2007; 

O’Connor, et al., 2001). De destacar, que as diferenças encontradas entre os grupos, apesar 

de não serem estatisticamente significativas, surgem nas habilitações literárias, onde os 

participantes que frequentaram o ensino secundário e superior apresentavam menor grau de 

suporte para as crenças que legitimam a violência. Poder-se-á assim refletir sobre a 

influência da formação e educação na reconstrução de crenças que suportam a violência 

conjugal, na medida em que um maior conhecimento dos direitos humanos, dos papéis de 

género, das mudanças sociais e económicas geram, possivelmente, uma dissonância cognitiva 

nos agressores conjugais com um maior grau de escolaridade, que se repercute assim numa 

menor tolerância para a violência por parceiro íntimo. 

Outro dado relevante prende-se com o fator de legitimação e banalização da pequena 

violência, que surge como significativo nos agressores conjugais que afirmam ter realizado um 

comportamento violento no último ano. Estes apresentam maior grau de suporte para esta 

crença específica do que os agressores que não relatam o uso de violência no ano anterior 

(H5). Esta noção de banalização da violência parece ser caracterizada fundamentalmente pela 

legitimação do uso da agressão (física ou emocional) como forma de regulação/resolução de 

conflitos conjugais, e como tal permite a minimização da ocorrência dos comportamentos 

violentos. 

No que concerne as atribuições de culpa (H6 e H7), constatou-se que a maioria dos agressores 

conjugais atribuiu maior culpa pelo conflito recente às características do seu parceiro, em 

vez de atribuir aos seus próprios atributos pessoais, o que é corroborado por vastos estudos 

(Bryant & Spencer, 2003; Cantos, et al., 1993; Henning, et al., 2005; Witte, et al., 2006). 

Segundo os participantes os incidentes resultaram devido ao ciúme da sua parceira, às 

dificuldades da sua companheira gerir a raiva do inquirido, à instabilidade emocional da 

vítima, e ao não total compromisso na relação por parte da parceira íntima. Segundo Witte e 

colaboradores (2006) o agressor pode atribuir menos culpa a si próprio em circunstâncias em 

que os comportamentos da vítima podem ser percebidos como uma plausível causa para a 

violência. Ao interpretar-se os resultados verifica-se que as atribuições podem estar a ser 

realizadas no sentido de proteger a perceção que o indivíduo construiu de si, atribuindo por 

isso a agressão a fatores externos a si.  



Crenças e Atribuições de Culpa dos Agressores Conjugais 

39 

Segundo Archer (2004) os indivíduos com representações expressivas enfatizam a perda de 

controlo num incidente agressivo, por isso com base nessas representações desculpam as suas 

ações. Neste estudo, verificou-se que os agressores conjugais atribuíam em média mais vezes 

o incidente agressivo a dificuldade de gestão de raiva e à sua instabilidade emocional do que 

devido ao consumo de álcool (H8). Parece assim que utilizam estas razões para desculpar o 

seu comportamento, tornando mais evidente o facto de não atribuírem a culpa a si mesmo, 

na maioria dos incidentes agressivos, por serem incidentes que ocorrem de forma expressiva e 

explosiva sem poderem controlar. De referir que existem estudos que indicam que estar sob 

efeito de álcool atenua a atribuição de culpa do agressor (Tryggvesson & Bullock, 2006), 

contudo os resultados da presente investigação realizada não indicam o consumo de álcool 

como um dos maiores motivos para o comportamento violento. Poderá colocar-se a questão 

da negação do abuso de álcool por parte dos participantes, visto ser frequente nos indivíduos 

que consomem em excesso substâncias. 

De destacar que o grau de atribuições de culpa à vítima era semelhante entre os agressores 

conjugais que relataram ter realizado comportamentos violentos no último ano e os que não 

recorreram à violência no ano anterior (H9). Apesar destes dados não serem significativos e 

não revelaram diferenças, Cantos e colaborados (1993) demonstraram no seu estudo que os 

homens eram significativamente mais propensos a culpar-se a si mesmos pelo comportamento 

violento mais recente do que pelo primeiro episódio. 

Os dados qualitativos sugerem que os homens abusivos tendem a justificar, a relativizar a 

responsabilidade e a minimizar os seus comportamentos, utilizando como referência crenças 

culturais sobre a masculinidade e a feminilidade (Gilchrist, 2007). Contudo, na presente 

investigação e com os resultados obtidos na décima hipótese (H10), não se verificou de forma 

significativa a existência de uma relação entre o grau de suporte para as crenças e as 

atribuições de culpa. 

