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RESUMO 

A violência entre parceiros íntimos (VPI) representa um problema grave de saúde 

pública cujos custos e consequências só poderão ser minimizados com um forte 

investimento na prevenção, que envolve necessariamente a identificação e compreensão 

dos factores que aumentam o risco da sua ocorrência. O estudo da relevância destes 

factores tem produzido, no entanto, resultados pouco claros e consistentes, em grande 

parte devido à dificuldade em integrar as diferentes perspectivas teóricas num único 

modelo abrangente que capte a articulação entre factores e os seus efeitos cumulativos. 

Apesar dos numerosos estudos nesta área, muito pouco tem sido feito para identificar as 

crenças da população acerca das causas da VPI. A presente investigação pretende 

colmatar essa lacuna, recorrendo à metodologia de modelos mentais proposta por 

Morgan, Fischhoff, Bostrom e Atman (2002) para aceder às relações percebidas de 

causalidade entre factores de risco e entre estes e a VPI. Combinando métodos 

qualitativos e quantitativos, no Estudo 1 são descritas as entrevistas realizadas com 

peritos e leigos para aceder a estas crenças e no Estudo 2 são utilizados questionários 

para testar a prevalência das mesmas na população.  

Os resultados são consistentes com um modelo integrativo da VPI onde características 

do indivíduo, da relação entre os parceiros íntimos e das comunidades em que estão 

inseridos são reconhecidas como relevantes para a ocorrência deste fenómeno. As 

associações que se estabelecem entre factores sugerem, no entanto, que os factores 

individuais e situacionais assumem maior destaque, sobrepondo-se a outros factores 

propostos por modelos explicativos tradicionais, como as desigualdades de género na 

sociedade ou os conflitos na relação entre parceiros íntimos. As relações entre os 

factores de risco são, no entanto, bem mais complexas do que fica representado nesta 

investigação, pelo que são necessários estudos mais sofisticados para destrinçar a 

causalidade entre factores, o sentido dessa causalidade e os efeitos cumulativos destas 

relações. 
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ABSTRACT 

Intimate partner violence (IPV) represents a serious public health problem whose costs 

and consequences can only be minimized with a strong investment in prevention, which 

necessarily involves identifying and understanding the factors that increase the risk of 

its occurrence. The study about the relevance of these factors has produced, however, 

unclear and inconsistent results, largely because of the difficulty in integrating different 

theoretical perspectives into a single comprehensive model that captures the articulation 

between factors and their cummulative effects. 

Despite the numerous studies in this area, very little has been done to identify the 

beliefs of the population about the causes of IPV. This research aims to fill this gap, 

using the methodology of mental models proposed by Morgan, Fischhoff, Bostrom and 

Atman (2002) to access the perceived causal relationships between risk factors and 

between them and IPV. Combining qualitative and quantitative methods, Study 1 

describes the interviews conducted with experts and lay people to access these beliefs 

and in Study 2 questionnaires are used to test their prevalence in the population. 

The results are consistent with an integrative model of IPV where features of the 

individual, of the relationship between intimate partners and of the communities in 

which they live are acknowledged as relevant to the occurrence of this phenomenon. 

The associations established between factors suggest, however, that individual and 

situational factors assume greater prominence, overlapping other factors suggested by 

traditional explanatory models such as gender inequalities in society and conflicts in the 

relationship between intimate partners. The relationships between risk factors are, 

however, far more complex than is represented in this research, and more sophisticated 

studies are needed to disentangle the causality between factors, the direction of this 

causality and the cumulative effects of these relationships. 
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INTRODUÇÃO 

Só no primeiro semestre de 2011, as Forças de Segurança portuguesas registaram 14508 

participações de violência doméstica: a violência de tipo psicológico esteve presente em 

78% dos casos, a física em 73%, a social em 9%, a económica em 6% e a sexual em 

quase 2%. Em 82% destas situações a violência ocorreu no contexto de relações de 

intimidade presentes ou passadas (Direcção-Geral de Administração Interna, 2011).  

A Violência entre Parceiros Íntimos (doravante apenas VPI) é entendida como qualquer 

acto de natureza física, sexual, psicológica, social ou económica, praticado por e 

exercido sobre indivíduos de ambos os sexos no contexto de relações de intimidade 

heterossexuais ou homossexuais, presentes ou passadas, que resulte ou possa resultar 

em danos físicos, sexuais e/ou psicológicos para a vítima. Em Portugal as políticas de 

combate a este fenómeno estão inseridas no âmbito da violência doméstica, instituída 

como crime autónomo
1
 pela Lei n.º 59/2007 de 4 de Setembro, que estipula no artigo 

152º do Código Penal:  

“1 - Quem, de modo reiterado ou não, infligir 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; é punido com pena de prisão de um a cinco anos, se pena mais grave lhe 

não couber por força de outra disposição legal.” 

Recentemente, na Lei n.º 19/2013 de 21 de Fevereiro o artigo foi revisto de modo a 

deixar explícita a aplicação deste crime à violência no namoro; na alínea b) lê-se agora: 

“b) A pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha 

mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que 

sem coabitação” 

O reconhecimento da violência doméstica em geral, e da VPI em particular, como um 

problema de saúde pública tem sido muito importante para a realização de esforços no 

sentido de compreender e prevenir este fenómeno. Os estudos acerca das consequências 

                                                 
1
 Antes de ser instituída como crime autónomo, a violência doméstica circunscrevia-se no crime de maus-

tratos. 
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da VPI têm-se focado sobretudo na saúde física e psicológica das mulheres adultas 

agredidas; para estas sabe-se que, além das consequências directas (danos psicológicos, 

ferimentos físicos e, no limite, a morte), a VPI está relacionada com o aumento do risco 

de futuros problemas de saúde, como reacções psicossomáticas, consumo de substâncias, 

ansiedade, fobias, depressão, perturbação de stress pós-traumático, ideação suicida e 

tentativas de suicídio, dor crónica, dores de cabeça, hipertensão, asma, problemas 

respiratórios, cardíacos, gastrointestinais, ginecológicos e neurológicos – os últimos 

provavelmente relacionados com lesões sofridas durante o episódio violento (Anacleto, 

Njaine, Longo, Boing & Peres, 2009; Campbell, Baty, Laughon & Woods, 2009; 

Caridade & Machado, 2006). O impacto da VPI sobre a saúde das vítimas parece ser 

tanto maior quanto mais graves as agressões; os danos causados por vários episódios e 

por diferentes tipos de agressão são cumulativos e podem persistir por muito tempo, 

mesmo após o término da violência (Heise & Garcia-Moreno, 2002). 

Além das consequências para a saúde física e mental dos indivíduos a VPI representa 

um fardo económico para a sociedade, devido aos custos associados ao recurso a 

serviços de saúde (em média as vítimas de VPI necessitam recorrer mais vezes a 

cuidados médicos e a consultas na área da saúde mental, e são mais frequentemente 

sujeitas a internamentos e cirurgias que pessoas que não são vítimas de violência), 

serviços sociais, policiais e legais e à perda de produtividade das vítimas (Heise & 

Garcia-Moreno, 2002; Lisboa, Barros & Cerejo, 2008; National Center for Injury 

Prevention and Control, 2003). 

Estas consequências e custos só serão reduzidos quando o número de ocorrências da 

VPI diminuir – é preciso apostar na prevenção, e esta passa por identificar as condições 

que colocam uma pessoa em maior risco de perpetrar ou ser vítima de comportamentos 

violentos.  

 

O ESTUDO DOS FACTORES DE RISCO PARA A VPI 

Vários estudos têm sido realizados ao longo dos anos com vista a identificar os factores 

que contribuem para aumentar o risco de ocorrência de VPI e o peso relativo de cada 

um deles; no entanto, estes esforços têm atingido resultados inconsistentes. Existem 

diversas variáveis que afectam a qualidade e a comparabilidade dos dados obtidos; 

como referem Aldarondo e Castro-Fernandez (2011): “Nem todos os factores de risco 
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são iguais, e diferenças metodológicas em aspectos como a população alvo (i.e., 

voluntários da comunidade, ofensores encaminhados pelos tribunais, participantes de 

investigações laboratoriais), tipo de dados (e.g., qualitativos, quantitativos), qualidade 

dos dados (i.e., precisão e validade das medidas), uso de grupos de comparação 

apropriados, procedimentos de recolha de dados (e.g., relatos de vítimas e 

perpetradores), desenho (e.g., transversal, longitudinal), enquadramento teórico (e.g., 

perspectiva feminista, psicopatologia individual, dinâmica da relação), e técnicas de 

análise de dados (e.g., regressão logística, modelos de equações estruturais) têm um 

papel na validação empírica dos factores de risco, sugerindo prudência na avaliação 

de asserções acerca da potência ou força dos factores de risco para a perpetração de 

violência doméstica” (p. 225).  

Para compreender os factores de risco associados à VPI é necessário, portanto, ter 

consciência da forma como estas variáveis afectam a investigação nesta área. 

A operacionalização do objecto de estudo 

Uma das primeiras e mais óbvias limitações à identificação dos factores de risco para a 

VPI é o facto de, muitas vezes, não haver certeza de que o objecto de estudo em causa 

se trata de VPI. Infelizmente é frequente encontrar nos estudos diferentes termos para 

definir o mesmo objecto ou o mesmo termo para definir objectos diferentes. Um dos 

problemas mais comuns é utilizar os conceitos “violência de género”, “violência contra 

a mulher”, “violência doméstica”, “violência conjugal” e VPI como sinónimos (Debert 

& Gregori, 2008). Apesar de interligados, estes termos abrangem âmbitos distintos e os 

factores de risco para uns podem não ser os mesmos, ou não ter a mesma relevância, 

para outros, pelo que é necessário definir e operacionalizar correctamente cada um deles: 

- Violência contra a mulher: termo amplo que se aplica a todas as circunstâncias em 

que a vítima é do sexo feminino e a violência ocorre em função do seu género. 

Apesar de poder acontecer no âmbito das relações de intimidade, usar este termo 

como sinónimo de VPI significa ignorar as situações em que as vítimas são do sexo 

masculino, ou em que a violência ocorre entre casais do mesmo sexo. Além disso o 

estudo da violência contra a mulher assume uma perspectiva marcadamente 

feminista o que, como veremos adiante, influencia profundamente a identificação e a 

relevância atribuída aos factores de risco da VPI. 
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- Violência de género: definida como “uma violência estreitamente associada à 

reprodução dos estereótipos e papéis de género e aos complexos e dinâmicos 

processos de construção das identidades, que não se confina às relações íntimas, 

heterossexuais e/ou homossexuais, mas que atravessa toda uma dimensão 

interpessoal, e institucional (família, escola, trabalho), intergéneros, intrafeminina e 

intramasculina” (Lisboa, Barroso, Patrício & Leandro, 2009, p. 26). A violência 

contra a mulher é, então, um caso particular de violência de género, e ambos se 

aplicam a diversos contextos, sendo bastante mais abrangentes que o conceito de VPI.  

- Violência doméstica: é, segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV), a exercida sobre “qualquer pessoa que resida habitualmente no mesmo 

espaço doméstico ou que, não residindo, seja cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro/a 

ou ex-companheiro/a, namorado/a ou ex-namorado/a, ou progenitor de descendente 

comum, ou esteja, ou tivesse estado, em situação análoga; ou que seja ascendente ou 

descendente, por consanguinidade, adopção ou afinidade”
2
 – como tal, este conceito 

inclui mas não se restringe à VPI. 

- Violência conjugal: como referem Caridade e Machado (2006), o estudo da 

violência na intimidade começou por se focar na violência conjugal/marital, i.e., 

entre duas pessoas casadas ou em união de facto. Os estudos iniciais centravam-se, 

maioritariamente, na violência que ocorria entre casais heterossexuais que viviam em 

situação de coabitação; só mais tarde a investigação começou a dedicar-se à 

violência entre casais homossexuais, entre casais jovens e sem coabitação (violência 

no namoro), e entre pessoas cuja relação de intimidade tinha acontecido no passado. 

Esta evolução fez com que alguns autores procurassem abranger todas as referidas 

situações no conceito de violência conjugal (ver, por exemplo, Almeida e Soeiro, 

2010); contudo, uma vez que o termo “conjugal” remete, desde logo, para o contexto 

das relações de conjugalidade (de direito ou de facto), nesta investigação optou-se 

por restringir este termo apenas às situações em que existe ou existiu coabitação 

entre duas pessoas envolvidas numa relação de intimidade.  

- Violência entre parceiros íntimos: Como referido, a violência entre duas pessoas 

numa relação de intimidade pode acontecer independentemente da relação ser 

heterossexual ou homossexual, presente ou passada, em situação de coabitação ou 

não. Para abranger todas estas possibilidades optou-se por recorrer ao termo 

                                                 
2
 Esta definição pode ser encontrada na página http://apav.pt/lgbt/menudom.htm 
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“violência entre parceiros íntimos” (do inglês “intimate partner violence”), termo 

mais abrangente que violência conjugal e que, contrariamente aos termos “violência 

contra a mulher”, “violência de género” e “violência doméstica” restringe o objecto 

de estudo às relações de intimidade. Note-se ainda que, contrariamente aos conceitos 

de “violência contra a mulher” e “violência de género”, o termo “violência entre 

parceiros íntimos” não se compromete com a perspectiva de que a violência decorre 

das crenças socialmente definidas e veiculadas acerca dos papéis de género. 

Uma vez que os termos apresentados se aplicam a objectos diferentes e que em grande 

parte dos casos a sua operacionalização não é clara, torna-se difícil perceber até que 

ponto as variáveis apresentadas como factores de risco para a VPI são, de facto, 

referentes a este fenómeno ou a casos particulares dentro dele ou dos fenómenos com 

ele relacionados – o que na maioria das situações se constata quando se fala em factores 

de risco para a violência doméstica, violência de género e violência contra a mulher é 

que, na verdade, se estão a analisar os factores de risco para a VPI ou, mais 

frequentemente, para casos particulares de VPI, nomeadamente as situações de 

violência conjugal em relações heterossexuais e em que a vítima é do sexo feminino. 

Para contornar estas dificuldades a presente investigação recorre à literatura nas áreas 

relacionadas com a VPI mas procura, dentro do possível, apresentar apenas os dados 

para os quais existe alguma certeza de serem referentes à VPI ou a casos particulares 

desta. 

 

Fig.1: Articulação entre Violência entre Parceiros Íntimos e fenómenos com ela relacionados. 

Além dos enviesamentos causados pela incorrecta utilização e operacionalização destes 

conceitos, outro problema comum é a ausência de clarificação dos comportamentos 

estudados. Muitas vezes é difícil ou até mesmo impossível perceber se os factores 

apresentados numa determinada investigação se referem ao risco de ocorrer um tipo 

particular de comportamento violento (e.g. comportamentos de natureza física) ou ao 

risco de ocorrer qualquer comportamento englobado na definição de VPI. Será que os 

factores de risco associados à perpetração de violência física são os mesmos para outros 
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tipos de violência – por exemplo stalking?; ou, sendo os mesmos, será que têm a mesma 

relevância para um tipo de violência e para outro? Estas questões traduzem a 

importância de identificar com exactidão quais os comportamentos violentos que vêem 

a sua probabilidade de ocorrência aumentada pela presença de uma determinada 

variável. A maior parte dos autores distingue três categorias de comportamento violento:  

- Violência física: genericamente definida como o uso de força física sobre o outro, 

alguns autores entendem-na como o conjunto de comportamentos que infligem (ou 

tentam, ou ameaçam infligir) danos físicos (Crowell & Burgess, 1996) enquanto 

outros salientam que também pode resultar em danos sexuais ou psicológicos 

(Oyunbileg, Sumberzul, Udval, Wang & Janes, 2009). Entre os comportamentos 

mais referidos encontram-se o agarrar, bater, pontapear, empurrar, esbofetear, 

beliscar, morder, esmurrar, puxar, estrangular, atirar objectos e agredir com arma. 

- Violência sexual: Rohrbaugh (2006) define-a como o “uso de palavras, acções ou 

ameaças para forçar o outro a se envolver em actividades sexuais contra a sua 

vontade” (p. 291); Crowell e Burgess (1996) acrescentam ainda as situações em que 

o agressor torna a vítima incapaz de dar consentimento através, por exemplo, da 

administração de substâncias. Podemos então considerar como violência sexual 

qualquer comportamento que tenha como objectivo pressionar outra pessoa a 

envolver-se, com o agressor ou terceiros, em actividades sexuais contra a sua 

vontade ou para tê-las mesmo sem o seu consentimento. 

- Violência psicológica: também designada violência emocional ou verbal, não tem 

uma definição consensual mas a maioria das definições usadas remete para um 

padrão de comportamentos que prejudicam o outro sem que para isso seja usada a 

força física. Rohrbaugh (2006) define-a como o uso de palavras ou acções para 

“isolar, humilhar, rebaixar, intimidar ou controlar” (p. 291) o outro. Entre os 

comportamentos mais referidos encontram-se o ignorar, rejeitar, insultar, gritar, 

intimidar, desvalorizar, controlar, manipular, humilhar, chantagear, ridicularizar, 

isolar e ameaçar.  

É importante notar que existe alguma sobreposição entre estas categorias. As ameaças 

de uso de força física, por exemplo, são consideradas violência psicológica por alguns 

autores – Oyunbileg e colaboradores (2009) definem violência psicológica como o “uso 

intencional de poder, incluindo a ameaça de força física” (p. 1875) – e consideradas 
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violência física por aqueles que a definem como os comportamentos que “ameaçam, 

tentam ou efectivamente infligem danos físicos” (Crowell & Burgess, 1996, p. 14). O 

uso de violência física e psicológica também pode ter como objectivo forçar o outro a 

actividades sexuais, podendo então constituir-se como violência sexual. 

Apesar destas três categorias serem as mais frequentemente analisadas há ainda quem 

considere outras formas de violência, como as que dizem respeito à restrição de acesso a 

recursos (violência social e económica) e ao assédio (stalking): 

- Violência social e económica: os relatórios da Direcção Geral de Administração 

Interna definem violência social como o conjunto de acções com vista à promoção do 

isolamento da vítima – impedir que saia de casa ou que esteja com outras pessoas, 

por exemplo – e violência económica como o conjunto de acções com o propósito de 

tornar ou manter a vitima economicamente dependente – impedir de estudar ou 

arranjar emprego, recusar dar dinheiro, controlar o dinheiro gasto, etc. (Direcção 

Geral de Administração Interna, 2011).  

- Stalking: entendido como uma forma de perseguição e assédio caracterizada por 

comportamentos de contacto, comunicação e vigilância intencionais e repetidos 

(Crowell & Burgess, 1996; Dixe, Rodrigues, Freire, Rodrigues, Fernandes & Dias, 

2010), os comportamentos mais frequentemente referidos são seguir a vítima, 

monitorizar os seus movimentos e telefonar ou tentar de outra forma contactá-la. 

Note-se que em Portugal este padrão de comportamentos não constitui um crime. 

Importa ainda notar que no seio de relações homossexuais existem comportamentos 

específicos que se constituem como violência e que merecem ser considerados. Chan 

(2005) e Rohrbaugh (2006) referem que nestas situações a ameaça de exposição da 

homossexualidade do parceiro e o receio das consequências que daí podem advir 

(perder o emprego ou o acesso a oportunidades, prejudicar a relação com familiares e 

amigos, etc.) serve muitas vezes como forma de controlar o parceiro e mantê-lo numa 

relação violenta. 

Em suma, a comparação entre estudos sobre os factores de risco associados à VPI só é 

possível se ficar claro o âmbito a que o estudo se refere (se de facto se trata de VPI, de 

casos particulares dentro dela, ou de outros fenómenos com ela relacionados) e a 

natureza dos comportamentos (física, sexual, psicológica, social, económica ou stalking) 

cuja probabilidade de ocorrência aumenta na presença desses factores. 
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Instrumentos utilizados 

No que diz respeito ao estudo sobre os factores de risco para a VPI é necessário ter 

particular atenção não só à precisão e validade dos instrumentos utilizados como 

também às variáveis medidas. Algumas perguntas que devem ser colocadas 

relativamente aos instrumentos utilizados são (Riggs, Caulfield & Fair, 2009): 

- O instrumento pretende avaliar o risco para todos os tipos de comportamento 

violento ou apenas para alguns deles (comportamentos de natureza física, sexual, 

psicológica…)? 

- O instrumento mede o risco de ocorrer violência ou o risco de ocorrerem danos 

resultantes dessa violência? E que tipo de danos – físicos, psicológicos, morte…? 

- O instrumento mede o risco de reincidência ou de um primeiro comportamento 

violento? Mede o risco iminente ou futuro? 

- O instrumento mede o risco de perpetração ou de vitimização? 

Todas estas perguntas devem ser colocadas se quisermos estar seguros de que os 

factores de risco identificados se referem, efectivamente, à probabilidade de ocorrência 

de uma mesma variável. Como veremos adiante, uma das questões mais discutidas no 

âmbito da VPI é se existe simetria ou assimetria de género na perpetração da violência: 

quando consideramos as consequências das agressões, ser homem parece ser um factor 

de risco para a VPI, havendo mais mulheres a apresentar danos físicos severos causados 

por um parceiro do sexo masculino que o inverso (Archer, 2000); porém, se 

considerarmos os actos perpetrados e não os danos físicos resultantes desses actos esta 

tendência deixa de se verificar (Straus, 2008; Straus & Ramirez, 2007). 

Amostras estudadas 

Os resultados acerca dos factores que aumentam a probabilidade de ocorrência de VPI 

também são sensíveis à amostra estudada (Heise & Garcia-Moreno, 2002; National 

Center for Injury Prevention and Control, 2003): 

- A amostra é composta por mulheres, homens ou ambos? 

- A amostra contempla relações heterossexuais, homossexuais ou ambas? 

- A amostra contempla pessoas envolvidas em situações de namoro ou apenas em 

situações de casamento e/ou união de facto? 
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- A amostra contempla uma faixa etária específica? 

Na maior parte das situações constatamos que os estudos incidem na vitimização de 

mulheres casadas ou a viver em união de facto com um parceiro do sexo masculino; 

naturalmente os resultados podem não ser coerentes com os obtidos em amostras 

constituídas por homens, por pessoas em relações de namoro ou por pessoas em 

relações homossexuais. 

Fontes de informação 

Os resultados dos estudos também são muito dependentes das fontes de onde as 

informações são recolhidas. Enquanto alguns estudos se baseiam em inquéritos 

nacionais, outros recorrem a registos das forças policiais ou dos serviços de saúde, a 

depoimentos de vítimas em casas abrigo ou de agressores em programas de reabilitação 

(Riggs, Caulfield & Fair, 2009). Naturalmente os resultados encontrados na população 

em geral diferem dos obtidos em casos previamente identificados, não só porque se 

estão a analisar amostras distintas mas também porque os próprios objectivos durante a 

recolha de dados são diferentes: as informações recolhidas em hospitais, por exemplo, 

estão mais relacionadas com aquilo que permite providenciar os devidos cuidados de 

saúde aos pacientes, e não tanto com as especificidades da relação violenta ou as 

características do agressor (National Center for Injury Prevention and Control, 2003). 

