
Violência Doméstica



Mito ou Realidade

Violência doméstica ocorre 
somente com pessoas pobres, 

de baixo nível educacional, 
famílias pequenas e 

“disfuncionais” 



Agressores são 
loucos

Mito ou Realidade



O agressor pode sofrer 
consequências do seu 

comportamento

Mito ou Realidade



Uma bofetada é 
uma forma de 

mau trato

Mito ou Realidade



O problema não é realmente o 
abuso contra a mulher, mas o 

abuso de um companheiro com 
o outro. 

Mulheres são tão violentas 
quanto os homens

Mito ou Realidade



As crianças que assistem ou 
sofrem de violência doméstica 

têm mais distúrbios 
comportamentais e menor 
capacidade de socialização

Mito ou Realidade



Os homens que agridem 
fazem-no porque não podem 
controlar-se ou porque têm 

"baixo controle dos impulsos"

Mito ou Realidade



Drogas e álcool 
causam o abuso

Mito ou Realidade



Os agressores são quase 
sempre bons pais, e devem 

partilhar da custódia de 
seus filhos

Mito ou Realidade



Se uma mulher 
espancada quiser sair de 

casa, deve chamar a 
polícia

Mito ou Realidade



Se o agressor promete 
que vai parar, a vítima 

está a salvo

Mito ou Realidade



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Fonte: Google Imagens



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

• Conjunto de condutas de carácter
abusivo perpetuado de forma
intencionalizada sobre o cônjuge,
podendo envolver acções violentas e
não-violentas (e.g., actos,
verbalizações, omissões);

• Assumem o propósito de dominar a
vítima, de lhe infligir
deliberadamente dano, induzir medo,
fazê-la sentir-se subordinada,
desvalorizada e incompetente
(Matos, 2005).



• Violência Conjugal

• Violência de Género

• Violência contra Idosos

• Violência contra Crianças

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

• A família é o foco de violência mais 
destacado da sociedade;

• Após o surgimento do primeiro episódio 
de maltrato, e apesar do agressor se 
mostrar arrependido, a probabilidade de 
novos episódios, e por motivos cada vez 
mais insignificantes, é muito maior;

• Após a quebra das inibições relacionadas 
com o respeito pela outra pessoa, a 
utilização da violência como estratégia de 
controlo do comportamento torna-se 
cada vez mais frequente;

Fonte:Google Imagens



VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

• A violência doméstica pode funcionar 
como uma conduta agressiva que é 
aprendida de forma vicariante pelas 
crianças, e que se transmite 
culturalmente às gerações posteriores;

• A cronicidade é uma das características 
particulares da violência doméstica;

• A busca tardia de ajuda terapêutica 
explica-se por razões económicas, 
sociais, familiares, e psicológicas, assim 
como o medo perante o futuro.

Fonte:Google Imagens

putos.flv


VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

• Os estereótipos sociais desempenham 
um papel importante na ocultação da 
violência doméstica

• O mito social da mulher enquanto 
vítima e do homem enquanto agressor

• Coabitação dos sujeitos envolvidos na 
violência

• Padrões disfuncionais de selecção de 
parceiros

Fonte:Google Imagens

apav.flv
kaira.flv


Consequências da violência doméstica 

Vítimas:

• Consequências físicas;

• Ansiedade;

• Depressão (taxas de suicídio mais 
elevado);

• Problemas psicossomáticos;

• Constante estado de stress e medo;

• Etc.
Fonte:Google Imagens



Tipos de violência

 Agressão física

 Agressão sexual

 Agressão económica

 Agressão emocional

 Agressão à liberdade



Agressão física

- quando envolve agressão directa 

Fonte:Google Imagens



Agressão sexual

- quando envolve o uso da força para obter 
ganhos sexuais
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Agressão económica

- quando envolve o controle dos recursos 
económicos da vítima

Fonte:Google Imagens



Agressão emocional

- quando envolve agressão verbal, ameaças, 
gestos e posturas agressivas 
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Agressão à liberdade

- quando envolve o controle da vida 
social da vítima
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2ª fase

Explosão da 

violência

3ª fase

Lua de mel

1ª fase

Aumento da tensão 

Fonte: APAV

Ciclo da Violência



1ª fase- Aumento da tensão
O agressor enfrente algumas dificuldades e problemas no seu dia-a-dia que lhe 
provocam tensões que ele não sabe gerir sem recorrer à violência. Dia após dia 
vão aumentando, até que as descarrega sobre a vítima, sem esta ter qualquer 
responsabilidade, culpando-a, recorrendo a motivos pouco consistentes e 
insignificantes para provocar discussões e assim depois perpetrar a violência, seja 
ela de que tipo for. 