Na hipótese (H11) formulada sobre a relação entre o grau de suporte para as crenças que 

legitimam a violência conjugal e o risco de reincidência não se obtiveram valores 

significativos. Todavia, destaca-se que as atitudes dos agressores que minimizam ou aprovam 

o comportamento violento aumentam a probabilidade de reincidência na violência conjugal 

(Markin-Byrd & Azar, 2011; Stith & McMonigle, 2009), na medida em que estas crenças 

parecem permitir que os agressores minimizem a severidade da violência, não se 

responsabilizem pelo ato agressivo ou que neguem o envolvimento nas relações agressivas 

passadas.  

Possivelmente, os agressores inquiridos encontram-se numa contradição, onde está presente 

uma tendência para a discordância com as crenças de legitimação da violência conjugal e a 

utilização de comportamentos abusivos físicos e emocionais. Parece assim pertinente colocar 

as seguintes questões: será esta contradição influenciada pela desejabilidade social; será que 
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os participantes estão a minimizar os seus comportamentos, será que as crenças dos sujeitos 

estão a ser reestruturadas face às mudanças sociais surgindo assim esta dissonância cognitiva. 

Por último, numa investigação realizada por Stuewing, Tangney, Heigel, Harty e McCloskey 

(2010), encontrou-se evidências consistentes de que o sentimento de culpa está diretamente 

relacionada com menores níveis de agressão, seja através do próprio discurso ou através de 

outros relatos de agressão. Estes resultados parecem estar em congruência com a relação 

positiva de que a presente investigação se deparou entre as atribuições causais atribuídas à 

vítima e o risco de reincidência (H12). Poderá considerar-se que os agressores conjugais que 

sejam mais autorreflexivos sobre o seu comportamento e as razões que os levaram a utilizar a 

agressão tendem a assumir com maior propensão a responsabilidade os seu atos. Contudo, se 

a propensão da atribuição da responsabilidade for para a vítima ou para causas externas a 

tendência será para a agressão, talvez como respostas mal adaptativas relativamente às suas 

cognições afetivas, como dificuldade de gestão de raiva e instabilidade emocional. 

Limitações 

As principais limitações da presente investigação passam por algumas questões 

metodológicas, nomeadamente a dimensão da amostra, bem como o facto de esta ser não 

probabilística (de conveniência). Este facto remete-nos a uma outra limitação, que se prende 

com a não homogeneidade na distribuição da amostra pelas várias regiões e Direções Gerais 

de Reinserção Social localizadas em Portugal. 

Outro aspeto a referir centra-se na escolha dos instrumentos que, sendo representativos de 

uma visão dos fenómenos analisados, não se encontravam todos aferidos para a população 

portuguesa. No que concerne ao sistema ODARA e a Escala de Atribuições Causais, que não 

correspondem a um teste psicológico tradicional, ao colocar-se a questão da validade e 

consistência da medida, aceitou-se trabalhar com as normas e critérios das respetivas versões 

americanas, não perdendo de vista os possíveis limites daí derivados. De salientar que a não 

realização de um pré-teste com estes instrumentos surge também como uma das limitações. 

Por fim, outra das limitações, inerentes à investigação em ciências sociais, relaciona-se com o 

facto de avaliarmos essencialmente as perceções dos respondentes, sabendo que estas são 

avaliações subjetivas da realidade e que são influenciadas também pelo fator da 

desejabilidade social. Para além deste fator, Gilchrist (2007) considera que as cognições ou o 

acesso às cognições podem alterar em condições de excitação e em resposta a uma 

provocação percebida, sugerindo que é preciso empregar metodologias mais sofisticadas para 

explorar as cognições relevantes de uma forma mais temporal e emocional.  
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Potencialidades e Implicações Futuras 

Apesar das limitações acima referidas, considero que este estudo apresenta algumas 

potencialidades. Em primeiro lugar, o facto de se recolher dados com uma amostra de 

agressores conjugais identificados pelo Ministério Público, cujo acesso é difícil e os 

participantes demonstram-se relutantes em colaborar. Apresenta-se também como um estudo 

exploratório na relação das dimensões Crenças, Atribuições Causais e Reincidência em 

Portugal. Os elevados níveis de consistência interna obtidos no instrumento E.C.V.C., 

permitem-nos ainda garantir a precisão com que este avaliou a legitimação das crenças, bem 

como a forma como a amostra se apresentou homogénea. 