Dados recolhidos 

Mesmo em estudos que recorrem às mesmas fontes de informação, os dados recolhidos 

podem ser muito diferentes. É preciso ter em consideração, por exemplo, se os dados 

são qualitativos ou quantitativos, se dizem respeito ao mesmo período de tempo ou a 

períodos de tempo de diferentes, se distinguem entre incidentes únicos e 

comportamentos repetidos, e se se tratam de auto-relatos ou descrições do 

comportamento de outros (National Center for Injury Prevention and Control, 2003). Os 

resultados podem ser muito diferentes se as pessoas forem questionadas acerca de 

violência ocorrida no último ano ou ao longo das suas vidas, na relação presente ou em 

relações anteriores; da mesma forma, diversas variáveis podem afectar os relatos acerca 

dos comportamentos do próprio e de outros, incluindo a desejabilidade social, a 

capacidade para relembrar com exactidão os episódios violentos, a vergonha ou o desejo 

de proteger o agressor. 
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Disponibilidade para falar sobre as experiências de violência  

Como acontece em todas as investigações que abordam temas sensíveis, quando se 

estuda o fenómeno da VPI não é fácil garantir que os participantes estão disponíveis 

para falar de forma aberta e honesta acerca das suas experiências pessoais. 

Factores como o sexo do entrevistador, a duração da entrevista e a presença de terceiros 

podem influenciar esta disponibilidade (Heise & Garcia-Moreno, 2002); da mesma 

forma, o tipo de perguntas e a forma como são colocadas também podem afectar a 

precisão das respostas – perguntar aos participantes se já foram vítimas de violência ou 

questioná-los acerca de comportamentos específicos pode dar origem a resultados muito 

diferentes pelo simples motivo de que muitos destes comportamentos não são 

identificados pelos sujeitos como violentos e, por isso mesmo, não são espontaneamente 

referidos. 

Enquadramento teórico 

A perspectiva teórica de cada autor guia não só as hipóteses das quais as suas 

investigações partem como também toda a metodologia que seguem o que, como vimos 

anteriormente, pode influenciar os factores de risco identificados e a relevância de cada 

um na ocorrência de VPI. Um exemplo disto são as diferenças encontradas entre estudos 

que seguem uma perspectiva feminista e estudos que seguem uma perspectiva de 

conflitos familiares (ambas serão discutidas em pormenor adiante): enquanto os 

investigadores da área dos conflitos familiares geralmente estudam amostras 

representativas de casais, os que seguem a perspectiva feminista tipicamente estudam 

amostras previamente identificadas por registarem altos níveis de violência praticada 

por homens, como mulheres em casas abrigo ou homens em programas de reabilitação 

(Archer, 2000). O recurso a estes dois tipos de amostras tem vindo a dar origem a 

resultados inconsistentes não só ao nível da simetria/assimetria de género na 

perpetração da violência (com os estudos feministas a sugerir que os homens são os 

principais perpetradores e os de conflitos familiares a defender que os níveis de 

perpetração são semelhantes para homens e mulheres), mas também ao nível da 

frequência dos episódios violentos e da gravidade das suas consequências (Johnson, 

2006), o que explica as diferenças encontradas ao nível dos factores de risco propostos 

pelos defensores de cada teoria. 
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Vimos que diversos aspectos afectam a comparabilidade dos estudos acerca dos factores 

de risco para a VPI. Apesar de não haver consenso acerca de quais os factores mais 

relevantes e de como se relacionam entre si, existem alguns factores que mais 

consistentemente vão sendo identificados na literatura. Na secção seguinte estes factores 

são apresentados e discutidos no âmbito das perspectivas teóricas que os enfatizam. 

 

MODELOS DE CAUSALIDADE DA VPI 

Modelos socioculturais 

Os modelos socioculturais focam-se na forma como os factores que caracterizam as 

comunidades em que os parceiros estão inseridos contribuem para a ocorrência de VPI. 

Entre os mais conhecidos estão a perspectiva feminista e os modelos de poder e 

controlo. 

A perspectiva feminista baseia-se no pressuposto de que as diferenças de género são as 

principais causas da VPI. De acordo com esta perspectiva, sociedades patriarcais 

definem e veiculam papéis de género que associam masculinidade a força, dominância e 

controlo e feminilidade a passividade e subordinação, pelo que a adesão a estes papéis 

legitima e viabiliza a agressão perpetrada por homens contra as mulheres. Assim, os 

principais factores de risco para a VPI seriam estar inserido em comunidades onde 

existem desigualdades de género, ter crenças e atitudes que suportam essas 

desigualdades, e ser homem. Os dois primeiros factores parecem, de facto, estar 

relacionados tanto com a perpetração de VPI como com a vitimização (Aldarondo & 

Castro-Fernandez, 2011; Dahlberg & Krug, 2002; Rosenberg, Butchart, Mercy, 

Narasimhan, Waters & Marshall, 2006), sendo frequentemente apontados por homens e 

mulheres como motivadores da agressão (Alves & Diniz, 2005; Cabral, 1999; Casimiro, 

2002); já os dados referentes ao terceiro factor (discutidos no âmbito dos modelos 

intrapessoais) têm sido inconsistentes.  

Uma das fragilidades desta perspectiva reside no facto de que as desigualdades de 

género não só permitem legitimar e desculpabilizar a violência contra as mulheres como 

também a violência contra os homens. A crença de que os homens são mais fortes e 

dominantes e as mulheres mais frágeis e submissas tem dado origem, pelo menos nas 

sociedades ocidentais, a atitudes mais desfavoráveis à violência praticada por eles que à 

violência praticada por elas, que é considerada menos grave e mais justificável (Archer, 
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2000; Dutton & Nicholls, 2005). Esta crença tem como consequência a discriminação 

dos homens vítimas de VPI que, quando procuram ajuda junto das instituições de apoio 

ou das forças de segurança, acabam muitas vezes por não receber o apoio de que 

necessitam e por serem ridicularizados ou acusados de serem eles os agressores – ou, 

pelo menos, instigarem a violência cometida pelas parceiras (Douglas & Hines, 2011). 

Acima de tudo, a grande vulnerabilidade da perspectiva feminista é insistir em ignorar 

os inúmeros estudos que consistentemente mostram que a VPI pode derivar de outros 

factores que não apenas os que dizem respeito à dominância masculina (Dutton & 

Nicholls, 2005). Mais abertos a esta possibilidade estão os modelos de poder e controlo, 

que assumem que as diferenças de poder entre o casal estão na origem da VPI mas, 

contrariamente à perspectiva anterior, não restringem essas diferenças a questões de 

género. Segundo estes modelos a violência tanto pode decorrer da percepção de poder 

(o agressor sente que é legitimo usar o poder que tem para controlar o outro) como da 

sua ausência (o agressor usa a violência para contrariar a percepção de que não tem 

poder; Woodin & O'Leary, 2009). Assim, além das desigualdades de género, também 

outras dinâmicas de poder podem contribuir para a ocorrência de VPI – são disso 

exemplo as desigualdades económicas numa comunidade que, ao colocarem os 

indivíduos com menos recursos numa posição de maior stress e menor controlo sobre as 

suas vidas, podem propiciar a VPI (Aldarondo & Castro-Fernandez, 2011; Bell & 

Naugle, 2008; Dahlberg & Krug, 2002; Rosenberg et al., 2006). 

Além destas dinâmicas de poder, os modelos socioculturais postulam ainda como 

factores de risco todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento de crenças e 

atitudes que apoiam o recurso à violência ou a sua aceitação. Deste modo, as 

comunidades com maior risco de ocorrência de VPI são aquelas: 

- que penalizam de forma insuficiente ou inadequada a VPI, transmitindo uma 

percepção de impunidade para os agressores (Aldarondo & Castro-Fernandez, 2011; 

Dahlberg & Krug, 2002);  

- onde as instituições de apoio às vítimas são insuficientes ou inadequadas, inibindo as 

vítimas de procurar ajuda (Caridade & Machado, 2006; Dahlberg & Krug, 2002; 

Rosenberg et al., 2006); 
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- com normas culturais que legitimam o uso de violência, contribuindo para a sua 

banalização, justificação e desculpabilização (Aldarondo & Castro-Fernandez, 2011; 

Dahlberg & Krug, 2002). 

Entre as criticas mais apontadas aos modelos socioculturais está o facto de terem pouco 

suporte empírico: meta-análises mostram que factores distais, como os sugeridos por 

estes modelos, têm menos relevância para a VPI que factores mais próximos do 

comportamento como, por exemplo, a satisfação marital ou o consumo de drogas (Stith, 

Smith, Penn, Ward & Tritt, 2004). Ainda que não sejam directamente relevantes para o 

comportamento, é importante ter em consideração a influência dos factores 

socioculturais sobre outras variáveis como, por exemplo, as crenças e atitudes que 

legitimam o uso de violência na resolução de problemas (Almeida & Soeiro, 2010; 

Caridade & Machado, 2006; Machado, Caridade & Martins, 2010; Matos, Machado, 

Caridade & Silva, 2006) ou que a banalizam, levando à sua desvalorização e ao não 

reconhecimento do comportamento violento como tal (é comum, particularmente para 

formas de violência menos severas e também para a violência sexual, agressores e 

vítimas não reconhecerem os comportamentos perpetrados ou sofridos como violência; 

Caridade & Machado, 2008; Casimiro, 2002; Guimarães & Campos, 2007). 

Modelos interpessoais 

Os modelos interpessoais, dos quais a perspectiva de conflitos familiares é o exemplo 

mais referido, baseiam-se na premissa de que os factores que promovem a ocorrência de 

VPI decorrem das características da própria relação entre os parceiros, especificamente 

da existência de tensões na relação. Um dos argumentos que mais favorece esta 

abordagem é a constatação de que na maior parte dos casos de VPI as agressões são 

mútuas (O’Leary et al, 2008; Straus & Ramirez, 2007). Também o aumento da 

probabilidade de ocorrência de VPI em relações marcadas por conflitos e por baixos 

níveis de satisfação marital apoia estes modelos (Stith & McMonigle, 2009; Stith et al., 

2004). Por detrás dos conflitos e da insatisfação com a relação poderão estar padrões de 

comunicação negativos; Gottman, Notarius, Markman, Bank, Yoppi e Rubin (1976) 

mostram que em casais com problemas o comportamento de um parceiro era percebido 

pelo outro de forma mais negativa do que a intenção original com que tinha sido 

realizado. 
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A existência de conflitos, a insatisfação e a ineficaz comunicação na relação 

estabelecem-se assim como importantes factores de risco para a ocorrência de VPI. 

Modelos intrapessoais 

Os modelos intrapessoais centram-se nos factores individuais que aumentam a 

probabilidade de perpetrar ou ser vítima de VPI. De um modo geral as abordagens a este 

nível prendem-se com as experiências prévias de violência e com a personalidade dos 

indivíduos. 

Um dos factores que mais consistentemente tem sido referido na literatura como estando 

na origem da VPI é ter sido testemunha ou vítima de violência na infância (Almeida & 

Soeiro, 2010; Anacleto et al., 2009; Cabral, 1999; Caldwell, Swan, Allen, Sullivan & 

Snow, 2009; Dahlberg & Krug, 2002; Riggs, Caulfield & Fair, 2009; Rohrbaugh, 2006; 

Rosenberg et al., 2006; Stith & McMonigle, 2009). O modelo de transmissão 

intergeracional da VPI (Stith, Rosen, Middleton, Busch, Lundeberg & Carlton, 2000) 

baseia-se na teoria da aprendizagem social de Albert Bandura para explicar esta relação. 

Segundo esta teoria, as aprendizagens que se fazem durante a infância pela observação 

do comportamento dos outros e das suas consequências influenciam os comportamentos 

que mais tarde os indivíduos adoptam: se o comportamento tiver consequências 

positivas a probabilidade de imitação do comportamento aumenta (Bandura, Ross & 

Ross, 1963). Deste modo, crianças que testemunham ou que são vítimas de violência 

aprendem o comportamento violento e desenvolvem crenças, atitudes e estratégias que 

favorecem o seu uso.  

A transmissão intergeracional deste padrão de comportamentos não é linear – é preciso 

ter em consideração os efeitos diferenciais do tipo de experiência (ter sido vítima vs. ter 

sido testemunha de violência entre os pais), do género (feminino vs. masculino) e da 

consequência da experiência (tornar-se agressor vs. tornar-se vítima de VPI). Stith e 

colaboradores (2000) conduziram uma meta-análise que lhes permitiu constatar que: 1) 

os efeitos das experiências de violência na infância sobre a futura perpetração e 

vitimização de VPI são significativos mas fracos a moderados; 2) não há diferenças 

entre o tipo de experiência na perpetração da VPI mas há na vitimização, com a 

experiência de ter sido vítima de violência na infância a contribuir mais para a 

vitimização na idade adulta que a experiência de ter sido testemunha de violência entre 

os pais; 3) verificam-se diferenças de género tanto para a perpetração como para a 
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vitimização na idade adulta, com os homens a registar maior probabilidade de se 

tornarem agressores e as mulheres maior probabilidade de se tornarem vítimas; 4) os 

homens revelam maior tendência que as mulheres para se tornarem perpetradores em 

ambos os tipos de experiência, mas as mulheres apenas revelam maior tendência que os 

homens para se tornarem vitimas de VPI quando são vítimas de violência na infância, e 

não quando testemunham violência entre os pais. 

Além das experiências prévias de violência também as características da personalidade 

de agressores e vítimas têm sido particularmente estudadas. Algumas psicopatologias e 

perturbações de personalidade, como a depressão, perturbação de stress pós-traumático 

e perturbações de personalidade borderline e anti-social têm sido apontadas como 

possíveis factores de risco para a VPI (Aldarondo & Castro-Fernandez, 2011; Almeida 

& Soeiro, 2010; Dahlberg & Krug, 2002; Riggs, Caulfield & Fair, 2009; Rosenberg et 

al., 2006). No entanto, a abordagem clínica ao estudo da VPI tem sido contestada com o 

argumento de que a prevalência destas perturbações na população é muito reduzida – 

ainda que existam níveis elevados de VPI na população clínica, estas perturbações não 

explicam a ocorrência de VPI na restante população. 

Os consumos de substâncias são muito frequentemente referidos não só na literatura 

como em entrevistas a vítimas e agressores. O consumo de álcool é o factor mais 

comummente discutido, sendo também bastante controverso. Em primeiro lugar é 

preciso salientar a necessidade de distinguir entre diferentes tipos de consumo – estes 

podem ser referentes a estados de embriaguez (consumo excessivo pontual), 

dependência alcoólica (consumo compulsivo muitas vezes acompanhado de degradação 

física e das relações interpessoais) ou alcoolismo crónico (consumo habitual e frequente 

que mantém o individuo num estado de alcoolização permanente e conduz à 

deterioração da sua saúde física e mental; de Almeida, 2009). Estes diferentes tipos de 

consumo podem afectar de formas distintas a ocorrência de VPI, o que dificulta a 

compreensão dos efeitos do álcool sobre o comportamento violento. Outra questão a ter 

em consideração é a direcção da causalidade; uma vez que a maioria dos estudos têm 

uma natureza correlacional é difícil perceber se o consumo de álcool é causa ou 

consequência da ocorrência de VPI (Giancola, 2000). Finalmente, também não existe 

consenso sobre a forma como o consumo de álcool afecta o comportamento violento – 

será que esta influência é directa (com o consumo a propiciar o impulso agressivo e/ou a 

inibir a capacidade para o controlar), ou indirecta (com problemas decorrentes do 
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consumo de álcool, e não o consumo em si, a aumentar a probabilidade de ocorrer VPI; 

Taft, O’Farrell, Doron-LaMarca, Panuzio, Suvak, Gagnon & Murphy, 2010)? Tal como 

o consumo de álcool, também o consumo de outras substâncias tem sido associado à 

VPI, embora os estudos sobre estes efeitos sejam muito mais reduzidos; é importante 

notar que diferentes substâncias têm efeitos distintos no organismo, pelo que é um erro 

falar em consumo de substâncias em geral e não no consumo de substâncias específicas. 

Afastando-nos do âmbito patológico para o das características comuns da personalidade, 

verifica-se que algumas das características mais apontadas como potenciais factores de 

risco para a VPI estão relacionadas com estilos de vinculação inseguros (Paiva & 

Figueiredo, 2003). A vinculação leva ao desenvolvimento de laços afectivos, 

inicialmente entre a criança e os cuidadores e mais tarde entre adultos. Quando os 

cuidadores não dão resposta ou dão respostas inconsistentes às necessidades da criança 

esta pode desenvolver estilos de vinculação inseguros, que se podem traduzir em 

desconforto com a proximidade a outras pessoas e dificuldade em confiar ou depender 

delas (estilo de vinculação inseguro evitante) ou numa grande necessidade de contacto, 

dependência emocional, baixa auto-estima e medo da rejeição e do abandono (estilo de 

vinculação inseguro ansioso) na idade adulta (Bowlby, 1980). Homens que perpetram 

VPI parecem ter maior probabilidade de apresentar estilos de vinculação inseguros que 

homens em relações não violentas (Babcock, Jacobson, Gottman, & Yerington, 2000). 

Outra das características mais comummente referidas é a agressividade. A ligação entre 

agressividade e comportamento agressivo parece ser bastante directa: quanto maior o 

nível de agressividade de uma pessoa, maior a probabilidade de cometer um acto 

agressivo. O ser humano é, no entanto, mais complexo que isso. Anderson e Bushman 

(2002) propõem um modelo de agressão segundo o qual o comportamento agressivo só 

ocorre se as características do indivíduo e da situação, o estado do indivíduo no 

momento (em termos de afectos, cognições e activação) e os processos de julgamento e 

tomada de decisão a isso forem favoráveis. Similarmente, Finkel (2007; Finkel & 

Eckhardt, 2013) sugere que a VPI só acontece se num dado momento, e na presença de 

um estímulo que despolete o impulso agressivo, as forças que impelem à violência 

excederem as forças que a inibem. Este autor e os seus colaboradores constataram que a 

VPI é mais provável quando à agressividade, que actua impelindo à violência, se 

associam factores que despoletam o impulso violento (provocação) e quando os sujeitos 
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não têm disponíveis recursos para inibir o impulso (e.g. quando estão sob stress; Finkel, 

DeWall, Slotter, McNulty, Pond Jr. & Atkins, 2012). 

Outras características de personalidade apontadas na literatura como factores de risco 

para a VPI prendem-se com dificuldades ao nível da regulação emocional e das 

competências comunicacionais e interpessoais. Ao nível da regulação emocional sabe-se 

que a raiva e o humor depressivo são mais comuns entre homens que cometem VPI que 

entre homens não violentos (Maiuro, Cahn, Vitaliano, Wagner & Zegree, 1988). Um 

maior nível de humor depressivo pode estar associado a uma baixa auto-estima e medo 

da rejeição e abandono (característicos da vinculação insegura que, como vimos, é um 

factor de risco para a VPI) mas também a uma percepção de falta de poder que o 

indivíduo tenta contrariar recorrendo à VPI – de facto, o medo de não ter poder e 

autoridade ou de perder o poder e a autoridade que se tem também tem sido apontado 

como um motivo para a agressão, sobretudo por parte de homens que consideram que 

lhes cabe a eles o poder na relação (Alves & Diniz, 2005; Casimiro, 2002; Rosa, 2008; 

Winck, 2007). A falta de auto-controlo é muitas vezes identificada como um factor de 

risco para que as pessoas “percam a cabeça” e cometam VPI. De acordo com o modelo 

de Finkel (2007) o auto-controlo actua ao nível da inibição do comportamento, pelo que 

a sua presença permite contrabalançar os efeitos dos factores que instigam e que 

impelem à violência, tornando-a menos provável (Finkel, DeWall, Slotter, Oaten & 

Foshee, 2009). 

Ao nível das competências comunicacionais e relacionais, a existência de problemas de 

comunicação e negociação (Aldarondo & Castro-Fernandez, 2011; Riggs, Caulfield & 

Fair, 2009), o ciúme e medo da traição bem como o desejo de controlar e intimidar o 

parceiro – que se verificam tanto em homens (Alves & Diniz, 2005; Caridade & 

Machado, 2006; Diniz, Lopes, Gesteira, Alves & Gomes, 2003; Winck, 2007) como em 

mulheres (Caldwell et al., 2009; Rohrbaugh, 2006) colocam a relação em maior risco de 

registar conflitos e VPI. 

O stress também tem sido apontado como um importante factor de risco. De um modo 

sumário, o processo de stress desenvolve-se em dois momentos: avaliação do estimulo 

indutor de stress, e tentativa de exercer controlo sobre ele (Palma-Oliveira, 1992). Este 

processo não só origina no indivíduo uma activação fisiológica, que pode impelir o 

impulso agressivo, como consome recursos cognitivos necessários à inibição deste 

impulso (Finkel et al., 2012). Entre os indutores de stress mais frequentemente 
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identificados como factores de risco para a VPI estão o desemprego (Oyunbileg et al., 

2009) e a falta de recursos materiais (baixos rendimentos ou dificuldades 

financeiras;  Fox, Benson, DeMaris & Van Wyk, 2002; Scott Tilley & Brackley, 2005). 

As más condições de habitabilidade, sobretudo no que diz respeito à sobrelotação e à 

falta de privacidade, também aumentam a probabilidade de ocorrer VPI, não de forma 

directa mas sim através do aumento de stress que provocam nos indivíduos (Corral-

Verdugo, Barrón, Cuen & Tapia-Fonllem, 2011). 

Alguns factores demográficos têm-se mostrado relacionados com a perpetração da VPI, 

entre os quais o género, a idade e o nível de escolaridade do agressor. No que diz 

respeito ao género o factor “ser homem” tem sido associado à perpetração, em grande 

parte devido aos argumentos apresentados por investigadores da perspectiva feminista 

de que há mais homens que mulheres a perpetrar VPI, que as mulheres que agridem os 

companheiros o fazem para se defenderem, e que há mais homens a causar ferimentos 

nas mulheres em consequência da VPI que o contrário (Archer, 2000; Dutton & 

Nicholls, 2005; Straus, 2005). Vários estudos mostram, no entanto, que isto não é 

verdade: 1) na maior parte dos casos a violência é mútua (O’Leary et al., 2008; Straus & 

Ramirez, 2007) e, nos casos em que existe apenas um agressor, a probabilidade de este 

ser mulher é igual ou superior à de ser homem, incluindo para os actos de violência 

física severa (Machado, Caridade & Martins, 2010; Straus, 2008; Straus & Ramirez, 

2007); 2) a auto-defesa não só não é o único motivo pelo qual as mulheres agridem os 

parceiros – também o fazem para expressar raiva e frustração, exercer controlo sobre o 

parceiro, por ciúme e para aparentarem ser fortes (Caldwell et al., 2009), bem como 

para coagir e castigar os parceiros (Straus, 2009) – como, muitas vezes, são as mulheres 

que iniciam as agressões (Dutton & Nicholls, 2005); 3) embora seja claro que muitas 

mulheres sofrem ferimentos causados pelos seus parceiros, isso não significa que os 

homens não sofram ferimentos também: um estudo com alunos do ensino secundário 

revelou uma maior percentagem de raparigas a afirmar terem ferido os seus parceiros 

que a serem feridas por eles e uma maior percentagem de rapazes a afirmarem terem 

sido feridos pelas suas parceiras que a ferirem-nas, sendo que as percentagens de cada 

tipo de ferimento sofrido eram muito semelhantes entre os sexos (O’Leary et al., 2008); 

Davis (2010) nota que o sofrimento causado pela VPI não existe apenas nas situações 

das quais resultam ferimentos físicos ou homicídios, mas salienta que se quisermos 

atentar nas consequências letais temos de olhar também para os suicídios, cometidos 
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mais frequentemente por homens e que, muitas vezes, podem ter origem em situações 

de VPI. Ser jovem e ter um baixo nível de escolaridade também têm surgido 

correlacionados com a perpetração de VPI, mas não é avançada uma hipótese 

explicativa para esta relação (Aldarondo & Castro-Fernandez, 2011; Anacleto et al., 

2009; Dahlberg & Krug, 2002; Oyunbileg et al., 2009; Riggs, Caulfield & Fair, 2009; 

Rosenberg et al., 2006). 