2ª fase- Explosão da violência
O agressor “passa a acção”, exercendo abuso Físico, Psicológico e Sexual. Estes 
actos podem atingir uma elevada intensidade podendo colocar em risco a própria 
morte da vítima. 

3ª fase- Lua de mel
Depois da explosão da violência, ocorre um período de descompressão, e o 
agressor altera as suas atitudes e comportamentos para com a vítima, 
manifestando arrependimento e prometendo que não vai voltar a ser violento, 
demonstrando atenção, cuidado e afecto para com a vítima, para que esta o 
desculpe e não abandone a relação.



A vítima vai vivendo este ciclo numa contradição de 
sentimentos, desde o medo e desespero e a confiança e 
amor, oscilação que corresponde aos comportamentos do 
agressor e a fase do ciclo em que está a relação. Esta 
oscilação provoca uma certa confusão na vítima e gera 
incertezas e dúvidas quanto à possibilidade do agressor 
vir realmente a mudar o seu comportamento, facto que 
aumenta ainda mais os seus sentimentos de culpabilidade, 
o que dificulta o processo de tomada de decisão quanto 
eventual saída da relação (APAV). 

Este ciclo de violência funciona como uma espiral, pois a 
violência aumenta em frequência e severidade ao longo do 
tempo (McClennen, 2005).

Não Denuncia



Para além do referido, existem outros factores que dificultam a 
saída da vítima da relação, tais como: Minimização da violência 
sofrida, associada a atitudes de passividade e culpabilidade; Crença 
na mudança do comportamento do agressor; Dependência 
emocional da vítima em relação ao agressor, reforçada pelo medo 
do desconhecido e da solidão; Dependência económica da vítima; 
falta de apoio familiar; Medo de represálias ou retaliações; 
Isolamento social; Falta de confiança na eficácia das instituições; 
Falta de conhecimento sobre ou apoios e recursos disponíveis na 
comunidade; e Nível emocional da vítima (APAV).

As consequências pessoais para a saúde física e psicológica das 
vítimas de violência conjugal são várias: como consequências físicas
podemos enunciar Traumatismos resultantes das agressões; Dores 
crónicas; Cansaço crónico; Suicídio, homicídio; e como 
consequências psicológicas a Baixa auto-estima; Vergonha, culpa; 
Ansiedade, angústia, raiva; Fobias, ataques de pânico; Depressão; 
Confusão mental, dificuldade de concentração; Perturbação de 
sono e/ou alimentar; e Pensamentos suicidas (APAV).
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 Objectivo do estudo: “Verificar a prevalência da Violência Conjugal 
em mulheres covilhanenses e avaliar as suas crenças e atitudes face 
à temática”.

 População: Mulheres, residentes no concelho da Covilhã, de várias 
idades, estados civis, estatutos sócio-económicos e escolaridade.

 Amostra: N=400 (para assegurar a representatividade da 
população).

 Instrumento: Questionário sócio-demográfico (construído somente 
para o estudo) e Escala de Crenças sobre Violência Conjugal (ECVC) 
de Carla Machado, Miguel Gonçalves e Marlene Matos 
(Universidade do Minho).

Resultados preliminares



Gráfico 1: Frequência de idades
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Gráfico 2: Limite mínimo, máximo e média 
de idades



Gráfico 3: Frequência do Estado Civil



Gráfico 4: Frequência da Escolaridade



Gráfico 5: Percentagem do Local de 
Residência
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Gráfico 6: Frequência do Estatuto 
Socio-Económico
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Gráfico 7: Prevalência de Vítimas de 
violência conjugal no momento actual
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Gráfico 8: Prevalência de Vítimas de 
violência conjugal no passado



Gráfico 9: Comparação entre vítimas de violência 
conjugal no passado e no momento actual



Gráfico 10: A quem denunciar um caso 
de violência
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