De acordo com a revisão da literatura existem evidências para a complexidade da etiologia da 

violência conjugal, que decorre da interação de inúmeros fatores (Dixon & Graham-Kevan, 

2011). Parecendo assim que a construção de um modelo global para a compreensão da 

violência por parceiro íntimo, que integre todos os fatores e respetivas interações, é uma 

tarefa desafiadora mas também essencial para a construção de programas de prevenção e 

intervenção. 

Ao nível de investigações futuras parece pertinente que, para além de se garantir a 

aleatorização dos participantes e a sua representatividade, se opte por um desenho de estudo 

de tipo sequencial, que permita uma compreensão dos fenómenos aqui abordados desde a 

identificação dos agressores pelo Ministério Público, passando pelo cumprimento de medidas, 

até ao ano posterior do cumprimento de pena. Por exemplo, seria pertinente realizar um 

estudo com os participantes desta amostra decorrido um ano para compreender se as medidas 

aplicadas surtiram, efeitos no agressor conjugal, assim como possibilitar a identificação de 

comportamentos reincidentes e assim comparar com a avaliação de risco anterior realizada. 

Ainda relativamente a futuros estudos, seria relevante realizar a recolha de informação 

acerca destas mesmas variáveis com dois grupos distintos de agressores conjugais, os que 

estão sob suspensão provisória do processo e os que foram condenados a pena de prisão 

suspensa ou efetiva. 

Um último aspeto, ao considerar-se a relação entre as variáveis abordadas nesta investigação, 

surge a necessidade de no futuro serem criados programas de intervenção ao nível da 

reconstrução de crenças nos vários níveis sociais, familiares e individuais, como por exemplo, 

campanhas de sensibilização e programas educativos. Poderá ser também pertinente 

elaborar-se intervenções psicológicas com agressores conjugais envolvendo estratégias 

cognitivo-comportamentais com o intuito de diminuir o risco de reincidência.
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

Nome: ________________________________ / Código ou nº de Processo: ________ 

 

1. Idade: ______  

 

2. Género: Homem        Mulher 

 

3. Estatuto Socioeconómico (Auto-estimado):  
- Alto   

- Médio-Alto 

- Médio  

- Médio-Baixo 

- Baixo 

 

4- Estado Civil:  

- Solteira(o)                                  

- Casada(o)  

- Viúva(o)  

- Unida(o) de facto 

 - Divorciada(o) 

 

- No caso de ser solteiro, namora?  Sim            Não         

5- Agregado Familiar:  

- Indique como é constituído o seu agregado familiar:________________________ 

6- Escolaridade:  

- Básico                    (discriminar o ano de escolaridade concluído)___________ 

- Secundário                     (discriminar o ano de escolaridade concluído)___________ 

- Ensino Superior               (discriminar o ano de escolaridade concluído)____________ 

 - Se concluiu outra categoria/grau de escolaridade que não se encontrava discriminado 

anteriormente, indique por favor:___________________________________________ 
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7- Actividade Profissional: 

Actualmente encontra-se:  Empregado          Desempregado  

- Se assinalou a opção Empregado, indique a actividade profissional que exerce e há 

quanto tempo:___________________________________________________________ 

- Se assinalou a opção Desempregado, indique há quanto tempo se encontra nesta 

condição laboral actual:___________________________________________________   

- E qual foi a última actividade profissional que exerceu?________________________ 

   

8- Meio de Residência:  

- Indique o meio em que reside: Rural             Urbano  

 

9- Problemas Significativos de Vida: 

- Neste momento considera que existem problemas significativos na sua vida? 

 Sim          Não 

 

- Se respondeu SIM, pode-se dizer que o(s) seu(s) problema(s) é(são) de que natureza? 

 Familiares              

Exemplifique:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Judiciais  

Exemplifique:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Laborais/Profissionais  

Exemplifique:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Económicos  

Exemplifique:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Sociais/Relacionamento Interpessoal 
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Exemplifique:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- Do(s) problema(s) que assinalou anteriormente, qual(ais) considera ser(em) o(s) mais 

significativo(s)?; e Porquê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

- Tendo em conta o(s)  problema(s) assinalados pode afirmar-me qual(ais) das seguintes 

consequências é que o(s) mesmo(s) implicaram e/ou surgiram na sua vida? 