Finalmente, no que diz respeito à análise dos comportamentos da vítima parece existir 

uma regra implícita na comunidade científica que impede os autores de considerarem a 

hipótese de a própria vitima poder, de alguma forma, instigar o comportamento violento 

no agressor – como se ao admitirem essa possibilidade estivessem, de algum modo, a 

concordar com a legitimidade do recurso à violência. No entanto, é preciso notar que na 

maioria das situações a VPI é mútua (O’Leary et al., 2008; Straus & Ramirez, 2007) e 

está relacionada com a existência de conflitos na relação (Stith & McMonigle, 2009; 

Stith et al., 2004), pelo que não podemos excluir a hipótese de que o elemento do casal 

com maior probabilidade de ser identificado como vitima pode, também ele, agredir o 

parceiro e com isso dar origem a uma resposta retaliatória. Quando a literatura aponta a 

violência perpetrada por mulheres – que, geralmente, são consideradas as vítimas da 

VPI – fá-lo considerando que as agressões são defensivas ou preventivas, i.e., as 

mulheres agridem os parceiros para se defenderem dos seus ataques ou, na ausência 

desses ataques, para aparentarem ser fortes e com isso evitarem uma eventual 

vitimização (Caldwell et al., 2009). Os comportamentos da vítima mais comummente 

referidos como factores de risco para a sua vitimização são, no entanto, a sua 

permanência na relação ou, pelo contrário, as suas tentativas de abandono da mesma: se, 

por um lado, o facto de a vitima desculpabilizar as agressões e se conformar com a 

relação abusiva confere, de algum modo, um estatuto de impunidade ao agressor, por 

outro a sua tentativa ou ameaça de sair da relação pode originar no agressor sentimentos 

de frustração, raiva e impotência que se reflectem em novas agressões, muitas vezes 

ainda mais severas ou até letais (Riggs, Caulfield & Fair, 2009; Stith & McMonigle, 

2009). 

Modelos integrativos: O modelo ecológico 

Nenhuma das abordagens apresentadas anteriormente consegue captar a complexidade e 

heterogeneidade do fenómeno de VPI, nem explicar de que forma os conjuntos de 

factores de risco que identificam se relacionam com os propostos por outras 
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perspectivas. Desta constatação derivou um esforço para construir modelos mais 

abrangentes, integrativos e interactivos que conciliem todos os factores de risco para a 

VPI. Numa tentativa de integrar e articular as diferentes abordagens, o modelo 

ecológico propõe a existência de diferentes sistemas que correspondem a níveis de 

factores que, interagindo entre si, criam as condições para a ocorrência de VPI. Os 

sistemas com níveis referentes aos factores mais próximos do comportamento estão 

englobados nos sistemas com níveis de factores mais distais, sendo condicionados e 

influenciados por estes. O número exacto de sistemas que compõem este modelo é 

discutível – geralmente variam entre três e cinco, sendo quatro o número mais comum 

(Dahlberg & Krug, 2002; Heise, 1998; Oetzel & Duran, 2004; Woodin & O'Leary, 

2009): 

- Indivíduo (ou sistema intrapessoal, ou ontogenético): inclui as características 

biológicas, psicológicas e da historia pessoal dos indivíduos. Neste nível inserem-se 

os factores demográficos e as características de personalidade apresentadas 

anteriormente. 

- Microssistema (ou sistema interpessoal, ou familiar): contexto imediato no qual a 

violência ocorre, neste caso a relação entre os parceiros íntimos. Inclui os factores 

relativos à interacção entre o casal. 

- Exossistema (ou sistema institucional, ou da comunidade): abrange as estruturas 

sociais formais e informais nas quais o microssistema está inserido e com as quais 

interage (instituições, família, amigos, vizinhança…). Inclui as crenças e atitudes 

veiculadas pelas redes sociais, o grau e qualidade da interacção com elas e o apoio 

prestado pelas instituições perante as situações de violência. 

 

Fig.2: Modelo ecológico da violência  

 

- Macrossistema (ou sistema das políticas sociais, ou da sociedade): enquadramento 

sociocultural do qual emergem as normas sociais que influenciam as crenças e 
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atitudes dos indivíduos e as politicas das instituições. Abrange as normas que 

suportam a violência, reduzem a sua inibição e que criam ou mantêm diferenças 

entre segmentos da sociedade. 

Este modelo é um dos actualmente mais aceites para enquadrar o fenómeno de VPI, 

com um inegável contributo na articulação entre os vários factores de risco e na 

explicitação da sua proximidade ao comportamento violento. No entanto continua a não 

ser clara a forma como se relacionam os factores dentro de cada sistema e entre sistemas 

diferentes, nem onde se incluem factores situacionais como os consumos de substâncias 

e o stress (note-se que estes factores foram discutidos no âmbito dos modelos 

intrapessoais mas não representam características do individuo, antes estímulos que 

estão presentes na situação, pelo que não é adequado inclui-los no sistema individual). 

Como vimos, o estudo dos factores de risco da VPI é essencial para a prevenção deste 

fenómeno; no entanto, as investigações nesta área têm dado origem a resultados 

inconsistentes não só devido a questões metodológicas como também à dificuldade em 

conciliar diferentes perspectivas teóricas num modelo que explicite de forma clara as 

relações que se estabelecem entre factores e os efeitos destas relações sobre o 

comportamento violento. Como referem Aldarondo & Castro-Fernandez (2011) a 

respeito da violência doméstica (na qual se inclui a VPI), “apesar da preferência por 

uma perspectiva sistémica e ecológica da violência doméstica, pouco se sabe sobre os 

efeitos combinados de factores de risco, sobre como múltiplos factores se influenciam 

uns aos outros e afectam o risco de perpetração da violência, e sobre como a potência e 

aglomeração do risco pode variar ao longo do tempo e dos períodos de 

desenvolvimento” (p.226). 

Se, por um lado, é importante existir um modelo científico completo e consensual 

acerca dos factores que promovem os comportamentos de VPI, da sua relevância na 

perpetração desses comportamentos e das relações entre eles, por outro não é menos 

importante conhecer o que os indivíduos sabem ou pensam sobre este assunto. A 

comparação entre um modelo científico e as crenças dos leigos permitiria desenvolver 

programas ou estratégias de comunicação com vista a minimizar as concepções erradas 

e as lacunas nos conhecimentos dos leigos e, dessa forma, dotá-los das informações 

necessárias para se protegerem do risco de VPI.  



 

 22  

O estudo dos conhecimentos e crenças que as pessoas têm acerca de um dado fenómeno 

é possível através de uma metodologia de modelos mentais, que será discutida na secção 

seguinte. 

 

MODELOS MENTAIS 

“Os modelos são a forma natural com que a mente humana constrói a realidade, 

concebe alternativas à mesma, e procura as consequências das suposições.” 

 (Johnson-Laird, 1996, p. 999) 

Quando lidam com problemas, sistemas ou fenómenos, os indivíduos precisam ser 

capazes de compreender e fazer inferências e previsões acerca deles; para isso precisam 

ter estruturas cognitivas onde a informação relevante esteja representada e organizada. 

Os modelos mentais consistem, precisamente, nestas representações internas acerca da 

realidade, reflectindo os aspectos mais relevantes da estrutura da mesma (Johnson-Laird, 

1980). Esta estrutura é captada através de uma rede associativa constituída por variáveis 

– as componentes da realidade que está a ser representada (eventos, estados, objectivos, 

factores…) – e pelas relações que se estabelecem entre essas variáveis (Vàri, 2004). 

Por serem representações internas, os modelos mentais não reproduzem a estrutura dos 

fenómenos no ambiente mas antes a percepção que os sujeitos têm dessa estrutura 

podendo, por isso, estar correctos ou incorrectos, dependendo da compreensão que o 

sujeito tem do fenómeno (Edwards-Leis, 2010). Ainda que sejam incorrectos ou 

imprecisos, os modelos mentais são úteis desde que sejam funcionais, ou seja, desde 

que possibilitem aos indivíduos lidar com o fenómeno (Norman, 1983). Esta 

possibilidade advém do facto de os modelos mentais terem uma função explicativa 

(permitem compreender os fenómenos), uma função preditiva (prever as consequências 

de diversas acções e resolver problemas em situações novas) e de controlo (fazer 

julgamentos e tomar decisões), uma função de diagnóstico (tornam possível a 

identificação de erros na sua própria estrutura e a aprendizagem a partir deles) e uma 

função de comunicação (permitem transmitir a outras pessoas os conteúdos que deles 

fazem parte) (Edwards-Leis, 2010). 

A criação de um modelo mental começa quando os indivíduos se deparam com 

fenómenos acerca dos quais não têm ainda conhecimentos específicos (Vàri, 2004). 

Neste momento os sujeitos integram as novas informações acerca do fenómeno em 



 

 23  

estruturas de conhecimentos pré-existentes que se relacionam com o mesmo, ou criam 

novas estruturas para esse efeito. Estas estruturas são então elaboradas, consolidadas e 

relacionadas com outras, sendo que estas associações permitem recuperar mais 

facilmente as informações da memória. Nesta fase a integração de novas informações 

no modelo é permeada pela sua coerência com as informações iniciais, havendo uma 

aceitação mais fácil das que são coerentes e uma rejeição das que não o são (tal como 

ocorre com outras estruturas cognitivas – ver, por exemplo, o trabalho de Lord, Ross e 

Lepper (1979) e de Edwards e Smith (1996) sobre a desvalorização e refutação de dados 

que apoiam crenças e perspectivas contrárias às dos sujeitos). Quando os indivíduos 

necessitam fazer julgamentos e tomar decisões, é feita uma pesquisa pelos modelos 

mentais mais apropriados para esse efeito; estes modelos são activados, recuperados e 

recompilados para fazer face aos novos problemas. As pistas do ambiente acerca da 

eficácia dos julgamentos podem levar à confirmação, fortalecimento, enfraquecimento 

ou rejeição dos modelos mentais. Em suma, para que os modelos mentais permitam 

fazer inferências e tomar decisões é necessário que sejam criados, recuperados, 

articulados, manipulados, testados e transformados (Edwards-Leis, 2010). 

A evolução histórica dos modelos mentais 

A noção de que fazemos representações mentais acerca do mundo que nos rodeia está 

presente no trabalho de alguns autores do séc. XIX mas concretiza-se com a obra de 

Kenneth Craik “The nature of explanation”, publicada em 1943. No quinto capítulo 

desta obra o autor explora a natureza do pensamento e refere-se à capacidade para 

prever eventos como uma das suas propriedades mais fundamentais. Craik resume 

aquilo que hoje designamos por modelos mentais da seguinte forma: “Se o organismo 

contém um «modelo em pequena escala» da realidade externa e das suas possíveis 

acções dentro da sua cabeça, ele é capaz de experimentar várias alternativas, concluir 

qual é a melhor delas, reagir a situações futuras antes que estas surjam, utilizar o 

conhecimento de eventos passados para lidar com o presente e o futuro, e em todos os 

sentidos reagir de uma forma muito mais completa, segura e competente às 

emergências que enfrenta” (Craik, 1943, citado por Johnson-Laird, 2004). 

Nos anos 70 do séc. XX o estudo das representações mentais em psicologia cognitiva 

centrou-se particularmente no debate acerca daquilo que constitui essa representações – 

imagens (representações icónicas/visuais) ou proposições (representações verbais). 

Jonhson-Laird procura resolver este conflito propondo os modelos mentais como 
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representações que tanto acomodam elementos icónicos como proposicionais (Johnson-

Laird, 1980). 

Nos anos 80 a investigação passou a incidir sobre os modelos mentais que leigos e 

peritos têm acerca de vários fenómenos e sistemas como, por exemplo, a electricidade 

(Gentner & Gentner, 1983) e a utilização de objectos (Norman, 1983). A constatação de 

que existem diferenças entre os julgamentos de risco feitos por peritos e por leigos 

(Bostrom, 1997; Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1979) trouxe este conceito ao 

domínio da percepção e da comunicação de risco. 

Os modelos mentais e a comunicação de risco 

Por permitirem compreender os fenómenos, antecipar cenários, tomar decisões e 

comunicar julgamentos, o conceito de modelos mentais começou a ser aplicado ao 

estudo do processo de tomada de decisão (estudos descritivos) e ao desenvolvimento de 

ferramentas de apoio à mesma (estudos prescritivos), particularmente na área da 

percepção de risco. O que os estudos descritivos têm mostrado é que diferentes 

stakeholders possuem diferentes modelos mentais acerca do mesmo fenómeno; é 

precisamente desta constatação que partem os estudos prescritivos, que têm como 

objectivo ajudar na redução dos enviesamentos e inconsistências que caracterizam os 

julgamentos de risco e desenvolver ferramentas que permitam melhorar a comunicação 

entre os peritos no fenómeno e os leigos envolvidos no processo de tomada de decisão 

(Vàri, 2004). 

Uma importante nota deve ser feita: como vimos, os modelos mentais são sempre 

reproduções não da realidade em si, mas antes da percepção dos sujeitos acerca da 

realidade; isto é válido não só para os leigos, que muitas vezes têm representações 

erradas ou imprecisas dos fenómenos, mas também para os peritos. Aquilo que 

distingue os modelos mentais de peritos e de leigos é que os dos primeiros aproximam-

se mais dos modelos conceptuais do fenómeno – representações precisas, consistentes e 

completas que permitem compreender o seu funcionamento (Norman, 1983). Esta maior 

aproximação deve-se ao facto de os peritos terem tido mais oportunidades para se 

confrontarem com os fenómenos e aprenderem sobre eles, alcançando assim modelos 

mentais mais completos e organizados e adquirindo a capacidade para executar vários 

modelos relevantes em simultâneo (Edwards-Leis, 2010). 
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No âmbito dos estudos prescritivos desenvolveu-se uma metodologia de modelos 

mentais (Morgan, Fischhoff, Bostrom & Atman, 2002) que pretende reduzir as lacunas 

nos conhecimentos dos leigos melhorando e corrigindo os modelos mentais que têm 

acerca dos fenómenos. Esta metodologia passa, portanto, por aceder aos modelos 

mentais dos leigos de modo a identificar quais os conhecimentos relevantes que já 

possuem e quais os que não possuem ou estão incorrectos de modo a que seja possível 

delinear comunicações de risco que providenciem informações efectivamente relevantes 

(Morgan et al, 2002). O propósito desta metodologia não é a aceitação passiva dos 

modelos dos peritos, mas sim o fornecimento de informações básicas acerca dos 

processos inerentes à exposição, efeitos e mitigação do risco para que possam ser feitos 

julgamentos informados e independentes acerca dos mesmos (Atman, Bostrom, 

Fìschhoff & Morgan, 1994). 

Morgan e colaboradores (2002) desenvolveram um guia para a aplicação desta 

metodologia em 5 etapas: 

1. Criação de um modelo dos peritos (modelo conceptual). A criação deste modelo 

passa por fazer uma revisão da literatura dos processos relacionados com a natureza, 

exposição, efeitos e mitigação do risco e representar estes processos de uma forma 

sintética que facilite a análise da informação relevante e a revisão do modelo. Dada 

a estrutura associativa dos modelos mentais, uma das formas mais simples de os 

representar é através de diagramas de influência – esquemas compostos por nós que 

representam as variáveis e setas que representam as relações entre elas (Vàri, 2004). 

O modelo pode (e deve) ser revisto por peritos e deve conter todos os 

conhecimentos e crenças que a comunidade de peritos tem sobre o risco. 

2. Realização de entrevistas. Com base no diagrama de influência é criado um guião 

de entrevista que cobre os tópicos identificados como relevantes no modelo. O 

objectivo da entrevista é aceder às crenças dos leigos sobre o risco sem introduzir os 

conhecimentos dos peritos, i.e., a entrevista deve ser o menos directiva possível. Os 

leigos são convidados a reflectir sobre aquilo que sabem ou pensam sobre o assunto, 

sendo-lhes posteriormente pedido para elaborarem esses conhecimentos ou crenças; 

quando o discurso dos sujeitos não acrescenta nada de novo ao que já foi dito a 

entrevista torna-se mais intrusiva e são introduzidos os tópicos identificados no 

modelo. 
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3. Realização de questionários. Com base no modelo dos peritos e nas crenças 

expressadas nas entrevistas é criado um questionário com o objectivo de estimar a 

prevalência destas crenças na população. 

4. Delineação da comunicação. A análise dos resultados das entrevistas e dos 

questionários, em articulação com o modelo dos peritos, é usada para determinar 

quais as crenças que devem ser corrigidas e quais as lacunas nos conhecimentos que 

devem ser preenchidas pela comunicação. A comunicação é então delineada e 

sujeita à revisão pelos peritos. 

5. Avaliação da comunicação. Finalmente, a comunicação é testada e refinada 

recorrendo a entrevistas, focus groups, questionários ou tarefas com elementos da 

população alvo até ser compreendida como se pretende que seja. 

A presente investigação segue alguns destes passos para tentar aceder aos modelos 

mentais de causalidade que os leigos têm acerca da VPI. 

 

MODELOS MENTAIS DE CAUSALIDADE DA VPI 

Como vimos anteriormente, a literatura não é clara nem consistente no que diz respeito 

à relevância de cada factor de risco na ocorrência de VPI, nem à relação entre factores 

de risco – ou seja, não existe um modelo conceptual de causalidade para este fenómeno. 

Além disso, também poucos são os estudos que procuram aceder aos modelos mentais 

de causalidade dos leigos. Os que revelam este propósito recorrem, geralmente, a 

metodologias qualitativas (entrevistas e focus groups) e a amostras compostas 

exclusivamente por homens ou por mulheres, incidindo quase sempre sobre os motivos 

para a perpetração masculina. 

Nos estudos realizados com homens sem identificação prévia como perpetradores de 

VPI, os motivos mais mencionados para a violência do homem contra a mulher no seio 

das relações de intimidade foram o consumo de álcool (usado como justificação para a 

agressão), dificuldades financeiras que dão origem a conflitos, medo que a parceira traia, 

medo de perder o poder como autoridade e como provedor económico da família e 

inadequação da mulher ao papel que a sociedade define para ela (Alves & Diniz, 2005; 

Diniz et al., 2003). Entre os homens identificados como agressores, os resultados são 

semelhantes: além do consumo de álcool, problemas no emprego e dificuldades 

financeiras – apontados como causadores de conflitos iniciados pelas parceiras – os 
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motivos mais citados são a manutenção do poder masculino na relação e os 

comportamentos inadequados das parceiras (comportamentos que não se adequam aos 

papéis de género socialmente veiculados e as agressões físicas e psicológicas exercidas 

por estas); entre estes sujeitos parece ainda haver dificuldade em reconhecer formas de 

violência que não a física e, dentro desta, observa-se uma desvalorização das menos 

severas (Rosa et al., 2008; Winck, 2007). 

Os estudos com mulheres revelam os mesmos resultados, quer entre mulheres 

identificadas como vítimas de VPI quer entre mulheres para as quais não se sabia se 

existia experiência com este tipo de violência. Os motivos mencionados para a violência 

perpetrada por homens foram os mesmos encontrados nos estudos com amostras 

masculinas (Casimiro, 2002; Ribeiro & Coutinho, 2011): consumo de álcool e drogas, 

desemprego, emprego precário e dificuldades financeiras, ciúme e medo da traição, 

percepção de poder associada à noção de masculinidade e desejo de controlar as 

parceiras; mulheres com níveis socioeconómicos e de escolaridade mais elevados 

referiam também problemas psicológicos, stress e falta de diálogo (Casimiro, 2002). 

Contrariando esta tendência de uso de metodologias qualitativas e de foco nas causas da 

agressão masculina, Caldwell e colaboradores (2009) desenvolveram uma escala de 

motivos e razões para a perpetração de VPI e aplicaram-na a uma amostra de mulheres 

que se sabia terem cometido pelo menos um acto de violência física contra um parceiro 

nos últimos seis meses. As participantes apontavam vários motivos em simultâneo para 

a sua perpetração de VPI – uma média de 14, sendo que a escala era constituída por 26. 

Os motivos relacionados com a expressão de emoções negativas (e.g. mostrar raiva e 

frustração) foram admitidos por 95% das mulheres, os relacionados com o controlo por 

89% (sendo que, neste caso, os itens referiam-se tanto ao desejo de controlar o parceiro 

como ao de evitar ser controlada por ele, com proporções de respostas semelhantes para 

ambos os casos), o desejo de aparentar força (serem levadas a sério, intimidarem os 

parceiros…) em 84%, a auto-defesa em 83% e o ciúme em 67%. 

Os estudos que pretendem aceder aos modelos mentais que as pessoas têm acerca do 

fenómeno de VPI são, como vimos, muito poucos e maioritariamente centrados na 

perpetração masculina, nos motivos que despoletam a agressão e em metodologias 

qualitativas. Esta investigação pretende endereçar uma área menos explorada ainda – a 

das crenças que as pessoas detêm acerca das causas (e não motivos) da VPI. 

Contrariamente aos estudos mencionados, o presente trabalho recorre a metodologias 
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qualitativas e quantitativas e a amostras compostas por homens e mulheres para tentar 

aceder aos modelos mentais que as pessoas possuem acerca dos factores que aumentam 

o risco de um indivíduo (independentemente do seu género) perpetrar violência contra 

um parceiro íntimo.  

A investigação segue a metodologia proposta por Morgan, Fischhoff, Bostrom e Atman 

(2002) para o desenvolvimento de comunicações de risco, no entanto foram feitas 

algumas adaptações ao objecto de estudo em causa. Desde logo, uma vez que a 

investigação não tinha o propósito de desenvolver uma comunicação de risco, as duas 

últimas etapas da metodologia não foram aplicadas. Além disso, por não existir um 

modelo conceptual claro e consensual acerca das relações entre factores e VPI, não se 

pretende analisar a adequação das crenças dos leigos a tal modelo mas antes fazer uma 

primeira abordagem explícita a estas crenças.  

Por esse motivo o primeiro passo desta metodologia, que consiste na criação de um 

diagrama de influência que reflicta o modelo conceptual e que sirva de base à 

investigação, foi omitido. Ainda assim sentiu-se necessidade de, num primeiro 

momento, consultar peritos nesta temática com o objectivo de complementar a 

informação obtida através da revisão de literatura e fazer o ponto da situação acerca da 

realidade portuguesa nesta área – esta consulta não teve como propósito criar um 

modelo conceptual, apenas estabelecer a ponte entre os conhecimentos oriundos de 

estudos internacionais e as experiências de quem estuda e trabalha este fenómeno em 

Portugal. Saliente-se que, dado que a literatura não é consensual acerca da importância 

de cada factor de risco para a ocorrência de VPI, também não se espera que as crenças 

dos peritos o sejam – os modelos dos peritos não são “o” modelo conceptual (porque 

este não existe), mas representam modelos mentais mais informados que os dos leigos. 

A investigação decorreu, em suma, em três momentos: 1) numa primeira fase foram 

entrevistados peritos de modo a compreender a(s) perspectiva(s) que existe(m) na 

comunidade científica portuguesa acerca deste fenómeno; 2) a par das entrevistas a 

peritos foram realizadas entrevistas a leigos para, como sugerem Morgan e 

colaboradores (2002), fazer o levantamento das crenças que as pessoas têm acerca da 

VPI; 3) por último, foram aplicados questionários para estimar a prevalência dessas 

crenças.  
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As duas primeiras fases, por seguirem o mesmo procedimento, são descritas no estudo 1. 

No estudo 2 será feita a apresentação da terceira fase da investigação. 

 

ESTUDO 1 

MÉTODO 

Com o objectivo de compreender o que os peritos portugueses sabem e o que os leigos 

pensam acerca das relações de causalidade entre factores de risco e ocorrência de VPI, 

realizaram-se entrevistas semi-estruturadas a ambos os grupos. 

Participantes 

Para o recrutamento de peritos foram identificados e contactados indivíduos que se 

destacaram por realizarem no momento ou já terem realizado anteriormente funções ou 

investigações nas áreas da violência em geral e/ou da VPI em particular. Os contactos 

por correio electrónico foram realizados durante o mês de Fevereiro de 2012. Dos cinco 

peritos contactados pessoalmente apenas três responderam ao contacto (um do sexo 

masculino e dois do sexo feminino; todos tinham formação em Psicologia). Foram ainda 

contactadas duas instituições cujas áreas de actuação são relevantes para o estudo no 

sentido de solicitar a colaboração dos seus funcionários, mas não foram obtidas 

quaisquer respostas. As entrevistas decorreram durante o mês de Março; um dos peritos 

foi entrevistado nas instalações da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa 

(FPUL) e os outros dois em locais por eles escolhidos. 

No caso dos leigos foram colocados pedidos de recrutamento na rede social Facebook e 

obtiveram-se cinco voluntários, com idades compreendidas entre os 21 e os 45 anos. 

Quatro dos entrevistados frequentavam o ensino superior e apenas um tinha como nível 

de escolaridade máximo o segundo ciclo do Ensino Básico; da amostra fazia parte 

apenas um indivíduo do sexo feminino. As entrevistas decorreram durante o mês de 

Março de 2012 nas instalações da FPUL. 

Procedimento 

No inicio de cada entrevista os participantes liam um termo de consentimento 

informado, onde era explicitado o tema e a duração esperada da entrevista, bem como 

do facto de se proceder à gravação áudio da mesma. Era salientado ainda o facto de a 

participação ser voluntária e anónima, podendo ser interrompida a qualquer momento se 
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o participante assim o desejasse. A entrevista só tinha início após os participantes 

afirmarem que tinham compreendido a informação lida e que concordavam em 

prosseguir com a participação. 

A entrevista era semi-estruturada, com um guião organizado em três secções principais: 

1) definição do conceito de VPI; 2) operacionalização do conceito, i.e., explicitação dos 

comportamentos incluídos na definição de VPI; e 3) causas da VPI.  

Como sugerido por Morgan e colaboradores (2002), o guião da entrevista foi preparado 

de modo a aceder às crenças que os participantes tinham acerca da VPI sem acrescentar 

conteúdos que pudessem enviesar as suas respostas. Começou-se por solicitar que 

dissessem o que sabiam sobre VPI, pedindo posteriormente para elaborarem os tópicos 

que tivessem sido por eles referidos. Pediu-se também que enumerassem 

comportamentos associados à VPI de modo a aprofundar a concepção que tinham 

acerca do fenómeno e, finalmente, os participantes eram convidados a falar acerca dos 

factores que, na sua opinião, podiam estar na origem da VPI. O guião foi construído de 

modo a que os participantes fossem inquiridos acerca das três categorias gerais de 

violência (física, psicológica e sexual) e dos conjuntos de factores de risco identificados 

no modelo ecológico (relativos às características individuais do agressor e da vítima, às 

características da relação entre eles e às características da comunidade ou sociedade em 

que estão inseridos). Quando os participantes já não introduziam nada de novo aos 

tópicos por eles referidos, a entrevista tornava-se mais directiva e eram colocadas 

perguntas especificas acerca dos temas listados. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Para possibilitar a 

identificação dos registos sem pôr em causa o anonimato dos participantes foram-lhes 

atribuídos códigos compostos por uma letra (P no caso dos peritos e L no caso dos 

leigos) e um número (de acordo com a ordem de participação).  

Finalmente, procedeu-se à análise de conteúdo das entrevistas: na secção seguinte 

apresenta-se um sumário das categorias de resposta encontradas, juntamente com os 

excertos das transcrições mais ilustrativos das mesmas. 
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RESULTADOS 

Entrevistas a peritos 

Quando, num primeiro momento, se pediu aos peritos que referissem o que sabiam 

sobre o fenómeno da VPI foi comum abordarem a evolução do conceito de violência 

doméstica e a sua relação com os conceitos de violência de género e violência contra a 

mulher, a importância dos movimentos feministas em trazer esta questão para a agenda 

política e o empenho das organizações da sociedade civil em tornar a VPI um crime 

público.  

Desde logo ficou patente a concepção da VPI como um exercício de poder de um 

parceiro sobre o outro: 

 “A violência entre parceiros íntimos caracteriza-se sobretudo pela utilização do poder 

e do controlo, ou seja, a utilização da ideia de supremacia numa relação de intimidade, 

perceber-me a mim como mais forte que o outro.” [P3] 

Apesar de reconhecerem que a VPI não é um fenómeno exclusivo das relações 

heterossexuais e que também existem homens vitimados por mulheres, ao longo das 

entrevistas o discurso dos três peritos revelou-se fortemente centrado na violência 

contra a mulher. P1 sumariza uma perspectiva que muitas vezes permanece implícita 

mas que se destaca no discurso quando descreve a VPI da seguinte forma: 

“É um fenómeno muito associado às questões de género, porque apesar de poder haver 

violência de mulheres contra homens ou poder haver violência nos casais homossexuais 

é maioritariamente um fenómeno que cruza com a violência sobre as mulheres porque 

maioritariamente são homens que violentam mulheres, neste pressuposto do exercício 

do seu poder e de olharem para as mulheres como um objecto.” 

Na operacionalização do conceito de VPI ficou claro que os peritos estavam 

familiarizados com os diferentes contornos que o comportamento violento pode assumir, 

tendo referido não só os comportamentos de natureza física e psicológica como também 

os que encaixam na definição de violência social, económica, sexual e stalking. 

Quando questionados sobre os factores que podem estar na origem da VPI os peritos 

revelaram diferentes perspectivas. P1, por exemplo, desvalorizou a relevância de 

factores individuais e situacionais e enfatizou a influência da sociedade, nomeadamente 

no que à punição deste tipo de violência diz respeito:  
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“Eu sei que há alguma corrente de pensamento que aceita e que acredita que factores 

como o álcool, as drogas, a crise financeira podem desencadear processos de violência. 

Eu acho que podem ser potenciadores de processos de violência mas acho que a 

tendência para a agressão já lá está. (…) Assim como acho que a saúde mental não é 

um factor, nem acho que esta questão da violência doméstica seja um problema de 

saúde mental, acho que é um problema (…) de comportamento social e de adequação 

social. (…) Se a sociedade fosse mais activa na condenação deste crime, fosse mais 

eficaz na condenação deste crime, se eles não sentissem que podem... provavelmente 

havia menos violência doméstica, o problema é que eles sabem que podem.” 

Já P3 referiu que, apesar de ser necessário estar consciente das influências da sociedade 

no comportamento das pessoas, as causas da VPI estão sobretudo relacionadas com 

características dos indivíduos, como o ciúme, o medo da rejeição e a falta de controlo 

sobre os impulsos:  

“Eu sou muito contra explicações culturais, acho que têm que ser feitas e que 

obviamente fazem parte (…) mas não pode servir para eu dizer «pois, nós vivemos 

numa sociedade em que o homem é que manda, paciência, temos pena mas não 

conseguimos alterar». (…) O mais comum é o ciúme patológico. (…) Depois estamos 

aqui a falar de pessoas que vivem quase em espelho, não é?, pronto,  porque o outro 

para estar bem comigo tem que abdicar de ser ele (…) vive em espelho da minha 

imagem, não é? (…) Muitas vezes são pessoas que não conseguem lidar com o impulso 

(…) não conseguem lidar com a frustração, com a rejeição, não conseguem lidar com o 

"não" do outro. (…) Relativamente, por exemplo, a álcool ou adições não nos parece 

que seja motivador de violência doméstica (…) muitas vezes até acontece é no final 

para inibir, percebe, para ele acalmar (…) mesmo que seja um indivíduo alcoólico não 

é isso, não é daí que deriva a questão da violência, não é directa causalidade.” 

P2, por seu turno, revelou uma perspectiva que segue o modelo ecológico, referindo os 

vários níveis de possíveis factores causais.  

“Existem muitas causas, e se calhar não existe uma única causa explicativa, depende 

de caso a caso mas estamos a falar de factores individuais, ou causas mais 

relacionadas com factores individuais quer da vítima quer de quem perpetra a 

violência (…) de características ou causas socioculturais, nós vivemos numa sociedade 

patriarcal (…) que acaba por fomentar algumas situações de violência, (…) causas 
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familiares – as próprias famílias, muitas vezes estamos a falar de indivíduos, quer a 

vitima quer o agressor, que vêm de famílias em que a violência é considerada normal… 

e eu acho que muitas das vezes estes factores ou estas causas estão interligados.” 

Quando questionados especificamente acerca das características do agressor que o 

podem levar a cometer VPI, as respostas seguem o mesmo padrão – P1 salienta a 

influência da sociedade no desenvolvimento do agressor, P2 refere-se aos factores de 

risco individuais frequentemente citados na literatura e P3 refere-se a características de 

personalidade defendendo, no entanto, que não existe um perfil específico de agressor: 

“Os agressores não olham para as vítimas como pessoas, olham como uma coisa (…) 

exercem violência sobre essa coisa porque é uma coisa que podem usar e fazer dela o 

que querem. Isto tem a ver com educação, tem a ver com a socialização, tem a ver com 

uma sociedade onde há uma cultura de poder masculino muito exacerbada que depois 

atinge este tipo de extremos do ponto de vista do comportamento.” [P1] 

 “Consumo de substâncias, principalmente o álcool (…) existem casos em que há 

consumo de outras drogas mas a causa principal é o álcool (…) o ser vítima ou 

testemunha de violência na infância, características da personalidade, às vezes 

características de impulsividade, comportamento instável, ser indivíduos agressivos por 

natureza, por vezes as próprias perturbações, sofrem de perturbações mentais (…) o 

facto de utilizarem a violência contra estranhos, (…) as crenças associadas à violência 

(…) as próprias vitimas também têm (…) crenças associadas à violência, atitudes que 

suportam a violência, ou seja, eles desculpabilizam-se sempre, têm sempre desculpas 

para o seu comportamento.” [P2] 

“Há, obviamente, questões de personalidade, total dificuldade de controlar o impulso, 

de não querer a autonomia do outro, ser muitas vezes também eles indivíduos muito 

dependentes, que precisam disto, de uma relação de controlo para poderem alimentar a 

dependência (…) são indivíduos, do ponto de vista social, muito bem estruturados (…) 

muito afáveis, muito simpáticos (…) Qualquer pessoa pode vir a ser agressor no âmbito 

da violência doméstica, percebe, a ocasião faz o ladrão.” [P3] 

Quando o tema é a existência de factores relativos às vítimas que possam propiciar a 

agressão, os peritos salientam a passividade e a aceitação da vitimação bem como o não 

reconhecimento do comportamento violento, referindo como uma das causas destes 

factores os papéis de género veiculados pela sociedade: 
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“Nas relações de género, de facto, há um conjunto de estereótipos incorporados na 

sociedade e as mulheres são maioritariamente educadas para uma maior passividade. 

(…) nada disto é a preto e branco e há vinculações afectivas que são importantes no 

meio das pessoas, elas gostam do agressor, só não queriam é que o agressor lhes 

batesse.” [P1] 

 “Um comportamento muito associado à noção de sacrifício, de que amar é mesmo 

assim, amar é para sofrer, não é? (…) uma noção de sacrifício e depois de segunda 

oportunidade, que é «se calhar a culpa é minha», portanto a culpabilidade aqui, a 

vergonha. (…) Obviamente uma mulher que tenha vindo de uma situação em que o pai 

e a mãe... em que já havia violência doméstica (…) posso-lhe dizer se calhar poderá ter 

maior risco de ir cair numa situação violenta (…) mas não é claro que assim seja. (…) 

No princípio nenhuma vítima, nenhuma pessoa reconhece que está a ser vítima de um 

crime, estas pessoas nunca reconhecem que aquele estalo ou o nome que ele chama 

insistentemente é um crime (…) estas pessoas têm uma história de amor, como qualquer 

um de nós, ok? (…) Estas pessoas vão dando oportunidades como a gente faz na nossa 

vida pessoal a montes de pessoas e ninguém nos agride, são relações perfeitamente 

normais, e as pessoas vão dando oportunidades.” [P3] 

P2 refere que muitos dos factores subjacentes à vitimação são os mesmos que 

potenciam a perpetração de violência – experiências de violência na infância, consumo 

de substâncias, características de personalidade e crenças associadas à violência:  

“Factores comuns aos próprios agressores, são vitimas que vêm também de um 

contexto familiar agressivo, não quer dizer que todas as vitimas ou todos os agressores 

que vêm desse contexto se tornem vitimas ou agressores, mas estas situações estão 

presentes, portanto as próprias características de personalidade, o facto de serem 

submissas também, às vezes também o consumo de substâncias, não todas as vítimas 

mas em algumas (…) as crenças, as atitudes que vão suportar a violência, os filhos – o 

facto de terem filhos, vítimas em que haja filhos não saem da relação violenta devido às 

crianças – o síndrome de mulher batida, há quem fale nesse síndrome de mulher batida, 

em que as mulheres se tornam dependentes da relação, o factor económico, mesmo que 

elas trabalhem, mesmo que elas sejam independentes muitas vezes estamos a falar de 

agressores que acabam por controlar, eles próprios, as contas e toda a vida da vitima.” 



 

 35  

É interessante notar que estas respostas apenas referem factores que inibem a vítima de 

reagir à violência – os próprios peritos parecem colocar agressores e vítimas em 

categorias claramente distintas, com os primeiros a adoptar uma postura activa e os 

segundos a (não) adoptar uma postura reactiva no que à violência diz respeito. Como já 

tinha sido notado na revisão de literatura, parece haver entre os peritos – e, como 

veremos adiante, de forma ainda mais clara entre os leigos – um enorme desconforto em 

assumir a possibilidade de as próprias vítimas adoptarem comportamentos que 

instiguem uma resposta violenta por parte do parceiro, como se ao admitirem essa 

possibilidade estivessem de alguma forma a concordar com a legitimidade das agressões.  

Esta postura é também evidente quando notamos que, ao serem questionados acerca dos 

factores referentes à relação entre o casal, nenhum dos peritos mencionou a existência 

de conflitos na relação como possível causa do comportamento violento. As respostas a 

este tópico centraram-se nas características dos membros do casal, nas desigualdades de 

poder entre eles e nas experiências prévias de violência:  

 “Eu acho que não, acho que é sobretudo a ideia de subserviência e da desigualdade 

(…) uma ideia de desigualdade de oportunidades no mesmo pé da desigualdade de 

género, começando por aí, e isto é patente nestes casais e fundamenta muito a ideia da 

violência doméstica, mas acho que é só isto.” [P3] 

 “Pessoas que já cresceram e foram educadas no meio de violência, quer as mulheres 

quer os homens reproduzem o padrão (…) que foi a normalidade do seu crescimento 

enquanto pessoa. (…) As crianças que foram vítimas de violência... que vivem em 

condições de violência… os rapazes têm mais tendência para ser agressores, ou podem 

ter a tendência para ser agressores, e as raparigas para serem vítimas.”[P1] 

 “Relacionamentos em que haja muitos factores de risco envolvidos, em que ambos, 

quer a vítima quer o agressor, tenham algumas características de personalidade que 

assim estejam mais salientes, em que haja consumos de álcool ou drogas, em que haja 

uma história de violência já prévia por exemplo, esses relacionamentos muitas vezes 

são propícios e às vezes as próprias vítimas não lêem os sinais.” [P2] 

Quanto aos factores relativos às comunidades ou à sociedade em que os parceiros 

íntimos estão inseridos, os peritos referem-se às normas sociais que legitimam as 

desigualdades de género e às políticas que conduzem a uma punição insuficiente da VPI: 
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 “O facto de a mulher já ter um papel mais activo na sociedade, não quer dizer que nós 

ainda não estejamos numa sociedade patriarcal onde os papéis de género são 

essenciais no entendimento destas questões. (…) O homem é visto como um ser mais 

independente, mais autónomo, mais... enquanto que a mulher, o dever da mulher (…) é 

estar em casa, ou se trabalhar pelo menos dedicar muito tempo à família e cuidar da 

casa, (…) continuamos a ter uma sociedade considerada patriarcal e cujos valores 

masculinos dominam.” [P2] 

 “Há sempre uma reacção de desculpabilização ou de justificação para este tipo de 

crime. (…) O crime em termos sociais ainda não é valorizado como outros tipos de 

crime e isso faz com que haja muita impunidade, e a impunidade leva a que os 

agressores continuem a achar que podem.” [P1] 

Finalmente, quando questionados acerca da prevenção da VPI, P2 e P3 centraram as 

suas respostas na avaliação do risco de reincidência: 

“No fundo o que pode evitar (…) é a identificação correcta dos factores de risco, é 

conseguir ler os sinais que podem levar a que aquela relação volte a ser violenta, 

portanto para mim a prevenção está no trabalho multidisciplinar (…) e muitas vezes eu 

sinto que as instituições não trabalham de forma conjunta, cada uma trabalha para o 

seu lado, não há uma integração das instituições neste sentido.” [P2] 

“Olhe, primeiro e antes de mais o respeito pela dignidade do outro, começa por aí. 

Depois, quando ela já existe, quando já existe a violência, sobretudo duas coisas: quem 

trabalha nesta área saber fazer muito bem (…) avaliação de grau de risco. É 

fundamental perceber em que grau de risco se encontra aquela pessoa para depois eu 

poder adequar a minha resposta à parte dois disto, que é fazer um plano de segurança 

pessoal que tem de ser individualizado e tem de ser adaptado a cada pessoa. (…) 

Depois, antes disto tudo é aquilo que já disse, é trabalhar as questões da prevenção, é o 

Estado apoiar tudo o que sejam projectos de prevenção, de desmistificar, de fazer as 

pessoas terem outra percepção relativamente a estas coisas.” [P3]  

P1 salientou a importância das escolas no desenvolvimento das competências 

interpessoais, com vista à minimização dos efeitos de alguns factores de risco: 

“Em termos de educação, eu não percebo porque é que em Portugal a disciplina de 

Formação Cívica não é uma disciplina como as outras. (…) Tinha de ser uma 

disciplina com um programa próprio, com professores com formação especifica para 
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aquela disciplina, em que se englobasse tudo o que são comportamentos sociais, tudo o 

que são (…) competências pessoais como a resistência à frustração, o aumento da 

auto-estima, tudo isso devia ser trabalhado de forma as que as crianças não se 

envolvessem em drogas, não se envolvessem em situações de violência no namoro que 

sabemos que é um flagelo (…) essa disciplina devia servir para isso porque nós não 

podemos entrar em casa das famílias nem mudar a forma como as famílias educam as 

crianças.” 

Na figura 3 encontram-se sumarizados num diagrama de influência os resultados 

obtidos nas entrevistas com os peritos. 

 

Fig.3: Modelo mental dos peritos acerca dos factores de risco para a perpetração de VPI. Os factores 

foram organizados segundo o modelo ecológico: da esquerda para a direita podemos observar os factores 

que fazem parte dos macrossistema e exossistema, do microssistema, do sistema individual e, mais 

próximos da VPI, os factores situacionais. 

 

Entrevistas a leigos 

Na introdução da entrevista, em que se solicitava aos participantes que referissem o que 

lhes ocorresse acerca da VPI, entre os leigos houve três tendências principais: 1) 

mostrar uma atitude desfavorável face a este fenómeno, salientando que se trata de algo 

com repercussões negativas na vida das pessoas; 2) destacar que muitas vezes as 
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pessoas envolvidas não reconhecem o fenómeno de violência; e 3) reconhecer a 

existência de violência psicológica, que consideram tão ou mais nefasta que a física: 

 “Sei que é algo que faz sofrer as pessoas, porque é uma relação em que as pessoas se 

envolvem imenso (…) e creio que muitas vezes as pessoas não têm bem percepção, 

consciência do que está implicado nessa violência ou o porquê de elas agirem dessa 

forma. (…) Creio que muitas pessoas ainda vão mais pela parte física, no sentido que 

violência é só violência física, mas eu creio que a violência psicológica muitas vezes é 

pior porque adia a tomada de decisão das pessoas para tomarem uma atitude.” [L2] 

Na operacionalização da VPI os comportamentos de natureza física e psicológica foram 

os mais referidos. Apenas a participante do sexo feminino mencionou a violência sexual 

e definiu a VPI como uma imposição de poder; note-se que apesar de referir que a 

violência também pode ser perpetrada por mulheres contra os seus parceiros, no 

discurso a vítima é sempre apresentada como mulher: 

“Definiria como um abuso de uma pessoa perante outra, não tem necessariamente de 

ser um homem perante a mulher, pode ser o contrário, um abuso ou uma imposição de 

força, de vontades, de mil e uma coisas desde que uma pessoa exerça sobre a outra um 

poder autoritário. (…) Agressão verbal, agressões físicas, agressões sexuais, o facto de 

estar constantemente a mandar abaixo a parceira, o facto de não conseguirem falar, o 

facto da forma de falar ser autoritária, não existir uma conversa, ou seja, é sempre um 

agressor e uma pessoa que está passiva, que não pode responder e fica passiva em 

relação ao comportamento do outro. (…) Em relação a violações, podem ocorrer 

violações mesmo dentro das pessoas casadas, desde que a parceira diga que não quer.” 