  - Stress;             

  - Ansiedade; 

 - Desmotivação; 

  - Isolamento; 

  - Depressão; 

  - Problemas Familiares; 

  - Problemas de comunicação;  

  - Problemas económicos; 

  - Problemas de saúde; 

 

- Se surgiram outro tipo de consequências distintas das que se encontram listadas, 

indique qual(ais)?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10- Projecto de vida: 

 

- Relativamente ao seu projecto de vida actual considera que: 

 

    - Não consegue atingir os objectivos  

    - Tem dificuldade em atingir os seus objectivos 

    - É relativamente fácil atingir os seus objectivos 

    - Consegue atingir plenamente os seus objectivos 
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- Tendo em conta a afirmação assinalada, solicito-lhe que tente justificar a mesma: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11- Relacionamentos Familiares e Interpessoais 

 Tem amigos e/ou familiares em quem possa confiar? Sim             Não        

 Tem amigos e/ou familiares com quem possa contar? Sim          Não  

 

 

12 – Comportamento Agressivo/Violento e Atribuições Causais 

- Na sua infância e/ou adolescência assistiu a cenas de violência entre os seus pais?  

Sim         Não          

- Essas cenas de violências ocorreram apenas uma vez ou várias cenas e/ou episódios 

aos quais assistiu? ______________________________________________________ 

- Se respondeu SIM, (e independentemente da resposta assinalada à questão anterior), 

indique que tipo(s) de violência assistiu durante a sua infância e/ou adolescência?   

    - Abandono;      

    - Negligência; 

    - Verbal/ Psicológica/ Emocional; 

    - Física 

     - Sexual;  

- Que comportamentos adoptou?  

     - Fugiu para algum local  

    - Escondeu-se em algum local;                            

    - Tentou parar a situação; 

   - Ignorou; 

   - Apoiou a posição do agressor; 

   - Apoiou a posição da vítima; 

- O que fez depois de assistir a cena única ou aos diversos episódios de violência?  

    - Falou com alguém; 

    - Não pensou mais sobre isso; 

    - Atribuiu a culpa a si próprio; 
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    - Atribuiu a culpa à vítima; 

    - Atribuiu a culpa ao agressor;  

- Quem é(são) o(s) alvo(s) do seu comportamento agressivo/violento? 

 Namorada(o);           

 Esposa(o); 

 Mãe; 

 Pai; 

 Filho(a)/Filho(s)(as); 

 Avô; 

 Avó; 

 Sobrinho(s)(as) 

 Se é(são) outro(os) alvo(s) do seu comportamento agressivo/violento, indique 

qual(quais) (e.g. amigos; colegas de trabalho; etc.)?_______________________ 

- 

 A frequência da adopção do seu comportamento agressivo para com a(s) pessoa(s)  que 

indicou anteriormente é: 

- Muito Frequente;       

- Frequente; 

 - Algo Frequente; 

- Pouco Frequente; 

- Nada Frequente;   
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Anexo 2 

Escala de Crenças da Violência Conjugal (E.C.V.C.) 
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Anexo 3 

Inventário de Violência Conjugal (I.V.C.) 
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Anexo 4 

Escala de Atribuições de Culpa 
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Atribuições causais 

 

O incidente acontece 

porque: 

Falso Um pouco 

verdadeiro 

Muito 

verdadeiro 

1. Eu tenho um problema 

de ciúmes 

   

2. Eu sou inseguro nas 

relações íntimas 

   

3. Eu tenho dificuldade em 

controlar a minha raiva 

   

4. Eu sou emocionalmente 

instável às vezes 

   

5. Eu fui infiel    

6. Eu não estou totalmente 

comprometido com –V- 

   

7. Eu tenho um problema 

com o álcool ou drogas 

   

8. Eu não estava disposto a 

comprometer-me 

   

9. –V- tem um problema de 

ciúmes 

   

10. –V- é insegura nas 

relações íntimas 

   

11. –V- tem dificuldade em 

controlar a minha raiva 

   

12. –V- é emocionalmente 

instável às vezes 

   

13. –V-  foi infiel    

14. -V-  não está totalmente 

comprometido comigo 

   

15. –V- tem um problema 

com o álcool ou drogas 

   

16. -V- não está disposto a 

comprometer-se 

   

               -V- Vítima 
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Anexo 5 

ODARA 
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ODARA 

Nome: ________________________________ / Código ou nº de Processo: ________ 

 

Incidente doméstico é definido como uma agressão atual ou passada dirigida à(o) 

sua(e) companheira(o) de coabitação e/ou aos filhos desta, estando essa agressão 

registada num relatório de ocorrência policial ou nos antecedentes criminais. 