[L5] 

Quando questionados acerca dos factores que podem estar na origem da VPI, os 

participantes referiram-se apenas a factores individuais e situacionais: 

“Não sei o que é que leva a pessoa a ser violenta, agora a pessoa que se deixa ser 

agredida eu acho que um dos factores é a falta de confiança nela própria, pronto, a 

auto-estima, para perceber que não deve permitir uma situação dessas.” [L1] 

“Acho que deriva de problemas que as pessoas já trazem e que depois acabam por se 

reflectir na relação porque a relação como é íntima é um espaço que propicia que de 

facto as pessoas... vem ao de cima o que de facto as pessoas têm, o que são, as 

frustrações que têm, as coisas não tão resolvidas que têm.” [L2] 
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“Poderá derivar de factores externos como, sei lá, certos vícios como beber ou algo 

assim, pode potenciar esse tipo de acção. (...) Também factores externos como o stress 

ou a vivência da pessoa acabam por influenciar sempre... porque eu acho que toda a 

gente tem níveis de agressão que chegam a uma altura que, se calhar, uma pessoa 

normal consegue aguentar, entre aspas, e não partir para a agressão, mas outras se 

calhar chegam ao mesmo ponto mas não conseguem diferenciar (…) chega a casa tem 

uma discussão, e se calhar a primeira coisa é a tendência de levantar a mão.” [L3] 

“O tipo de personalidade da pessoa, o facto de estar frustrado com a vida, não ter o 

trabalho que quer, não gostar do que faz, (…) ter-se zangado com os amigos e 

descarrega na mulher porque é quem está em casa, é quem ele sabe que está sempre ali, 

e por mais que lhe vá bater ela não vai fazer nada.” [L5] 

Os factores relativos ao agressor mais comummente referidos foram a agressividade, o 

nível socioeconómico, as experiências de violência na infância e as crenças que 

legitimam a violência e a desigualdade de papéis de género: 

“Características do próprio individuo, características do temperamento, personalidade, 

desenvolvimento. (…) Se a vítima for submissa o agressor (…) pode constatar que não 

há consequências e que portanto está à vontade para agredir. (…) Eles terem por 

exemplo um bom suporte social, terem algum dinheiro ou terem realização noutras 

áreas... pronto, pode haver um encadeamento de situações que podem por acaso fazer 

com que isso ocorra com menos frequência ou nem chegue a ocorrer.” [L2] 

“Se calhar as vivências desse indivíduo quando era mais jovem, se calhar se ele 

próprio já sofreu de violência por parte dos pais, ou se já vivenciou violência entre os 

pais, se calhar a formação dessa pessoa acabou por reflectir-se depois na relação dele 

com os cônjuges. (…) Não querendo dizer que todas as pessoas que são autoritárias 

são agressivas, ou todas as pessoas que são agressivas vão obrigatoriamente agredir o 

seu parceiro, mas como é algo normal, ou algo mesmo que vem de si, se calhar não 

nota tanto que está a fazer mal porque simplesmente para ele aquilo é uma coisa 

normal (…) uma pessoa ao ser agressiva simplesmente está a manter a sua maneira de 

ser e pronto, depois acaba por ter esse tipo de actos.” [L3] 

“Não sei se é verdade ou não, mas acho que num nível socioeconómico mais baixo 

existe tendência a haver mais casos de violência (…) acho que é em relação a isso, do 

trabalho, das frustrações do trabalho, se calhar têm uma vida muito casa–trabalho, não 
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têm tempo para conviver porque vão estar sempre fechados, não têm dinheiro... e 

depois outro caso é o facto dos maridos não quererem deixar as mulheres trabalhar, 

acho que isso também é um ponto importante do tipo de personalidade dele que depois 

vai... pode influenciar, o facto de ter a mulher em casa e depois ela sai, quer estar com 

as amigas, ele não vai gostar e pode também levar a violência por causa disso.” [L5] 

L1 sugere uma hipótese pouco comum, mas que vai no sentido de uma das motivações 

identificadas por Caldwell, Swan, Allen, Sullivan e Snow (2009) no discurso das 

mulheres que cometem VPI – a de que as pessoas podem agredir os parceiros para 

aparentarem ser fortes e, com isso, evitarem vir a ser agredidas: 

“Poderia pôr a hipótese de vingança, por exemplo, alguém que tenha sofrido numa 

relação, numa relação a seguir (…) para não deixar que volte a acontecer seja ele o 

agressor. Agora assim outros factores... pronto, a pessoa ser bruta por natureza, ser 

mais violenta, ter um bocado a mania que é superior ou querer sentir-se superior, 

poderá ser um factor que leve à agressão fácil, digamos assim.” [L1] 

Quando questionados acerca dos factores de risco associados à vítima, alguns 

participantes fizeram questão de salientar que nada no comportamento da vítima pode 

justificar a agressão: 

“Eu acho que não há justificação qualquer, poderá quanto muito haver... a vitima 

agredir... mas nesse caso já seriam os dois vitimas e agressores... não sei o que é que 

justifica o parceiro agredir a vítima por alguma característica.” [L1]  

“Sinceramente acho que não. Porque, pronto, tal como se diz é a vitima, não é? (…) 

Acho que não parte da pessoa que é vitima mas é mais do agressor, porque a pessoa 

não vai fazer nada propriamente para ser agredida, tudo pode ser resolvido sem se 

recorrer à violência portanto nunca é desculpa – tudo o que essa pessoa, tudo o que a 

vitima faça, não é justificável de ser tratado com uma agressão.” [L3] 

Ainda assim as respostas mais comuns – como se verificou para os peritos – dizem 

respeito aos factores que contribuem para que a vítima não reaja à agressão, como a 

passividade, a falta de poder e a existência de filhos: 

“As vítimas são pessoas passivas, introvertidas, penso que não têm muitas relações 

sociais (…) não têm ali uma forma de escapar, digamos assim, do marido. (…) Têm 

trabalhos em que não têm poder, daí eu também associar um bocado a um nível 
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económico mais baixo, em que não têm de demonstrar o poder (…) acho que ao impor 

esse poder no trabalho também iria conseguir impor em casa.” [L5] 

“Muitas vezes essas pessoas são vítimas porque acabam por não conseguir reagir, não 

no sentido de contra-atacar, mas de expor a situação (…) ou até tentar ter uma atitude 

mais activa de falar com o parceiro (…) de tomar uma atitude mais firme (…) acabam 

por ir sofrendo as consequências de terem uma atitude mais passiva.” [L3] 

“Acho que também há muito ainda aquela questão do sexo (…) a vítima se calhar tende 

a ser mais a mulher. (…) Se nós fossemos ver as situações em que há violência se 

calhar estaria mais associado quando há filhos porque se calhar aí o agredido vai 

deixando passar mais porque também tem a responsabilidade de manter a família 

unida em prol da criança. (…) Também surgem associadas, por exemplo, o não ter 

autonomia económica, ter baixa auto-estima.” [L2] 

Enquanto a maioria dos participantes mostram um certo desconforto em aceitar que o 

comportamento da vítima possa “provocar” o impulso agressivo, remetendo-se apenas à 

sua incapacidade para reagir às agressões como possível factor de risco, L2 e L4 

assumem que alguns comportamentos da vítima podem dar origem a uma resposta 

violenta por parte do agressor: 

“O não respeitar o parceiro, tentar fazer coisas que se fazem em solteiro que não se 

podem fazer em casado.” [L4]  

“Falei da submissão mas se calhar há um outro tipo de atitudes que a pessoa pode ter 

que estejam de certa forma associados à submissão como, por exemplo, a pessoa sentir-

se culpada pelas coisas correrem mal, a pessoa... ou então pelo contrário a pessoa 

fomentar ou dar seguimento à discussão, no sentido de reagir da mesma forma (...) o 

responder de forma também à letra e agressiva, desafiadora.” [L2] 

No que diz respeito à relação entre os parceiros íntimos, factores como a existência de 

filhos, o isolamento social, o estatuto e duração da relação, a desigualdade de papéis de 

género e a existência de conflitos e falta de comunicação foram mencionados: 

“Relações em que estão envolvidos filhos se calhar a frequência será maior (…) o 

factor socioeconómico acho que surge sempre associado a esse tipo de situações, 

geralmente costuma estar associado. (…) Entre namorados é mais fácil não haver 

porque rapidamente se separam, se são casados mais difícil é e com filhos então mais 

difícil ainda é, portanto a frequência vai aumentando à medida em que o contrato é 
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mais forte. (…) Quando os casais estão em relações muito fechadas em si mesmas, 

porque a intervenção de terceiros (…) ajuda sempre a gerir um pouco as emoções e 

depois há também aquela questão da imagem, não é, ninguém gosta de passar uma 

imagem de casal que não deu certo e que se zangam muito e por isso acho que a 

presença de terceiros é muito importante para que isso não aconteça.” [L2] 

“Talvez no caso do marido ter inveja do trabalho da mulher, ser uma profissão melhor, 

não sei se pode desencadear isso ou não, mas seria uma sugestão. (…) Casamentos 

obrigados, relacionamentos se calhar de muito tempo em que as pessoas, geralmente 

pessoas mais velhas, não querem o divórcio mas «estou com ele porque sim, porque é o 

que a família gosta», em que já não existe comunicação, não existe diálogo, não existe 

nada (…) isso com o tempo leva a muitas desavenças, muitas discussões, e com o 

acumular das coisas pode surgir então a violência.” [L5] 

Os participantes revelaram algumas dificuldades em nomear factores relativos às 

comunidades ou sociedades em que os parceiros estão inseridos que pudessem propiciar 

o comportamento violento. Algumas das respostas remetem para a interacção com 

grupos violentos, a crise económica, a aceitação social do consumo de álcool e 

mudanças na sociedade que tornam os fenómenos de VPI menos visíveis: 

“Se o casal estiver inserido num grupo de amigos que seja especialmente violento (…) 

acredito que poderá depois levar essa violência para casa. (…) A crise (…) a crise 

pode levar a esgotamento (…) embora não seja desculpa para a ocorrência de 

violência, mas acredito que poderá haver casos que cheguem à violência dado o 

esgotamento a que a dificuldade das situações os levaram.” [L1] 

“Não sei se tem muito a ver com a sociedade, mas o facto de se calhar muitos dos 

agressores serem também propícios ao abuso de álcool e assim, e esta sociedade tolera 

esse consumo e isso é um factor que pode desencadear a violência também.” [L5] 

“Antigamente também havia violência mas os casais talvez não tivessem problemas em 

fazê-lo à frente de toda a gente, acho que actualmente se calhar há mais essa 

preocupação de não o fazer à frente das outras pessoas e acho que isso também não 

ajuda, de certa forma, a que as coisa se resolvam, se calhar se elas se resolvessem 

quando acontecem… (…) acho que isso acontece mais em casa de certa forma porque 

as pessoas em ambiente mais social não se sentem à vontade para se expressarem.” [L2] 
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Apenas L3 mencionou o factor que, geralmente, é mais apontado como causa da VPI – 

as desigualdades de género socialmente veiculadas: 

“É quase ponto assente, digamos assim, que o homem é mais forte que a mulher 

portanto muitas vezes isso leva a que exista uma submissão da mulher sobre o homem – 

estou a dizer neste caso quando o agressor é homem e a vitima é mulher – se calhar 

nesse sentido a sociedade pode dar um pequeno empurrão à situação porque ele vai 

agredi-la como sendo um superior, e ela se calhar não vai reagir porque mesmo 

segundo os padrões institucionalizados ela é o mais fraco (…) apesar de se ir alterando 

as ideias (…) as ideias da sociedade demoram muito mais tempo a moldar-se.” [L3] 

No que diz respeito à prevenção da VPI, as respostas mais frequentes foram a existência 

de diálogo na relação e uma maior intervenção por parte da sociedade na exposição das 

situações de VPI, na sua punição e na reabilitação dos agressores: 

“É sentarem-se a uma mesa e conversar. (…) Respeitarmos o parceiro, não 

escondermos nada, como também gostamos que ele nos respeite a nós.” [L4] 

“Eu acho que passa por um bom diálogo (…) Além disso eu acho que só mesmo a nível 

estatal ou algo do género, é que poderia se alterar um pouco esta situação, porque se 

fosse só a falar... Primeiro tinha de se conseguir de alguma forma que houvesse uma 

maior exposição dos casos, de uma maneira mais rápida e mais eficaz do que é agora. 

(…) Também um controlo maior, após a denúncia, do agressor (…) a ideia seria mais 

reintroduzir essa pessoa na sociedade ou arranjar alguma maneira de formar essa 

pessoa de uma maneira que ela deixasse de ter aquele tipo de atitude (…) ou no 

exemplo dos factores externos como o álcool, programas de reabilitação, ou das drogas 

programas de reabilitação também. (…) As pessoas pouco formadas têm uma ideia 

muito básica do que é uma relação ou dos papéis que as próprias pessoas 

desempenham na sociedade, então se calhar se nós formássemos um pouco mais os 

agressores em ambos os casos, quer o homem quer a mulher, se calhar seria 

importante para eles verem que o que eles estão a fazer não é o mais correcto.” [L3] 

“Não é uma coisa que é como matares uma pessoa tu vais parar à prisão, não existe 

isso para a violência doméstica, a pessoa não tem (…) esse medo, digamos assim, de ir 

preso porque bate na mulher, (…) as vitimas não falam, quando falam precisam ter 

provas específicas e muitas vezes não há. (…) Ganham coragem, finalmente, de ir fazer 

queixa e depois não há provas, não há nada, elas têm de voltar para casa, até porque 
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muitas vezes é o marido que a sustenta e não há forma delas saíram porque é tudo 

contra elas (…) uma maneira era haver uma maior sensibilização, tanto para os 

polícias estarem mais atentos, para não haver esta necessidade de haver tantas provas, 

de se arranjar uma coisa qualquer que assustasse mesmo estas pessoas (…) haver 

mesmo um castigo severo para qualquer tipo de violência.” [L5] 

Na figura 4 é apresentado um diagrama de influência com os resultados obtidos com as 

entrevistas aos leigos. 

 

Fig.4: Modelo mental dos leigos acerca dos factores de risco para a perpetração de VPI, apresentados de 

acordo com o modelo ecológico (da esquerda para a direita: factores do macrossistema e exossistema, do 

microssistema, do sistema individual e factores situacionais). 

 

DISCUSSÃO 

A análise das entrevistas revela que entre os peritos a VPI é encarada como um 

exercício de poder e controlo de um parceiro sobre o outro. Apesar de esclarecerem que 

a VPI pode ser perpetrada por mulheres sobre os seus parceiros e que também acontece 



 

 45  

nas relações homossexuais, implícita no discurso de todos está uma clara tendência para 

distinguir vítimas de agressores e para se referirem às primeiras no feminino.  

Como a diversidade de modelos de causalidade existentes na literatura fazia prever, os 

modelos mentais dos peritos são bastante variados, com um deles a seguir uma 

perspectiva intraindividual, outro com uma abordagem sociocultural e o terceiro com 

uma perspectiva que segue o modelo ecológico da violência – apenas os modelos 

interpessoais ficaram excluídos. A clara distinção entre vítimas e agressores, a 

dificuldade em nomear factores da relação que possam promover a VPI e a relutância 

em assumir que a vítima possa ter comportamentos que promovam as agressões contra 

si mostram que entre os peritos não existe, ou pelo menos não está acessível, a noção de 

reciprocidade do comportamento violento característica dos modelos de conflitos 

familiares. O facto destas pessoas lidarem com situações de VPI em contexto 

profissional poderia levar a supor que estariam mais distanciados da visão homem–

agressor/mulher–vítima, i.e., que manifestariam um maior reconhecimento da 

mutualidade das agressões e da vitimização masculina. No entanto, isso não se verifica. 

Uma possível explicação pode estar no facto de que, na sua prática profissional, estes 

peritos lidam com indivíduos que recorrem a estruturas de apoio, como as forças 

policiais e as instituições que desenvolvem o seu trabalho junto das vítimas. Como se 

sabe, o tipo de população estudada influencia os resultados obtidos: as vítimas que 

recorrem a ajuda são maioritariamente do sexo feminino e os dados recolhidos junto 

delas dizem apenas respeito aos comportamentos violentos dos seus parceiros – 

questionar as vítimas acerca dos seus próprios comportamentos é considerado uma 

forma de vitimização secundária sendo, por isso, evitado. Tudo isto pode colaborar para 

a manutenção da ideia de que as vítimas são maioritariamente mulheres que se vão 

mantendo passivas enquanto sofrem abusos por parte dos seus parceiros. Por outro lado, 

também pode acontecer que estes peritos estejam expostos a situações de vitimização 

masculina e de reciprocidade do comportamento violento mas que, tendo os seus 

modelos mentais acerca do fenómeno estabelecidos e consolidados, integrem apenas as 

informações congruentes com esses modelos, desvalorizando e refutando as 

informações contraditórias (Lord, Ross & Lepper, 1979). 

Os factores de risco mais considerados pelos peritos são os que dizem respeito, por um 

lado, às crenças socialmente definidas e veiculadas acerca das diferenças nos papéis de 

género e das desigualdades de poder que daí advêm e, por outro, a uma maior 
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fragilidade emocional do agressor, ao qual se atribuem características consideradas 

típicas de pessoas com estilos de vinculação inseguros – nomeadamente uma maior 

dependência emocional, baixa auto-estima, medo da rejeição, ciúme e medo da traição. 

Características associadas a uma maior agressividade e impulsividade também foram 

referidas, bem como as experiências de violência durante a infância (quer experiências 

de vitimização quer o testemunho da violência entre os pais). Os consumos de 

substâncias, presença de perturbações psicológicas e punição insuficiente da VPI foram 

mencionados com menor frequência. 

Entre os leigos o papel dos factores situacionais foi mais referido que entre os peritos. 

Além dos consumos de substâncias, particularmente o álcool, estes enfatizaram o papel 

do stress na perpetração de VPI, referindo-se frequentemente a factores indutores de 

stress como a crise económica, frustrações, problemas relacionados com o trabalho e 

dificuldades financeiras (considerando estes factores mais comuns em pessoas com um 

nível socioeconómico mais baixo). 

Também ao contrário do que se verificou com os peritos, os leigos nomearam alguns 

factores da relação como estando associados a um aumento do risco de VPI, 

especificamente o seu estatuto – relações violentas em que existe maior compromisso 

(e.g. casamentos) são mais difíceis de abandonar – e a existência de conflitos, 

propiciados pela insatisfação com a relação e pela falta de diálogo e comunicação entre 

os parceiros. Também um maior isolamento social dos membros do casal foi referido. 

Apesar de alguns participantes terem sentido necessidade de afirmar que nada na 

conduta da vítima justifica as agressões do companheiro, outros houve que colocaram a 

hipótese de alguns comportamentos da vítima despoletarem reacções negativas no 

agressor (nomeadamente, reagir de forma agressiva e desafiadora durante os conflitos, 

ou adoptar comportamentos que mostrem desrespeito pelo companheiro ou por aquilo 

que é considerado uma conduta adequada num casamento). Esta perspectiva é 

consistente com o que propõem os modelos interpessoais, que entendem que a violência 

decorre de padrões de comunicação marcados por comportamentos e afectos negativos 

que conduzem ao conflito entre o casal e, daí, à agressão. Ainda assim, a perspectiva 

mais presente é a de que a passividade e subordinação da vítima são os factores que a 

colocam em maior risco de vitimização. 

Os leigos reconheceram ainda a importância das experiências de violência na infância, 

da agressividade enquanto característica da personalidade do agressor e das 
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desigualdades de poder na relação. É interessante notar que as desigualdades de poder 

não tiveram um carácter de género tão marcado como se verificou no discurso dos 

peritos – de facto, quando questionados acerca dos factores de risco relativos à 

comunidade/sociedade, apenas um dos participantes mencionou as comunidades 

marcadas por desigualdades de género. Outros exemplos de comunidades em maior 

risco mencionadas foram as que punem a VPI de forma insuficiente, as que possuem 

normas que legitimam o uso de violência e aquelas em que existe uma maior aceitação 

do consumo de álcool (associadas a um aumento nestes consumos). 

Com base nos resultados obtidos a partir da revisão de literatura e das entrevistas, foi 

desenvolvido um questionário com o objectivo de estimar a prevalência destas crenças 

na população. Esta fase da investigação é apresentada no estudo 2. 

 

ESTUDO 2 

A primeira fase desta investigação, descrita no estudo 1, recorreu a uma metodologia 

qualitativa para aceder aos modelos mentais dos leigos acerca das relações de 

causalidade entre os factores de risco e a VPI. Tendo acedido aos modelos mentais dos 

leigos, procurou-se estimar a prevalência das suas crenças na população. Além de testar 

a relevância de cada factor na perpetração de VPI, procurou-se especificamente testar as 

relações que se estabelecem entre os factores. Com base na revisão de literatura e nos 

resultados do estudo 1, seleccionaram-se 31 factores de risco e desenvolveu-se um 

questionário que testa as relações entre eles. Os resultados obtidos foram sintetizados 

num modelo de causalidade. 

 

MÉTODO 

Procedimento 

Os factores de risco utilizados no questionário – apresentados na figura 5 – foram 

seleccionados com base em dois critérios principais: a frequência com que são 

identificados na literatura e com que surgiram nas entrevistas realizadas com os peritos 

e leigos, e na sua capacidade para representarem as principais perspectivas teóricas 

acerca do fenómeno de VPI. Os factores foram considerados de acordo com as 

propostas do modelo ecológico; incluíram-se ainda os factores situacionais que, apesar 
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de não serem mencionados no modelo, são muitas vezes referidos tanto na literatura 

como nas entrevistas e são os que revelam maior proximidade ao comportamento 

violento (note-se que é raro o factor “condições de habitabilidade da casa” ser estudado 

neste âmbito – embora tenha provado ser um factor de risco para a VPI pelo seu 

potencial de induzir stress nos indivíduos (Corral-Verdugo, Barrón, Cuen & Tapia-

Fonllem, 2011) – tendo sido seleccionado precisamente por se considerar interessante 

testar as respostas dos participantes a uma associação de factores para a qual se prevê 

que não tenham ainda crenças formadas). 

Macro e exossistema Microssistema Sistema individual Factores situacionais 

Comunidades com 

insuficiente ou 

inadequada punição da 

VPI 

Ciúme/medo da traição Ser homem Falta de auto-controlo Stress 

Medo de não ter poder 

e autoridade ou perder 

o que se tem 

Ser jovem Baixa auto-estima Dificuldades financeiras 

Comunidades com 

desigualdades 

económicas 

Querer controlar o 

parceiro 

Baixa 

escolaridade 
Ser inseguro Desemprego 

Comunidades com 

desigualdades de 

género 

Querer intimidar o 

parceiro 

Violência na 

infância 

Dificuldade em 

comunicar e negociar Condições de 

habitabilidade da casa 

(sobrelotação e falta de 

privacidade) Medo da rejeição 
Perturbações 

mentais 

Crença na 

desigualdade de poder 

na relação 

Comunidades onde o 

uso da violência é 

considerado normal 

Parceiro permanecer na 

relação violenta 

Ser 

depressivo 

Crença na legitimidade 

do recurso à violência 
Consumo de álcool 

Falta de diálogo e 

comunicação 
Ser agressivo 

Não reconhecimento 

de algumas formas de 

violência 

Consumo de drogas 

 

Fig.5: Factores de risco seleccionados para o questionário, apresentados segundo o modelo ecológico. 

Para efeitos de organização do questionário os factores foram distinguidos entre 

estáticos e dinâmicos, de acordo com o seu potencial para serem ou não alterados. Os 

factores estáticos são os referentes a características demográficas (“Ser homem”, “Ser 

jovem”, “Ter um nível de escolaridade baixo”), à história de vida do indivíduo (“Ter 

sido vítima ou testemunha de violência na infância”), à sua saúde mental (“Ter 

perturbações mentais”), e às características das comunidades ou da sociedade em que 

está inserido (“Viver em comunidades onde a punição da violência contra parceiros 

íntimos é insuficiente ou inadequada”, “Viver em comunidades onde existem fortes 

desigualdades económicas”, “Viver em comunidades onde as posições e papéis 

atribuídos a homens e mulheres são muito diferentes”, “Viver em comunidades onde o 

uso da violência é considerado normal”). Os factores dinâmicos dizem respeito ao 

stress e seus indutores (“Estar sob stress”, “Ter baixos rendimentos e/ou dificuldades 

financeiras”, “Estar em situação de desemprego”, “Viver numa habitação com muitas 
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pessoas ou onde existe falta de privacidade”), ao consumo de substâncias (“Consumir 

álcool” e “Consumir drogas”), a características de personalidade do indivíduo (“Ser 

uma pessoa depressiva”, “Ser uma pessoa agressiva”, “Ter pouco controlo sobre os 

impulsos”, “Ter uma baixa auto-estima”, “Ser uma pessoa insegura”, “Ter dificuldade 

em comunicar e negociar”), a crenças que suportam a violência em geral ou a VPI em 

particular (“Acreditar que numa relação há diferenças de poder entre os parceiros 

íntimos”, “Acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas”, 

“Acreditar que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não 

são verdadeiramente violência”) e a características da relação com o parceiro íntimo 

(“Ser ciumento(a) e ter medo de ser traído(a)”, “Querer controlar o parceiro(a)”, 

“Ter medo de não ter poder e autoridade, ou de perder o poder e a autoridade que 

tem”, “Querer intimidar o parceiro(a)”, “Ter medo de ser rejeitado(a) pelo 

parceiro(a)”, “O parceiro(a) permanecer na relação mesmo sendo vítima de violência”, 

“Haver falta de diálogo e comunicação na relação com o parceiro(a)”). 

O questionário foi desenvolvido de modo a testar as relações de causalidade entre os 

factores e entre estes e a VPI. Na primeira pergunta apresentava-se a lista dos 31 

factores e pedia-se aos participantes para indicarem, numa escala de 1 a 5 (1=Nada 

importante, 2=Pouco importante, 3=Algo importante, 4=Importante e 5=Muito 

importante), o quão importante cada um desses factores era para que fosse cometida 

VPI, ou seja, o grau em que cada factor teria o potencial de causar o comportamento 

violento entre parceiros íntimos. As perguntas subsequentes tinham com objectivo 

avaliar o grau em que os participantes concordavam ou discordavam com a possível 

relação de causalidade entre os factores de risco. Pediu-se aos participantes para 

responderem, numa escala de 1 a 5 (1=Discordo completamente, 2=Discordo, 3=Nem 

concordo nem discordo, 4=Concordo e 5=Concordo completamente), o grau em que 

concordavam ou discordavam com uma série de afirmações que seguiam a estrutura 

“(Pessoas com factor de risco A) têm maior tendência a (factor de risco B)”. Cada um 

dos factores de risco foi comparado com os restantes, sendo que os factores estáticos 

foram apenas testados como antecedentes, i.e., nunca surgiram como “factor de risco B” 

(precisamente por serem factores estáticos, relativos a características que não poderiam 

ser consequência dos factores dinâmicos). Deste modo, cada um dos 9 factores estáticos 

foi relacionado com os 22 factores dinâmicos na posição consequente, e cada factor 

dinâmico na posição antecedente foi comparado com os restantes 21 factores dinâmicos 
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na posição consequente, num total de 198 (9x22) relações de causalidade estático–

dinâmico e 462 (22x21) relações de causalidade dinâmico–dinâmico.  

Por ser muito penoso para os participantes responderem a uma quantidade tão grande de 

itens, o questionário original foi dividido em quatro versões (Q1, Q2, Q3 e Q4). Todas 

elas partilhavam a mesma pergunta inicial (P1, que testava a relação de causalidade 

entre os factores e a VPI), diferindo nas perguntas subsequentes (relações de 

causalidade entre factores). O questionário Q1 testou as relações entre factores estáticos 

e dinâmicos, sendo portanto constituído por nove perguntas encabeçadas pelos nove 

factores estáticos; as perguntas desta versão foram codificadas com a letra A seguida de 

números entre 2 e 10. As relações entre factores dinâmicos foram divididas pelas 

restantes versões do questionário: Q2 é composto por sete perguntas codificadas com a 

letra B (de B2 a B8), Q3 é composto por sete perguntas C (C2 a C8) e Q4 por oito 

perguntas D (D2 a D9). Cada uma destas perguntas é constituída por 22 (para Q1) ou 21 

itens (para os restantes questionários), referentes às relações entre o factor antecedente a 

que a pergunta diz respeito e cada um dos factores consequentes. As quatro versões do 

questionário – sumarizadas na figura 6 – foram atribuídas aleatoriamente aos 

participantes pelo que cada participante respondeu, além dos itens referentes à pergunta 

1, apenas aos itens referentes às perguntas da versão que lhe foi atribuída. 

Os questionários foram colocados online no site http://www.studentenforschung.de e 

divulgados na rede social Facebook. O número de respostas obtidas foi elevado mas 

apenas algumas puderam ser aproveitadas uma vez que a sua extensão fez com que a 

maioria dos participantes desistisse de os preencher antes de chegar ao fim. Por esse 

motivo recorreu-se também à abordagem tradicional de papel-e-lápis, e procedeu-se à 

aplicação dos questionários nos espaços de algumas faculdades. Solicitou-se ainda a 

colaboração de alguns voluntários para que distribuíssem os questionários pelos seus 

amigos e familiares. O único critério para selecção dos participantes foi que tivessem 

mais de 18 anos, pelo que não foi feito qualquer balanço em termos de idade, sexo ou 

nível de escolaridade. A amostra obtida é, portanto, uma amostra de conveniência pelo 

que existem naturalmente limitações associadas à investigação, das quais a mais óbvia é 

o facto de não ser possível generalizar as conclusões alcançadas. Ainda assim, o 

enviesamento da amostra não é motivo de preocupação uma vez que se trata de um 

estudo exploratório cujo propósito consiste em formar uma primeira impressão acerca 
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dos modelos mentais que as pessoas têm relativamente à VPI, não ambicionando fazer 

um retrato definitivo desses modelos. 

Versão Factores antecedentes 

 

Q1 

 

P1 (31 itens) 

+ 

9 questões A  

(22 itens cada) 

 

 

A2: Ser homem 

A3: Ser jovem 

A4: Ter um nível de escolaridade baixo 

A5: Ter perturbações mentais 

A6: Ter sido vítima ou testemunha de violência na infância  

A7: Viver em comunidades onde a punição da violência contra parceiros íntimos é 

insuficiente ou inadequada 

A8: Viver em comunidades onde existem fortes desigualdades económicas 

A9: Viver em comunidades onde as posições e papéis atribuídos a homens e mulheres são 

muito diferentes 

A10: Viver em comunidades onde o uso da violência é considerado normal 

 

 

Q2 

 

P1 (31 itens) 

+ 

7 questões B 

(21 itens cada) 

 

 

B2: Estar sob stress 

B3: Ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras 

B4: Estar em situação de desemprego 

B5: Viver em habitações com muitas pessoas ou onde existe falta de privacidade 

B6: Consumir álcool 

B7: Consumir drogas 

B8: Ser depressivo 

 

 

Q3 

 

P1 (31 itens) 

+ 

7 questões C 

(21 itens cada) 

 

 

C2: Ser agressivo 

C3: Ter pouco controlo sobre os impulsos 

C4: Ter baixa auto-estima 

C5: Ser ciumento(a) e ter medo de ser traído(a)  

C6: Querer controlar o parceiro(a) 

C7: Ter medo de não ter poder e autoridade, ou de perder o poder e a autoridade que tem 

C8: Querer intimidar o parceiro(a)  

 

 

Q4 

 

P1 (31 itens) 

+ 

8 questões D 

(21 itens cada) 

 

 

D2: Ter medo de ser rejeitado(a) pelo parceiro(a)  

D3: Ser uma pessoa insegura  

D4: Ter dificuldade em comunicar e negociar  

D5: Acreditar que numa relação há diferenças de poder entre os parceiros íntimos  

D6: Acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas  

D7: Acreditar que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não 

são verdadeiramente violência  

D8: O parceiro(a) permanecer na relação mesmo sendo vítima de violência  

D9: Haver falta de diálogo e comunicação na relação com o parceiro(a)  

 
 

 Fig. 6: Quadro-síntese das quatro versões do questionário 

Na análise dos resultados procedeu-se, para a primeira pergunta (na qual era pedido aos 

participantes que indicassem o quão importante era cada factor para que ocorresse VPI), 

à soma das percentagens de respostas de tipo “Importante” e “Muito importante” e 

organizaram-se os factores por ordem decrescente desses resultados. Para determinar 

quais os factores que constariam do modelo utilizou-se como “ponto de corte” o valor 

de 50% para a soma das percentagens de respostas “Importante” e “Muito importante”, 
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i.e., considerou-se que um factor era relevante para a ocorrência de VPI se 50% ou mais 

da amostra o considerasse importante ou muito importante. A força da associação entre 

estes factores e a VPI foi derivada da consistência das respostas, considerando-se existir 

uma relação forte quando o coeficiente de variação (CV) é igual ou inferior a 0.25 (o 

coeficiente de variação é uma medida relativa da dispersão que permite analisar a 

homogeneidade de respostas estabelecendo o quociente entre o desvio-padrão e a média; 

os critérios para determinar se este valor é baixo ou alto dependem das variáveis em 

estudo mas genericamente considera-se que o coeficiente de variação é baixo – e, como 

tal, as respostas homogéneas – se for igual ou inferior a 0.25).  

Para as restantes perguntas dos questionários, que testavam o grau em que os 

participantes concordavam ou discordavam da possível relação de causalidade entre um 

factor de risco antecedente e um consequente, criou-se um índice de concordância (IC; 

soma da percentagem de respostas de tipo “Concordo” e “Concordo completamente”) e 

um índice de discordância (ID; soma da percentagem de respostas de tipo “Discordo” e 

“Discordo completamente”) para cada item. Os critérios usados para determinar a 

inclusão das relações e a sua força foram os mesmos utilizados em P1: considera-se 

haver relação entre factores se o índice de concordância for igual ou superior a 50%, 

sendo essa relação forte se o coeficiente de variação assumir valores iguais ou inferiores 

a 0.25. Na análise dos resultados serão apresentadas apenas as relações que passaram o 

critério de relevância, i.e., apenas as que serão incluídas no modelo. Os resultados 

referentes a cada pergunta são apresentados em tabelas disponíveis em anexo. 

Participantes  

A amostra foi composta por 180 participantes com idades compreendidas entre os 18 e 

os 58 anos, com uma média de 30.28 e desvio-padrão de 12.025 anos (a idade mais 

frequente entre os participantes foi de 19 anos e 75% da amostra tinha idade igual ou 

inferior a 38 anos). A amostra dividia-se entre 77.2% de participantes do sexo feminino 

e 22.2% do sexo masculino (um dos participantes não identificou o género). Quando 

questionados acerca do grau de escolaridade mais avançado que tinham frequentado, 

apenas 5.6% da amostra respondeu ter frequentado até ao Ensino Básico (0.6% com o 

primeiro ciclo, 0.6% com o segundo ciclo e 4.4% com o terceiro ciclo), tendo a grande 

maioria dos participantes frequentado até ao Ensino Secundário (31.1%) ou Pós-

Secundário e/ou Superior (63.3%). Na tabela 1 procede-se à caracterização dos 

segmentos da amostra correspondentes a cada questionário.  
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Perguntou-se ainda aos participantes se já tinham praticado ou sofrido VPI. Do total da 

amostra, dez participantes optaram por não responder a ambas as questões e dois 

participantes não responderam a uma delas (um à questão se já tinha praticado, e outro à 

questão se já tinha sofrido). Ignorando os valores em falta, 23.1% dos participantes 

afirmaram já ter praticado VPI, e 14.2% afirmaram já ter sofrido VPI. Dos que 

praticaram, 51.3% afirma também ter sofrido; dos que não praticaram, apenas 3.1% 

dizem ter sofrido VPI (o Coeficiente de Correlação Phi entre as variáveis ter praticado e 

ter sofrido VPI é de 0.581). 

 

Fazendo a comparação entre géneros, 24.6% dos participantes do sexo feminino 

admitiram ter praticado VPI e 13.7% disseram ter sofrido; entre os homens 18.4% 

afirmam ter praticado e 16.2% ter sofrido VPI. Note-se que estas medidas revelam as 

respostas dos participantes às questões “Alguma vez praticou, contra um parceiro 

íntimo, algum acto que possa ser considerado violento?” e “Alguma vez sofreu, por 

parte de um parceiro íntimo, algum acto que possa ser considerado violento?”, o que 

significa que a veracidade das respostas depende, por um lado, da disponibilidade dos 

participantes para responder com sinceridade a questões que são sensíveis (o número de 

omissões pode ser revelador do desconforto em responder às mesmas) e, por outro, da 

própria concepção de VPI que cada participante tem – alguns comportamentos 

considerados violentos pela comunidade cientifica e pela sociedade podem não o ser 

pelos participantes que, tendo praticado ou sofrido algum desses comportamentos, não o 

classificam como tal.  

 

 

Tabela 1 

Caracterização dos segmentos da amostra utilizados nas quatro versões do questionário 

 Idade Sexo Nível de escolaridade 

Q1 

(n=46) 

Entre 18 e 56 anos (moda 23 anos) 

Média 27.93; Desvio-padrão 11.891 

75% da amostra  38 anos 

73.9% Feminino 

26.1% Masculino 

4.3% Ensino básico (3º ciclo) 

30.4% Ensino Secundário  

65.2% Ensino Pós-secundário e/ou Superior  

Q2 

(n=45) 

Entre 18 e 58 anos (modas 18 e 19 anos) 

Média 31.47; Desvio-padrão 13.903 

75% da amostra  44 anos 

81.8% Feminino 

18.2% Masculino 

6.6% Ensino básico (1º e 3º ciclos) 

28.9% Ensino Secundário  

64.4% Ensino Pós-secundário e/ou Superior 

Q3 

(n=44) 

Entre 18 e 53 anos (moda 19 anos) 

Média 27.52; Desvio-padrão 9.999 

75% da amostra  34 anos 

75% Feminino 

25% Masculino 

6.8% Ensino básico (3º ciclo) 

36.4% Ensino Secundário  

56.8% Ensino Pós-secundário e/ou Superior 

Q4 

(n=45) 

Entre 19 e 57 anos (moda 31 anos) 

Média 34.2; Desvio-padrão 11.053 

75% da amostra  40 anos 

80% Feminino 

20% Masculino 

4.4% Ensino básico (2º e 3º ciclos) 

28.9% Ensino Secundário  

66.7% Ensino Pós-secundário e/ou Superior 
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RESULTADOS 

P1: “Quão importante é cada factor para que se cometa VPI?” 

Na tabela 2, disponível em anexo, encontram-se sumarizadas as percentagens de 

respostas e estatísticas descritivas referentes à pergunta 1 (as percentagens de respostas 

e estatísticas descritivas referentes às restantes perguntas dos questionários encontram-

se nas tabelas 3 a 33, disponíveis também em anexo).  

Os critérios utilizados definem como relevantes para a ocorrência de VPI os factores 

para os quais a soma das percentagens de respostas “Importante” e “Muito importante” 

é igual ou superior a 50%, assumindo-se como fortes as relações que registam 

coeficientes de variação (CV) iguais ou inferiores a 0.25. De acordo com estes critérios, 

dos 31 factores apresentados 21 foram considerados relevantes para a ocorrência de VPI. 

Os que revelaram uma associação mais forte a este fenómeno (com percentagens de 

respostas de tipo “Importante” e “Muito importante” entre 74.7% e 92.2% e CV entre 

0.17 e 0.24) foram os factores “Ser uma pessoa agressiva” (P1.17), “Ter pouco controlo 

sobre os impulsos” (P1.18), “Viver em comunidades onde o uso da violência é 

considerado normal” (P1.9), “Consumir drogas” (P1.15), “Consumir álcool” (P1.14), 

“O parceiro(a) permanecer na relação mesmo sendo vítima de violência” (P1.30), “Ter 

perturbações mentais” (P1.4) e “Querer controlar o parceiro(a)” (P1.21).  

Os factores “Ter sido vítima ou testemunha de violência na infância” (P1.5), “Acreditar 

que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são 

verdadeiramente violência” (P1.29), “Querer intimidar o parceiro(a)” (P1.23) e “Viver 

em comunidades onde as posições e papéis atribuídos a homens e mulheres são muito 

diferentes” (P1.8) registaram percentagens de respostas “Importante” e “Muito 

importante” mais baixas (entre 63.7% e 72.6%) e coeficientes de variação de 0.25, pelo 

que esta relações, apesar de consideradas fortes, encontram-se no limite do critério 

utilizado. 

Dos factores que revelaram uma maior heterogeneidade de respostas sendo, por isso, 

considerados menos relevantes (percentagens de respostas de tipo “Importante” e 

“Muito importante” entre 50.2% e 77.6% e CV entre 0.26 e 0.32) fazem parte 

“Acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas” (P1.28), “Ser 

ciumento(a) e ter medo de ser traído(a)” (P1.20), “Viver em comunidades onde a 

punição da violência contra parceiros íntimos é insuficiente ou inadequada” (P1.6), “Ter 
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medo de não ter poder e autoridade, ou de perder o poder e a autoridade que tem” 

(P1.22), “Haver falta de diálogo e comunicação na relação com o parceiro(a)“ (P1.31), 

“Ser uma pessoa depressiva” (P1.16), “Acreditar que numa relação há diferenças de 

poder entre os parceiros íntimos” (P1.27), “Estar sob stress” (P1.10) e “Viver em 

comunidades onde existem fortes desigualdades económicas” (P1.7). Os restantes 

factores registaram menos de 50% de respostas de tipo “Importante” e “Muito 

importante” pelo que não constarão do modelo. 

A2: “Os homens têm maior tendência a…” 

Na pergunta A2 era pedido aos participantes que indicassem o grau em que 

concordavam com a relação de causalidade entre o factor “ser homem” e os factores 

dinâmicos. Como se pode observar na tabela 3, apenas 9 relações passaram o critério de 

inclusão (com IC entre 52.1% e 65.2%); dessas apenas a relação com o factor "ter medo 

de não terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm" 

(A2.13) revelou alguma homogeneidade (embora com CV igual a 0.25).  

As restantes relações – entre ser homem e: "consumir álcool" (A2.5), "ser pessoas 

agressivas" (A2.8), "acreditar que algumas formas de violência menos severas (por 

exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência" (A2.20), "ter falta de diálogo e 

comunicação na relação com os seus parceiros íntimos" (A2.22), "ter pouco controlo 

sobre os impulsos" (A2.9), "acreditar que se pode recorrer à violência para resolver 

problemas" (A2.19), "consumir drogas" (A2.6) e "acreditar que numa relação há 

diferenças de poder entre os parceiros íntimos" (A2.18) – registaram uma maior 

heterogeneidade de respostas (CV entre 0.28 e 0.33), constituindo-se assim como 

associações fracas. 

A3: “Os jovens têm maior tendência a…” 

Para o factor “ser jovem” apenas 7 relações passaram o critério de inclusão, e destas 

quatro obtiveram respostas consideradas homogéneas, nomeadamente as relações com 

os factores “consumir drogas” (A3.6), “consumir álcool” (A3.5), “ter pouco controlo 

sobre os impulsos” (A3.9) e “ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras” 

(A3.2) – para estas relações os indicies de concordância variaram entre 63.1% e 82.6% 

e os coeficientes de variação entre 0.22 e 0.23. Foi ainda registada uma associação mais 

fraca com os factores “ficar em situação de desemprego” (A3.3), “ser pessoas 
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inseguras” (A3.16) e “viver em habitações com muitas pessoas ou onde existe falta de 

privacidade” (A3.4) (IC entre 50% e 63.1% e CV entre 0.26 e 0.29 – ver tabela 4). 

A4: “Pessoas com baixo nível de escolaridade têm maior tendência a…” 

Como se pode observar na tabela 5, para o factor “ter um baixo nível de escolaridade” 

as relações mais fortes foram as que estabeleceram como consequências os factores “ter 

baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras” (A4.2; IC 80.4%), “ficar em situação 

de desemprego” (A4.3; IC 71.8%) e “viver em habitações com muitas pessoas ou onde 

existe falta de privacidade” (A4.4; IC 60.8%) – para todas estas relações o coeficiente 

de variação foi de 0.24. 

 Além destas consideraram-se como menos fortes mas ainda assim relevantes as 

relações estabelecidas com os factores “ter dificuldade em comunicar e negociar” 

(A4.17), “ser pessoas inseguras” (A4.16), “acreditar que algumas formas de violência 

menos severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” (A4.20) e “ter 

falta de diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (A4.22) (IC 

entre 50% e 67.4%; CV entre 0.27 e 0.32). 

A5: “Pessoas com perturbações mentais têm maior tendência a…” 

A tabela 6 mostra que para o factor “ter perturbação mental” as relações com as quais 

houve maior concordância (IC entre 60.9% e 86.7%) e que apresentaram maior 

consistência nas respostas (CV entre 0.19 e 0.25) foram as estabelecidas com os factores 

“ficar em situação de desemprego” (A5.3), “ser pessoas depressivas” (A5.7), “ter pouco 

controlo sobre os impulsos” (A5.9), “ter dificuldade em comunicar e negociar” (A5.17), 

“ser pessoas agressivas” (A5.8), “ter uma baixa auto-estima” (A5.10), “ser pessoas 

inseguras” (A5.16), “ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (A5.15) 

e “ter medo de não terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que 

têm” (A5.13). 

Com menor consistência de resposta (IC entre 50% e 69.5% e CV entre 0.27 e 0.31) 

contemplam-se ainda as relações com os factores “estar sob stress” (A5.1), “ter baixos 

rendimentos e/ou dificuldades financeiras.” (A5.2), “ter falta de diálogo e comunicação 

na relação com os seus parceiros íntimos” (A5.22) e “acreditar que algumas formas de 

violência menos severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” 

(A5.20).  
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A6: “Pessoas que foram vítimas ou testemunhas de violência na infância têm maior 

tendência a…” 

Dos itens que têm “ter sido vítima ou testemunha de violência na infância” como factor 

antecedente, os que estabeleciam como consequências “estar sob stress” (A6.1), “ser 

pessoas inseguras” (A6.16), “ter uma baixa auto-estima” (A6.10), “ser pessoas 

depressivas” (A6.7), “ser pessoas agressivas” (A6.8), “ter dificuldade em comunicar e 

negociar” (A6.17), “ter pouco controlo sobre os impulsos” (A6.9) e “ter falta de diálogo 

e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (A6.22) foram os que 

revelaram associações mais fortes (IC entre 58.6% e 76.1% e CV entre 0.19 e 0.24). 