Incidente não doméstico é definido como uma agressão dirigida a qualquer pessoa 

sem ser a(o) companheira(o) de coabitação ou ao filho desta(e), estando essa agressão 

registada num relatório de ocorrência policial ou nos antecedentes criminais. 

 

1. Incidente doméstico prévio registado na polícia   Sim         Não 

Ato de violência realizado pela pessoa que está a ser avaliada, que determinou o 

envolvimento da polícia ou um subsequente relatório policial, tendo o incidente 

ocorrido numa ocasião anterior e separada da agressão temporal estabelecida. 

 

2. Incidente não doméstico prévio registado na polícia Sim         Não  

Ato de violência realizado pela pessoa que está a ser avaliada, que determinou o 

envolvimento da polícia ou um subsequente relatório policial, tendo o incidente 

ocorrido numa ocasião anterior e separada a agressão temporal estabelecida, 

sendo a vítima qualquer pessoa que não a atual ou anterior companheira de 

coabitação. 

 

3. Existência prévia de pena de prisão de pelo menos 30 dias   Sim  Não  

Sentença proferida antes da agressão temporal estabelecida, resultando em 

prisão efetiva com pelo menos 30 dias. Esta sentença não tem de estar 

relacionada com o incidente de violência doméstica, incluindo assim os 

incidentes não domésticos e outras condenações penais. 

 

4. Incumprimento da liberdade condicional prévia (fiança, liberdade 

condicional, pena suspensa…)                            Sim            Não  

Qualquer violação conhecida dos termos da liberdade condicional, mesmo não 

tendo sido preso ou acusado por causa disso e violação da liberdade condicional 

ocorrida na altura da agressão temporal estabelecida ou numa ocasião 

estabelecida ou numa ocasião separada e anterior à agressão temporal 

estabelecida. 
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5. Ameaça de fazer mal ou matar durante a agressão  Sim            Não  

Ameaçar (verbalmente ou com gestos físicos) fazer mal a qualquer pessoa 

fisicamente (incluindo polícias), assim como ameaças presentes durante a 

agressão temporal estabelecida, tendo ou não sido concretizada a ameaça. 

Existência de acusações criminais de ameaças ou de terror. 

 

6. Confinar o parceiro durante a agressão                            Sim           Não  

O confinamento é definido como qualquer ato levado a cabo para prevenir 

fisicamente a saída da vítima da cena do incidente. Na maior parte dos casos é 

contabilizado quando existe a evidência de que o perpetrador barrica a vítima 

num quarto sem que esta tenha possibilidade de sair, em outros casos, o agressor 

pode agarrar ou segurar a vítima quando esta tenta escapar, colocar-se 

propositadamente entre a vítima e a saída de escape, remover ou destruir as 

roupas da vítima quando esta tentam fugir para espaços abertos e remover 

forçosamente ou destruir chaves de carros, ou até mesmo o carro enquanto a 

vítima tenta fugir. 

 

7. Preocupação da vítima sobre uma possível futura agressão doméstica                         

Sim           Não  

Qualquer declaração por parte da vítima que indique preocupação, medo, receio 

ou certeza de que vai existir uma nova agressão, é considerado como um 

exemplo deste item. 

 

8. Número de filhos 

Indicar quantos filhos o perpetrador tem e quantos filhos a vítima tem, 

independentemente de serem comuns ou não. 

 

9. Filho biológico da vítima de um parceiro anterior  

Indicar o número de filhos biológicos que a vítima tem, sem que o pai biológico 

destes seja o perpetrador. 

10. Violência contra vítimas não domésticas                     Sim            Não  

Qualquer ato de violência levado a cabo pelo perpetrador que seja independente 

do ato de violência pelo qual foi detido, e cuja vítima seja outra que não a 

presente vítima ou qualquer outra vítima de violência doméstica. 
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11. Abuso de substâncias                                                      Sim            Não  

Consumo de mais do que uma substância. Consumir álcool por si só não é 

suficiente para contabilizar é necessário que pelo menos dois dos exemplos 

seguintes estejam presentes: consumo de álcool imediatamente antes ou durante 

a agressão; consumo de drogas imediatamente antes ou durante a agressão; 

abuso de álcool/drogas nos dias ou semanas anteriores à agressão; aumento 

substancial do uso de álcool/drogas nos dias ou semanas anteriores à agressão, 

sem um retorno à quantidade normal de consumo; tornar-se mais violento 

quando consumiu drogas/álcool antes da agressão; consumo de álcool ou drogas 

numa ocorrência criminal antes do episódio de agressão; o abuso de álcool, 

depois dos 18 anos de idade, e antes da agressão, interferiu significativamente na 

vida do sujeito; o abuso de drogas depois dos 18 anos de idade, e antes da 

agressão, interferiu significativamente na vida do sujeito. 