Como associações relevantes mas mais fracas (CV de 0.27, como se pode ver na tabela 

7) surgem os factores “ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” 

(A6.15; IC 63%) e “acreditar que algumas formas de violência menos severas (por 

exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” (A6.20; IC 50%). 

A7: “Pessoas que vivem em comunidades onde a punição da violência contra parceiros 

íntimos é insuficiente ou inadequada têm maior tendência a…” 

Dos 9 factores que passaram o critério de inclusão para serem considerados 

consequências de “Viver em comunidades onde a punição da violência contra parceiros 

íntimos é insuficiente ou inadequada” (IC entre 50% e 68.9%, como indicado na tabela 

8), nenhum revelou respostas consistentes (CV entre 0.27 e 0.33). Estabelecem-se assim 

como fracas as relações com os factores “acreditar que algumas formas de violência 

menos severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” (A7.20), 

“querer controlar os seus parceiros íntimos” (A7.12), “ser pessoas agressivas” (A7.8), 

“acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas” (A7.19), “querer 

intimidar os seus parceiros íntimos” (A7.14), “ter pouco controlo sobre os impulsos” 

(A7.9), “os seus parceiros íntimos permaneçam na relação mesmo sendo vítimas de 

violência” (A7.21), “ter falta de diálogo e comunicação na relação com os seus 

parceiros íntimos” (A7.22) e “acreditar que numa relação há diferenças de poder entre 

os parceiros íntimos” (A7.18).  

A8: “Pessoas que vivem em comunidades onde existem fortes desigualdades 

económicas têm maior tendência a…” 

Como se pode observar na tabela 9, estabeleceram-se associações relevantes e fortes (IC 

entre 50% e 78.3% e CV entre 0.19 e 0.25) entre “viver em comunidades onde existem 
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fortes desigualdades económicas” e “estar sob stress” (A8.1), “ser pessoas depressivas” 

(A8.7), “ser pessoas inseguras” (A8.16), “ficar em situação de desemprego” (A8.3), 

“consumir álcool” (A8.5), “ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras” (A8.2), 

“viver em habitações com muitas pessoas ou onde existe falta de privacidade” (A8.4), 

“ter pouco controlo sobre os impulsos” (A8.9), “ter uma baixa auto-estima” (A8.10), 

“consumir drogas” (A8.6), “acreditar que algumas formas de violência menos severas 

(por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” (A8.20) e “ser pessoas 

agressivas” (A8.8).  

Com associações mais fracas (CV de 0.28) mas ainda assim relevantes surgem os 

factores “ter medo de não terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e a 

autoridade que têm” (A8.13; IC 52.1%) e “ter dificuldade em comunicar e negociar” 

(A8.17; IC 50%). 

A9: “Pessoas que vivem em comunidades onde as posições e papéis atribuídos a 

homens e mulheres são muito diferentes têm maior tendência a…” 

Observando a tabela 10 constata-se que nenhuma associação forte se estabeleceu 

quando o factor antecedente foi “viver em comunidades onde as posições e papéis 

atribuídos a homens e mulheres são muito diferentes”. Ainda assim surgiram como 

relevantes (com IC entre 50% e 71.8% e CV superiores a 0.28) as relações entre este e 

os factores “acreditar que numa relação há diferenças de poder entre os parceiros 

íntimos” (A9.18), “ter medo de não terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e 

a autoridade que têm” (A9.13), “acreditar que algumas formas de violência menos 

severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” (A9.20), “ter falta de 

diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (A9.22), “os seus 

parceiros íntimos permaneçam na relação mesmo sendo vítimas de violência” (A9.21), 

“querer intimidar os seus parceiros íntimos” (A9.14), “querer controlar os seus parceiros 

íntimos” (A9.12), “acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas” 

(A9.19), “ter pouco controlo sobre os impulsos” (A9.9), “ter medo de serem rejeitados 

pelos seus parceiros íntimos” (A9.15), “ser pessoas ciumentas e com medo de serem 

traídas” (A9.11) e “ser pessoas inseguras” (A9.16). 
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A10: “Pessoas que vivem em comunidades onde o uso da violência é considerado 

normal têm maior tendência a…” 

Um elevado número de relações foram consideradas relevantes quando o factor “viver 

em comunidades onde o uso da violência é considerado normal” foi apresentado como 

antecedente. Os itens que registaram maior concordância (IC entre 86.7% e 88.9%) e 

maior homogeneidade de respostas (CV entre 0.15 e 0.20) foram os que estabeleceram 

como consequências os factores “ser pessoas agressivas” (A10.8), “ter pouco controlo 

sobre os impulsos” (A10.9) e “querer controlar os seus parceiros íntimos” (A10.12). 

Com índices de concordância superiores ou iguais a 80% (e CV entre 0.21 e 0.24) 

encontram-se as relações com os factores “acreditar que se pode recorrer à violência 

para resolver problemas” (A10.19), “os seus parceiros íntimos permaneçam na relação 

mesmo sendo vítimas de violência” (A10.21), “ter falta de diálogo e comunicação na 

relação com os seus parceiros íntimos” (A10.22), “acreditar que numa relação há 

diferenças de poder entre os parceiros íntimos” (A10.18), “acreditar que algumas 

formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente 

violência” (A10.20), “querer intimidar os seus parceiros íntimos” (A10.14) e “ter 

dificuldade em comunicar e negociar” (A10.17); as relações com os factores “ter medo 

de não terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm” 

(A10.13), “ser pessoas depressivas” (A10.7), “estar sob stress” (A10.1) e “ter uma baixa 

auto-estima” (A10.10) registam índices de concordância entre 63.6% e 75.5% e 

coeficientes de variação entre 0.23 e 0.25. 

As associações relevantes mas fracas (IC entre 57.8% e 77.8% e CV de 0.26 e 0.27 – 

ver tabela 11) são referentes a “consumir álcool” (A10.5), “consumir drogas” (A10.6), 

“ser pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” (A10.11), “ter medo de serem 

rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (A10.15) e “ser pessoas inseguras” (A10.16). 

B2: “Pessoas que estão sob stress têm maior tendência a…” 

Na tabela 12 podemos constatar que o factor “estar sob stress” revelou associações 

relevantes e fortes (IC entre 57.8% e 80%, CV entre 0.19 e 0.25) com os factores 

"consumir álcool" (B2.4), "consumir drogas" (B2.5), "ser pessoas depressivas" (B2.6), 

"ser pessoas agressivas" (B2.7), "ter pouco controlo sobre os impulsos" (B2.8) e "ter 

uma baixa auto-estima" (B2.9). 
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Também relevantes mas menos fortes (IC entre 51.1% e 68.9%, CV entre 0.27 e 0.34) 

são as relações com os factores "ser pessoas inseguras" (B2.15), "ter dificuldade em 

comunicar e negociar" (B2.16), "ter falta de diálogo e comunicação na relação com os 

seus parceiros íntimos" (B2.21), "ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros 

íntimos" (B2.14), "ser pessoas ciumentas e com medo de serem traídas" (B2.10) e 

"acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas" (B2.18). 

B3: “Pessoas que têm baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras têm maior 

tendência a…” 

O factor com o qual “ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras” revelou uma 

associação mais forte (IC de 91.1% e CV de 0.16) foi "estar sob stress" (B3.1). As 

relações estabelecidas com os factores "ser pessoas depressivas" (B3.6), "viver em 

habitações com muitas pessoas ou onde existe falta de privacidade" (B3.3), "ser pessoas 

inseguras" (B3.15) – com IC entre 77.8% e 82.2% – "ficar em situação de desemprego" 

(B3.2) e "consumir álcool" (B3.4) – IC de 60% e 57.7%, respectivamente – foram 

relevantes e fortes (CV entre 0.23 e 0.25; ver tabela 13), e as estabelecidas com "ter uma 

baixa auto-estima" (B3.9) e "ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos" 

(B3.14) relevantes mas fracas (IC de 68.2% e 55.6% e CV de 0.26 e 0.36, 

respectivamente). 

B4: “Pessoas que estão em situação de desemprego têm maior tendência a…” 

O factor “Estar em situação de desemprego” (tabela 14) revelou elevados índices de 

concordância (entre 82.2% e 97.8%) e de consistência (CV entre 0.12 e 0.17) nas suas 

relações com "estar sob stress" (B4.1), "ter baixos rendimentos e/ou dificuldades 

financeiras" (B4.2), "ser pessoas depressivas" (B4.6), "ter uma baixa auto-estima" (B4.9) 

e "ser pessoas inseguras" (B4.15). Também foram consideradas fortes as relações 

estabelecidas entre o desemprego e "consumir álcool" (B4.4) e "ter medo de serem 

rejeitados pelos seus parceiros íntimos" (B4.14) (IC de 64.5% e 63.6% e CV de 0.25 e 

0.24, respectivamente). 

Das associações relevantes mas fracas (CV entre 0.26 e 0.33) fazem parte as que se 

estabelecem com os factores "viver em habitações com muitas pessoas ou onde existe 

falta de privacidade" (B4.3), "consumir drogas" (B4.5), "ter medo de não terem poder e 

autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm" (B4.12) e "ter dificuldade 

em comunicar e negociar" (B4.16) (IC entre 52.3% e 71.1%). 
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B5: “Pessoas que vivem em habitações com muitas pessoas ou onde existe falta de 

privacidade têm maior tendência a…” 

Apenas duas relações foram consideradas relevantes para o factor relativo às condições 

de habitabilidade da casa (tabela 15): as que o associam a "estar sob stress" (B5.1) e a 

"ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras" (B5.2). A primeira relação 

(pessoas que vivem em habitações com muitas pessoas ou onde existe falta de 

privacidade têm maior tendência a estar sob stress) revelou um índice de concordância 

de 91.2% e coeficiente de variação de 0.18; a segunda (pessoas que vivem em 

habitações com muitas pessoas ou onde existe falta de privacidade têm maior tendência 

a ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras) teve 68.2% de concordância e 

coeficiente de variação de 0.25.  

B6: “Pessoas que consomem álcool têm maior tendência a…” 

Como se pode analisar na tabela 16, o consumo de álcool estabeleceu-se como causa de 

muitos outros factores sendo que, no entanto, a maioria das associações foi considerada 

fraca. A associação mais forte encontrada foi entre o consumo de álcool e "ter pouco 

controlo sobre os impulsos" (B6.8), com índice de concordância de 93.3% e coeficiente 

de variação de 0.17; outras associações fortes (IC entre 75.6% e 84.4% e CV entre 0.21 

e 0.25) são as que relacionam estes consumos com "ser pessoas agressivas" (B6.7), 

"estar sob stress" (B6.1), "ficar em situação de desemprego" (B6.3), "ser pessoas 

depressivas" (B6.6), "ter uma baixa auto-estima" (B6.9) e "ser pessoas inseguras" 

(B6.15). 

Entre as relações relevantes (IC entre 62.2% e 73.3%) mas fracas (CV entre 0.26 e 0.31) 

estão as que estabelecem o consumo de álcool como antecedente dos factores "ter falta 

de diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos" (B6.21), "ter medo 

de não terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm" 

(B6.12), "ter dificuldade em comunicar e negociar" (B6.16), "ter baixos rendimentos 

e/ou dificuldades financeiras" (B6.2), "ser pessoas ciumentas e com medo de serem 

traídas" (B6.10), "consumir drogas" (B6.5), "querer controlar os seus parceiros íntimos" 

(B6.11), "acreditar que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) 

não são verdadeiramente violência" (B6.19) e "ter medo de serem rejeitados pelos seus 

parceiros íntimos" (B6.14); as relações com os factores "querer intimidar os seus 

parceiros íntimos" (B6.13), "acreditar que se pode recorrer à violência para resolver 
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problemas" (B6.18) e “os parceiros íntimos permanecerem na relação mesmo sendo 

vítimas de violência” (B6.20) são as que revelam menores índices de concordância 

(entre 51.1% e 61.3%) e menor consistência de resposta (CV entre 0.32 e 0.34). 

B7: “Pessoas que consomem drogas têm maior tendência a…” 

Para o consumo de outras substâncias que não álcool as relações que se estabelecem 

como relevantes e fortes (IC entre 75.5% e 91.1%, CV entre 0.18 e 0.25 – ver tabela 17) 

são as que consideram que este factor pode estar na origem de "ter pouco controlo sobre 

os impulsos" (B7.8), "ser pessoas depressivas" (B7.6), "ter uma baixa auto-estima" 

(B7.9), "estar sob stress" (B7.1), "ser pessoas agressivas" (B7.7) e "ser pessoas 

inseguras" (B7.15).  

Nas relações relevantes mas fracas (CV entre 0.26 e 0.34) estão incluídas as que se 

estabelecem entre o consumo de drogas e "consumir álcool" (B7.5), "ficar em situação 

de desemprego" (B7.3) – com IC superiores a 75% – "ter dificuldade em comunicar e 

negociar" (B7.16), "ter falta de diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros 

íntimos" (B7.21), "ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras" (B7.2), "ter 

medo de não terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm" 

(B7.12), "acreditar que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) 

não são verdadeiramente violência" (B7.19) e "ter medo de serem rejeitados pelos seus 

parceiros íntimos" (B7.14) – IC entre 55.5% e 66.6%. 

B8: “Pessoas depressivas têm maior tendência a…” 

Para o factor “Ser uma pessoa depressiva” as relações que registaram maior 

concordância e consistência nas respostas foram as estabelecidas com os factores "ser 

pessoas inseguras" (B8.15) e "ter uma baixa auto-estima" (B8.9) (IC de 97.8% e 91.1% 

e CV de 0.12 e 0.18, respectivamente). Também fortes (IC entre 62.2% e 82.2% e CV 

entre 0.19 e 0.25) foram as relações que tiveram como consequentes os factores "estar 

sob stress" (B8.1), "consumir álcool" (B8.5), "ter medo de serem rejeitados pelos seus 

parceiros íntimos" (B8.14), "ter dificuldade em comunicar e negociar" (B8.16), 

"consumir drogas" (B8.6), "ser pessoas ciumentas e com medo de serem traídas" (B8.10) 

e "ter falta de diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos" (B8.21).  

Menos fortes mas ainda assim relevantes (IC entre 51.1% e 64.5%, CV entre 0.26 e 0.32 

– ver tabela 18) foram as relações entre “Ser uma pessoa depressiva” e "ter medo de não 

terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm" (B8.12), "ter 
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pouco controlo sobre os impulsos" (B8.8), "ficar em situação de desemprego" (B8.3) e 

"ser pessoas agressivas" (B8.7). 

C2: “Pessoas agressivas têm maior tendência a…” 

Como se pode ver pelos resultados apresentados na tabela 19, a agressividade parece 

estar relacionada com vários outros factores de risco para a VPI. As associações que 

revelaram maior consistência de respostas são as que relacionam a agressividade a “ter 

pouco controlo sobre os impulsos” (C2.8) e a “estar sob stress” (C2.1) (IC de 90.7% e 

81.8% e CV de 0.14 e 0.12, respectivamente; para ambas as relações os índices de 

discordância foram de 0%). Também fortes são as que se estabelecem com os factores 

“acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas” (C2.18), “acreditar 

que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são 

verdadeiramente violência” (C2.19), “querer controlar os seus parceiros íntimos” 

(C2.11), “querer intimidar os seus parceiros íntimos” (C2.13), “consumir álcool” (C2.5), 

“consumir drogas” (C2.6), “ter medo de não terem poder e autoridade, ou de perderem o 

poder e a autoridade que têm” (C2.12), “ser pessoas ciumentas e com medo de serem 

traídas” (C2.10) – IC entre 70.5% e 86.4% e CV entre 0.18 e 0.23 – “ser pessoas 

inseguras” (C2.15), “os parceiros íntimos permanecerem na relação mesmo sendo 

vítimas de violência” (C2.20) e “ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros 

íntimos” (C2.14) – IC entre 56.8% e 66% e CV entre 0.22 e 0.24. 

As relações relevantes mas fracas (IC entre 52.3% e 70.5% e CV entre 0.26 e 0.28) são 

as que associam a agressividade a “ter falta de diálogo e comunicação na relação com os 

seus parceiros íntimos” (C2.21), “ser pessoas depressivas” (C2.7), “ter uma baixa auto-

estima” (C2.9), “acreditar que numa relação há diferenças de poder entre os parceiros 

íntimos” (C2.17) e “ter dificuldade em comunicar e negociar” (C2.16) 

C3: “Pessoas que têm pouco controlo sobre os impulsos têm maior tendência a…” 

O factor “ter pouco controlo sobre os impulsos” estabeleceu-se como antecedente de 

muitos outros factores, como tinha acontecido na pergunta anterior relativa à 

agressividade. Curiosamente foi precisamente com o factor “ser pessoas agressivas” 

(C3.8) que se registou a relação com maior índice de concordância (77.3%, CV de 0.23). 

As relações entre “ter pouco controlo sobre os impulsos” e “ter falta de diálogo e 

comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (C3.21), “ter dificuldade em 

comunicar e negociar” (C3.16), “acreditar que algumas formas de violência menos 
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severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” (C3.19), “estar sob 

stress” (C3.1), “querer controlar os seus parceiros íntimos” (C3.11), “ter medo de não 

terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm” (C3.12), “ser 

pessoas inseguras” (C3.15) e “ser pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” 

(C3.10) são, de acordo com os critérios usados, consideradas fortes (IC entre 56.9% e 

70.4%, CV entre 0.20 e 0.24).  

Já as relações estabelecidas com os factores “consumir álcool” (C3.5), “querer intimidar 

os seus parceiros íntimos” (C3.13), “consumir drogas” (C3.6), “ser pessoas depressivas” 

(C3.7), “acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas” (C3.18), 

“ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (C3.14), “ter uma baixa 

auto-estima” (C3.9) e “os parceiros íntimos permanecerem na relação mesmo sendo 

vítimas de violência” (C3.20) são consideradas relevantes mas fracas (IC entre 50% e 

65.9%, CV entre 0.26 e 0.31 – ver tabela 20). 

C4: “Pessoas que têm baixa auto-estima têm maior tendência a…” 

Registaram-se relações com elevados níveis de concordância e consistência entre o 

factor “Ter baixa auto-estima” e “ser pessoas depressivas” (C4.7), “ser pessoas 

inseguras” (C4.15) e “ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (C4.14) 

– como se pode observar na tabela 21, para estas relações os IC variam entre 90.9% e 

93.2% e os CV entre 0.13 e 0.18.  

Outras relações fortes foram as que se estabeleceram com os factores “ser pessoas 

ciumentas e com medo de serem traídas” (C4.10), “ter dificuldade em comunicar e 

negociar” (C4.16), “consumir álcool” (C4.5), “ter medo de não terem poder e autoridade, 

ou de perderem o poder e a autoridade que têm” (C4.12), “ter falta de diálogo e 

comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (C4.21) e “estar sob stress” 

(C4.1) (IC entre 52.3% e 88.6% e CV entre 0.18 e 0.25).  

Duas relações foram identificadas como fracas mas relevantes: as que associam “Ter 

baixa auto-estima” e “consumir drogas” (C4.6) e “querer controlar os seus parceiros 

íntimos” (C4.11) – IC de 66% e 56.8% e CV de 0.28 e 0.32, respectivamente. 

C5: “Pessoas ciumentas e que têm medo de serem traídas têm maior tendência a…” 

A tabela 22 mostra que houve uma maior concordância e consistência de respostas para 

os itens que relacionam “ser ciumento(a) e ter medo de ser traído(a)” com “ser pessoas 

inseguras” (C5.15), “querer controlar os seus parceiros íntimos” (C5.11), “ter medo de 
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serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (C5.14) e “ter pouco controlo sobre os 

impulsos” (C5.9) (IC variam entre 84.1%  e 93.1%, CV são de 0.18 e 0.19). Também 

fortes foram as relações que se estabeleceram com os factores “ser pessoas agressivas” 

(C5.8), “estar sob stress” (C5.1), “ter medo de não terem poder e autoridade, ou de 

perderem o poder e a autoridade que têm” (C5.12), “querer intimidar os seus parceiros 

íntimos” (C5.13), “ter uma baixa auto-estima” (C5.10) – IC entre 70.4% e 81.4%, CV 

entre 0.19 e 0.25 – “ter dificuldade em comunicar e negociar” (C5.16) e “ter falta de 

diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (C5.21) (IC de 56.8% 

e 54.6% e CV de 0.20 e 0.22, respectivamente).  

Com IC entre 50% e 70.4% e CV entre 0.27 e 0.29 as relações entre “ser ciumento(a) e 

ter medo de ser traído(a)” e “ser pessoas depressivas” (C5.7), “acreditar que numa 

relação há diferenças de poder entre os parceiros íntimos” (C5.17), “acreditar que 

algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são 

verdadeiramente violência” (C5.19) e “consumir álcool” (C5.5) constituem-se como 

relevantes mas fracas. 

C6: “Pessoas que querem controlar os seus parceiros íntimos têm maior tendência 

a…” 

Como se pode observar pela tabela 23 as relações mais fortes foram as que se 

estabeleceram entre “querer controlar o parceiro(a)” e “ser pessoas ciumentas e com 

medo de serem traídas” (C6.11), “ter medo de não terem poder e autoridade, ou de 

perderem o poder e a autoridade que têm” (C6.12), “querer intimidar os seus parceiros 

íntimos” (C6.13) e “ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (C6.14), 

com IC entre 88.7% e 93.2% e CV entre 0.17 e 0.19. Também fortes (IC entre 61.4% 

e79.6%, CV entre 0.19 e 0.24) são as relações que se estabelecem com os factores “ter 

pouco controlo sobre os impulsos” (C6.9), “ser pessoas inseguras” (C6.15), “estar sob 

stress” (C6.1), “acreditar que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, 

gritar) não são verdadeiramente violência” (C6.19), “acreditar que numa relação há 

diferenças de poder entre os parceiros íntimos” (C6.17), “acreditar que se pode recorrer 

à violência para resolver problemas” (C6.18), “ter dificuldade em comunicar e 

negociar” (C6.16), “os parceiros íntimos permanecerem na relação mesmo sendo 

vítimas de violência” (C6.20) e “ter falta de diálogo e comunicação na relação com os 

seus parceiros íntimos” (C6.21). 
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Para os itens que estabelecem relações entre “querer controlar o parceiro(a)” e “ser 

pessoas agressivas” (C6.8; IC 79.5%), “ter uma baixa auto-estima” (C6.10; IC 65.9%) e 

“ser pessoas depressivas” (C6.7; IC 51.2%) as respostas foram menos consistentes (CV 

entre 0.26 e 0.35), constituindo-se assim como relações fracas mas relevantes. 

C7: “Pessoas que têm medo de não ter poder e autoridade, ou de perder o poder e 

autoridade que têm, têm maior tendência a…” 

Observando a tabela 24 verifica-se que para o factor “ter medo de não ter poder e 

autoridade, ou de perder o poder e a autoridade que tem” as relações que registaram 

maior concordância (IC entre 79.6% e 81.9%) e consistência de respostas (CV entre 

0.17 e 0.19) foram as que se estabeleceram com “ter medo de serem rejeitados pelos 

seus parceiros íntimos” (C7.14), “querer controlar os seus parceiros íntimos” (C7.12) e 

“ser pessoas inseguras” (C7.15). 