 

12. Agredir a vítima quando grávida                                         Sim          Não  

Ato de violência levado a cabo pelo perpetrador durante a gravidez da vítima. 

 

13. Barreiras ao apoio à vítima                                                  Sim           Não  

Refere-se às circunstâncias da vítima no momento da agressão: se tinha a seu 

cargo uma criança com idade igual ou superior a 18 anos ou se,  não tinha acesso 

a algum telefone ou telemóvel ou se, não tinha disponível qualquer meio de 

transporte ou se, estava geograficamente isolada ou se, consume ou tinha 

consumido álcool ou drogas, tanto durante como antes do incidente de agressão. 
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Anexo 6 

Consentimento Informado 
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Consentimento Informado 

 

 

No âmbito do mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde do Departamento de 

Psicologia e Educação da Universidade da Beira Interior, pretende-se levar a cabo uma 

investigação cujo objectivo é determinar o perfil de risco de agressores conjugais. A 

sua participação é voluntária, podendo pedir acerca da mesma todos os 

esclarecimentos que considerar oportunos, antes do seu início. Assim, a sua 

colaboração é muito importante e, para tal, solicita-se o preenchimento do presente 

questionário. Por favor, responda do modo como realmente sente e pensa, pois os 

dados obtidos são confidenciais destinando-se apenas para fins de análise estatística. 

Desde já muito obrigado pela sua colaboração. 

 

 

 

 

 

 

Compreendo o objectivo deste estudo e consinto que estes dados sejam 

utilizados no âmbito desta investigação, 

 

 

----------------------------------------------------- 

Data___/___/___ 
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Anexos 7 

Projeto de Investigação 
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1. Identificação do Estudo/Projecto 

“Perfil de risco de agressores conjugais” 
 

 
2. Identificação do Investigador Responsável 

    [para alunos] Orientador/supervisor de projecto/tese 

Nome: Manuel Joaquim Loureiro 

Morada: Universidade da Beira Interior – Departamento de Psicologia e Educação 

Estrada do Sineiro, s-n, 6200-024 Covilhã 

E-mail: loureiro@ubi.pt 

 

 
3. Identificação dos elementos da equipa do projecto 

Aluna 2º Ciclo Psicologia, Dissertação, Ana Isabel Costa 

Aluna 2º Ciclo Psicologia, Dissertação, Carina Tatiana Menchero Caldeira 

Aluna2º Ciclo Psicologia, Dissertação, Mariana Fernandes 

 
 
4. Objectivos do Projecto 

1. Determinar o perfil de risco de agressores conjugais 

2. Determinar o perfil psicológico dos agressores conjugais 

3. Avaliar as crenças e atribuições associadas à violência doméstica nos agressores conjugais 

4. Análise da saúde mental dos agressores conjugais 

 

 
5. Dados Metodológicos 

 
5.1. Tipo de população  

Agressores conjugais sinalizados 

 

5.2. Tamanho da amostra 

Indeterminado. Pelo menos 30 sujeitos. 

 
5.3. Bateria de avaliação (outros instrumentos)- Anexos 

Questionário Sociodemográfico 

 

Atribuições causais (Henning, Jones & Holdford, 2005) 

 

SCL-90-R (Derogatis, 1977) 

 

I.V.C. (Machado, C., Matos, M., & Gonçalves, M., 2000) 

 

E.C.V.C. (Machado, C., Matos, M., & Gonçalves, M., 2000) 

 

PCL / P-Scan (Hare, 2003; Gonçalves & Lobo, 2006 em Lobo, C. F. 2007; Hare & Hervé (1999)) 

 

ODARA (Hilton, N., Harris, G. & Rice, M., 2002): De salientar que este instrumento deverá ser 

preenchido pelos técnicos tendo em conta os registos que permitiram sinalizar o sujeito como agressor 

conjugal 
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