Também fortes foram as que se estabeleceram com os factores “estar sob stress” (C7.1), 

“ter pouco controlo sobre os impulsos” (C7.9), “ser pessoas agressivas” (C7.8) e 

“querer intimidar os seus parceiros íntimos” (C7.13) (IC entre 70.5% e 77.2%, CV entre 

0.21 e 0.24); com IC entre 59.1% e 68.2% e CV próximos do limite a partir do qual as 

respostas se consideram consistentes estão as relações com os factores “ter uma baixa 

auto-estima” (C7.10), “ser pessoas depressivas” (C7.7), “acreditar que se pode recorrer 

à violência para resolver problemas” (C7.18), “ser pessoas ciumentas e com medo de 

serem traídas” (C7.11), “acreditar que algumas formas de violência menos severas (por 

exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” (C7.19) e “ter falta de diálogo e 

comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (C7.21). 

Registaram-se ainda relações fracas (IC entre 50% e 63.6% e CV superior a 0.26) entre 

“ter medo de não ter poder e autoridade, ou de perder o poder e a autoridade que tem” e 

“acreditar que numa relação há diferenças de poder entre os parceiros íntimos” (C7.17), 

“consumir álcool” (C7.5), “consumir drogas” (C7.6) e “os parceiros íntimos 

permanecerem na relação mesmo sendo vítimas de violência” (C7.20). 

C8: “Pessoas que querem intimidar os seus parceiros íntimos têm maior tendência 

a…” 

As relações entre “querer intimidar o parceiro(a)” e “ser pessoas agressivas” (C8.8), “ter 

pouco controlo sobre os impulsos” (C8.9), “querer controlar os seus parceiros íntimos” 

(C8.12), “ser pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” (C8.11), “ter medo de 
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serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (C8.14), “ter medo de não terem poder e 

autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm” (C8.13), “acreditar que se 

pode recorrer à violência para resolver problemas” (C8.18), “acreditar que algumas 

formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente 

violência”  (C8.19), “ter dificuldade em comunicar e negociar” (C8.16), “acreditar que 

numa relação há diferenças de poder entre os parceiros íntimos” (C8.17) e “ter falta de 

diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (C8.21) revelam-se 

fortes, com IC entre 68.2% e 88.6% e CV entre 0.16 e 0.24 (tabela 25).  

Relevantes (IC entre 50% e 70.5%) mas mais fracas (com CV superiores a 0.26) são as 

relações que se estabelecem com os factores “estar sob stress” (C8.1), “os parceiros 

íntimos permanecerem na relação mesmo sendo vítimas de violência” (C8.20), “ser 

pessoas inseguras” (C8.15), “ter uma baixa auto-estima” (C8.10), “consumir álcool” 

(C8.5), “ser pessoas depressivas” (C8.7) e “consumir drogas” (C8.6). 

D2: “Pessoas que têm medo de serem rejeitadas pelos seus parceiros íntimos têm maior 

tendência a…” 

Os itens que relacionam “ter medo de ser rejeitado(a) pelo parceiro(a)” com “ser 

pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” (D2.11), “ter uma baixa auto-estima” 

(D2.10), “ser pessoas inseguras” (D2.15), “ser pessoas depressivas” (D2.7), “querer 

controlar os seus parceiros íntimos” (D2.12) e “estar sob stress” (D2.1) foram os que 

registaram maiores níveis de concordância (IC entre 71.1% e 88.9%) e maior 

consistência de respostas (CV entre 0.15 e 0.18 – ver tabela 26). Também fortes são as 

relações que se estabelecem com “consumir álcool” (D2.5), “ter pouco controlo sobre os 

impulsos” (D2.9), “ter medo de não terem poder e autoridade, ou de perderem o poder e 

a autoridade que têm” (D2.13) e “ter falta de diálogo e comunicação na relação com os 

seus parceiros íntimos” (D2.21) (CV entre 0.22 e 0.25 e IC de 62.2% para todos estes 

itens). 

Constituíram-se ainda como relevantes (IC entre 51.1% e 62.3%) embora fracas (CV 

entre 0.27 e 0.34) as relações com os factores “ser pessoas agressivas” (D2.8), “querer 

intimidar os seus parceiros íntimos” (D2.14), “ter dificuldade em comunicar e negociar” 

(D2.16), “consumir drogas” (D2.6), “acreditar que algumas formas de violência menos 

severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” (D2.19) e “os 

parceiros íntimos permanecerem na relação mesmo sendo vítimas de violência” (D2.20). 
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D3: “Pessoas inseguras têm maior tendência a…” 

Com índices de concordância entre 86.7% e 91.1% (e CV entre 0.14 e 0.19 – tabela 27) 

as relações entre “ser uma pessoa insegura” e “ter uma baixa auto-estima” (D3.10), “ser 

pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” (D3.11), “estar sob stress” (D3.1) e 

“ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (D3.15) constituem-se 

como as mais fortes. Também fortes (IC entre 55.6% e 84.4%, CV entre 0.19 e 0.25) 

são as que se estabelecem com os factores “ser pessoas depressivas” (D3.7), “ter 

dificuldade em comunicar e negociar” (D3.16), “ter medo de não terem poder e 

autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm” (D3.13), “querer controlar 

os seus parceiros íntimos” (D3.12), “ter pouco controlo sobre os impulsos” (D3.9), “ter 

falta de diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (D3.21) e 

“consumir álcool” (D3.5). 

Três relações surgiram como relevantes mas fracas (IC de 55.5% e 55.6%, CV entre 

0.26 e 0.29), sendo elas as que associam entre “ser uma pessoa insegura” a “consumir 

drogas” (D3.6), “acreditar que numa relação há diferenças de poder entre os parceiros 

íntimos” (D3.17) e “ser pessoas agressivas” (D3.8). 

D4: “Pessoas que têm dificuldade em comunicar e negociar têm maior tendência a…” 

A análise da tabela 28 revela que, de acordo com os participantes, existem relações 

fortes (IC entre 64.5% e 72.7% e CV entre 0.17 e 0.23) entre “ter dificuldade em 

comunicar e negociar” e “ser pessoas inseguras” (D4.16), “ter falta de diálogo e 

comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (D4.21), “estar sob stress” 

(D4.1) e “ter uma baixa auto-estima” (D4.10). Com IC de 57.8% e 55.5% e CV de 0.25 

as relações com os factores “ser pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” 

(D4.11) e “ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (D4.15) podem 

ainda ser consideradas fortes. Já a relação com o factor “ser pessoas depressivas” (D4.7) 

apesar de relevante apresenta-se fraca (IC de 55.6%, CV de 0.29). 

D5: “Pessoas que acreditam que numa relação há diferenças de poder entre os 

parceiros íntimos têm maior tendência a…” 

Com IC entre 53.3% e 75.5% e CV entre 0.19 e 0.25 (ver tabela 29) constituem-se 

como fortes as relações entre “acreditar que numa relação há diferenças de poder entre 

os parceiros íntimos” e “querer controlar os seus parceiros íntimos” (D5.12), “ser 

pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” (D5.11), “ter medo de não terem 
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poder e autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm” (D5.13), “ser 

pessoas inseguras” (D5.16), “ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” 

(D5.15), “querer intimidar os seus parceiros íntimos” (D5.14), “ser pessoas agressivas” 

(D5.8) e “ter falta de diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” 

(D5.21).  

Relevantes mas fracas (IC entre 52.2% e 60% e CV entre 0.27 e 0.31) são as relações 

estabelecidas com os factores “ter dificuldade em comunicar e negociar” (D5.17), 

“acreditar que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são 

verdadeiramente violência” (D5.19), “estar sob stress” (D5.1) e “acreditar que se pode 

recorrer à violência para resolver problemas” (D5.18). 

D6: “Pessoas que acreditam que se pode recorrer à violência para resolver problemas 

têm maior tendência a…” 

Para os itens que estabelecem relações entre “acreditar que se pode recorrer à violência 

para resolver problemas” e “ser pessoas agressivas” (D6.8), “querer controlar os seus 

parceiros íntimos” (D6.12), “ter pouco controlo sobre os impulsos” (D6.9), “querer 

intimidar os seus parceiros íntimos” (D6.14), “acreditar que numa relação há diferenças 

de poder entre os parceiros íntimos” (D6.18), “ter medo de não terem poder e autoridade, 

ou de perderem o poder e a autoridade que têm” (D6.13), “acreditar que algumas formas 

de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” 

(D6.19), “ser pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” (D6.11), “ter dificuldade 

em comunicar e negociar” (D6.17), “ter falta de diálogo e comunicação na relação com 

os seus parceiros íntimos” (D6.21), “consumir álcool” (D6.5), “consumir drogas” 

(D6.6), “estar sob stress” (D6.1), “ter medo de serem rejeitados pelos seus parceiros 

íntimos” (D6.15) e “os parceiros íntimos permanecerem na relação mesmo sendo 

vítimas de violência” (D6.20) os índices de concordância e os coeficientes de variação 

revelam tratar-se de associações fortes (IC entre 66.6% e 86.6% e CV entre 0.18 e 0.25 

– ver tabela 30). 

As relações estabelecidas com “ser pessoas inseguras” (D6.16), “ter uma baixa auto-

estima” (D6.10) e “ser pessoas depressivas” (D6.7) são também relevantes (IC entre 

51.1% e 66.6%) mas fracas (CV entre 0.26 e 0.30). 
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D7: “Pessoas que acreditam que algumas formas de violência menos severas (por 

exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência têm maior tendência a…” 

Os resultados da tabela 31 mostram que se estabelecem relações fortes (IC entre 54.6% 

e 70.4, CV entre 0.18 e 0.24) entre “acreditar que algumas formas de violência menos 

severas (por exemplo, gritar) não são verdadeiramente violência” e “ter pouco controlo 

sobre os impulsos” (D7.9), “ter medo de não terem poder e autoridade, ou de perderem 

o poder e a autoridade que têm” (D7.13), “querer intimidar os seus parceiros íntimos” 

(D7.14), “ter falta de diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” 

(D7.21), “ser pessoas agressivas” (D7.8), “querer controlar os seus parceiros íntimos” 

(D7.12), “ter dificuldade em comunicar e negociar” (D7.17), “acreditar que numa 

relação há diferenças de poder entre os parceiros íntimos” (D7.18), “acreditar que se 

pode recorrer à violência para resolver problemas” (D7.19), “ser pessoas ciumentas e 

com medo de serem traídas” (D7.11) e “ter medo de serem rejeitados pelos seus 

parceiros íntimos” (D7.15). 

A única relação que, sendo relevante, não passa no critério de consistência de resposta 

(constituindo-se, portanto, como fraca) é a que se estabelece entre “acreditar que 

algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são 

verdadeiramente violência” e “ser pessoas inseguras” (D7.16).  

D8: “Pessoas cujo parceiro íntimo permanece na relação mesmo sendo vítima de 

violência têm maior tendência a…” 

Quando o factor “o parceiro(a) permanecer na relação mesmo sendo vítima de 

violência” é colocado na posição de antecedente, muitas são as relações relevantes 

encontradas (tabela 32). Entre as relações consideradas fortes (IC entre 71.1% e 86.6%, 

CV entre 0.18 e 0.24) estão as que se estabelecem entre este factor e “ter falta de 

diálogo e comunicação na relação com os seus parceiros íntimos” (D8.21), “acreditar 

que algumas formas de violência menos severas (por exemplo, gritar) não são 

verdadeiramente violência” (D8.20), “ter pouco controlo sobre os impulsos” (D8.9), 

“acreditar que numa relação há diferenças de poder entre os parceiros íntimos” (D8.18); 

também fortes são as que se estabelecem com os factores “ser pessoas ciumentas e com 

medo de serem traídas” (D8.11), “ser pessoas agressivas” (D8.8), “ter dificuldade em 

comunicar e negociar” (D8.17) e “consumir álcool” (D8.5) (IC entre 55.6% e 68.2%, 

CV entre 0.23 e 0.24).  
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Fig.7: Modelo mental de causalidade da Violência entre Parceiros Íntimos. O modelo representa as 

relações que, de acordo com os participantes, se estabelecem entre factores de risco e entre estes e a VPI, 

com as setas contínuas a simbolizar as relações consideradas fortes e as setas a tracejado as relações 

fracas. O modelo é apresentado de acordo com a perspectiva do modelo ecológico da violência, com os 
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factores do macrossistema e exossistema, do microssistema, do sistema individual e, mais próximos da 

VPI, os factores situacionais. Os factores que não foram considerados relevantes para a ocorrência de VPI 

não foram incluídos no modelo. 

 

Com IC entre 53.3% e 77.7% e CV entre 0.26 e 0.31 constituem-se como relevantes 

mas fracas as relações com os factores “ser pessoas inseguras” (D8.16), “querer 

controlar os seus parceiros íntimos” (D8.12), “acreditar que se pode recorrer à violência 

para resolver problemas” (D8.19), “ter uma baixa auto-estima” (D8.10), “ter medo de 

serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (D8.15), “ter medo de não terem poder e 

autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm” (D8.13), “querer intimidar 

os seus parceiros íntimos” (D8.14), “ser pessoas depressivas” (D8.7) e “estar sob stress” 

(D8.1). 

D9: “Pessoas que vivem relações com os seus parceiros íntimos em que há falta de 

diálogo e comunicação têm maior tendência a…” 

Para a última pergunta do questionário apenas 9 relações se constituíram como 

relevantes mas todas elas passaram no critério de consistência revelando-se, por isso, 

fortes (tabela 33). O factor “haver falta de diálogo e comunicação na relação com o 

parceiro(a)” revela-se assim fortemente associado a “ter dificuldade em comunicar e 

negociar” (D9.17), “estar sob stress” (D9.1), “ser pessoas inseguras” (D9.16), “ter medo 

de serem rejeitados pelos seus parceiros íntimos” (D9.15), “ser pessoas depressivas” 

(D9.7) – IC entre 73.3% e 84.1% e CV entre 0.14 e 0.24 – “ter uma baixa auto-estima” 

(D9.10), “ser pessoas ciumentas e com medo de serem traídas” (D9.11), “querer 

controlar os seus parceiros íntimos” (D9.12) e “ter medo de não terem poder e 

autoridade, ou de perderem o poder e a autoridade que têm” (D9.13) – IC entre 53.3% e 

68.9% e CV entre 0.22 e 0.24). 

 

DISCUSSÃO 

O estudo 2 teve o propósito de captar o modelo mental de causalidade que os sujeitos 

têm acerca da VPI, nomeadamente quais os factores relevantes para a ocorrência deste 

fenómeno, qual a sua importância relativa e quais as relações de causalidade que se 

estabelecem entre eles. No que diz respeito aos factores considerados importantes para 

que ocorra VPI, a primeira constatação que se faz é a de que o grau de importância 

atribuído não depende directamente do sistema em que os factores se inserem. O 
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modelo ecológico sugere que os factores de risco para a violência se organizam em 

sistemas que variam na sua proximidade ao comportamento violento: os factores 

relativos ao indivíduo seriam os mais próximos, seguidos dos factores do microssistema 

(neste caso, factores da relação), exossitema (comunidade) e macrossistema (sociedade). 

Algumas meta-análises mostram que a relevância de cada factor na ocorrência de VPI 

depende desta proximidade, sendo maior para os factores proximais e menor para os 

distais (Stith, Smith, Penn, Ward & Tritt, 2004). Isto, no entanto, não se verificou nos 

modelos mentais dos participantes, para os quais todos os sistemas apresentaram 

factores mais e menos importantes – note-se, por exemplo, que viver em comunidades 

que legitimam a violência (onde o recurso a esta é considerado normal) revela uma 

associação mais forte com a VPI que outros factores mais próximos do comportamento 

como, por exemplo, a crença de que é legítimo recorrer à violência para resolver 

problemas (o que se torna ainda mais interessante quando consideramos que no modelo 

mental dos participantes este se estabelece como consequente do anterior). 

Todos os factores do macro/exossistema foram considerados relevantes para a 

ocorrência de VPI, sendo as comunidades que legitimam o uso da violência e onde 

existem desigualdades de género as que revelam associações mais fortes. Seria de 

esperar que também as comunidades que punem de forma insuficiente ou inadequada 

este tipo de violência tivessem um grau de associação semelhante, uma vez que a par 

das que possuem desigualdades de género são das mais frequentemente referidas tanto 

por peritos como por leigos; no entanto, além da importância atribuída a este factor ter 

sido relativamente reduzida, as respostas a este item revelaram-se pouco consistentes. 

Dos factores respeitantes à relação entre os parceiros, os que assumem maior destaque 

são os relativos às motivações para controlar e intimidar o parceiro e este permanecer na 

relação mesmo sendo vítima de violência. A importância atribuída ao não abandono da 

relação por parte da (ou de uma das) vítima(s) não surpreende, uma vez que este é 

muitas vezes referido como factor de risco para a VPI. Mais estranho é o facto de ao 

ciúme e medo da traição, que surgem tão frequentemente na literatura e nos discursos de 

homens e mulheres (vítimas, agressores e pessoas sem história conhecida de VPI), não 

ter sido atribuída maior importância nem ter obtido maior consistência de respostas. A 

falta de diálogo e comunicação entre o casal, que se considera estar relacionado com a 

existência de conflitos na relação, também não recebeu tanta importância como os 

investigadores da área dos modelos interpessoais sugerem que tem – parece que os 
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factores relativos à forma como os casais comunicam e interagem não são considerados 

dos mais importantes pela maioria das pessoas. Mesmo a questão das dinâmicas de 

poder, tão frequentemente referida, parece ter pouco destaque para a amostra inquirida: 

tanto o medo de não ter ou de perder o poder e autoridade como a crença de que existem 

desigualdades de poder entre os elementos da relação obtiveram respostas pouco 

consistentes, estabelecendo assim relações fracas com a VPI. Estes resultados sugerem 

que as pessoas têm enraizada a ideia de que a VPI é um fenómeno anormal que ocorre 

quando um individuo “mau” se envolve com uma pessoa passiva e submissa, e não que 

se trata de um fenómeno comum que resulta de conflitos entre o casal e em que ambos 

agridem e são agredidos. 

Apesar de atribuírem importância às desigualdades de género presentes na sociedade, o 

factor ser homem não foi considerado relevante para a ocorrência de VPI, o que leva a 

supor que, apesar de acreditarem na importância das desigualdades de género, os 

indivíduos não consideram que estas estejam no cerne do problema como sugere a 

perspectiva feminista. O facto de a amostra ser constituída maioritariamente por jovens 

pode ajudar a compreender este abandono da noção de desigualdade de género na VPI 

uma vez que, entre os jovens, parece existir maior simetria de género na perpetração 

deste tipo de violência (ou, quando há assimetria, esta ir no sentido de um maior número 

de mulheres agressoras) que nas camadas mais adultas. Os restantes factores 

demográficos também não foram considerados relevantes, o que faz sentido quando 

notamos que não existe na literatura uma explicação que justifique a sua relação com a 

VPI (estes apenas se constituem como factores de risco pelo facto de alguns estudos 

verificarem correlações entre eles e o comportamento violento). 

Dos factores relativos às características de personalidade do indivíduo, os que se 

revelaram mais importantes para a VPI foram as características de agressividade e falta 

de auto-controlo e a existência de perturbações mentais e violência na infância. As 

características consideradas típicas de estilos de vinculação inseguros, como a baixa 

auto-estima, insegurança e medo da rejeição, não foram consideradas importantes para 

este fenómeno. É interessante notar que isto apoia um pouco a perspectiva de agressor 

“mau” – pessoa com perturbações, níveis de agressividade e ausência de controlo mais 

marcados que o normal – em detrimento da perspectiva de conflitos familiares, para os 

quais os elevados níveis de dependência e insegurança por parte dos indivíduos podem 

contribuir. Assim, uma vez mais os resultados parecem indicar que as pessoas 
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consideram que a VPI está mais relacionada com a existência de características que 

tornam um individuo propenso à agressão que com características que tornam as 

relações propensas aos conflitos. 

No que diz respeito às crenças que suportam a VPI, a que mais se destacou como factor 

de risco para o comportamento violento foi a que diz respeito à banalização da violência 

e, consequentemente, ao seu não reconhecimento (aqui operacionalizada como “crença 

de que algumas formas de violência menos severas não são verdadeiramente violência”). 

A crença na legitimidade do recurso à violência como forma de resolver problemas 

revelou respostas menos consistentes, o que pode uma vez mais estar relacionado com a 

ideia de que a violência é sobretudo um instrumento usado com o intuito de fazer mal 

ao outro, e não tanto como uma ferramenta de resolução de conflitos. 

Nesta investigação, além dos factores incluídos nos sistemas que constituem o modelo 

ecológico, foram também tidos em conta alguns factores situacionais, dos quais tiveram 

maior destaque os relativos ao consumo de substâncias. O stress, que muitas vezes é 

referido no discurso dos sujeitos como propiciador de VPI, registou um grau de 

importância relativamente reduzido e respostas pouco consistentes; os factores que 

podem induzir esse stress não foram suficientemente relevantes para serem 

considerados no modelo. 

Factores irrelevantes para a VPI 

Apesar de não terem sido incluídos no modelo os factores que não foram considerados 

relevantes para a VPI, é interessante analisar a sua exclusão e as relações que 

estabeleceram com os factores do modelo. 

Para o factor “ser homem” a única relação forte registada foi com um factor com 

associação fraca à VPI: o medo de não ter ou de perder o poder e autoridade. Ser 

homem estabeleceu relações com alguns factores fortemente associados à VPI – 

consumir álcool e drogas, ser pessoas agressivas e com pouco controlo sobre os 

impulsos e não reconhecer algumas formas de violência – mas estas relações foram 

fracas. O facto de a concordância com estas relações ser relativamente reduzida e pouco 

consistente revela que não é consensual a existência de diferenças de género ao nível 

destes factores, o que aponta uma vez mais no sentido de que, apesar de serem 

consideradas relevantes para a VPI, não são as diferenças de género que, na perspectiva 

dos participantes, mais contribuem para este fenómeno. 
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O factor “ser jovem” estabeleceu relações fortes com o consumo de álcool e drogas e 

com a falta de auto-controlo, todos eles fortemente associados à VPI; ainda assim o 

factor não foi considerado relevante para a ocorrência deste fenómeno pelo que, apesar 

de considerarem que os jovens estão mais susceptíveis a estes factores, os participantes 

não parecem acreditar que isso os torne mais vulneráveis a cometer VPI. 

Para o baixo nível de escolaridade as relações mais fortes registadas foram entre este 

factor e os três indutores de stress – ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras, 

estar em situação de desemprego e viver em habitações com muitas pessoas ou onde 

existe falta de privacidade. Para estes a associação mais forte, como seria de esperar, foi 

a estabelecida com o factor “estar sob stress” – que, relembre-se, registou uma fraca 

associação à VPI. Estes factores também se relacionaram entre si, com maior 

concordância e consistência de respostas para as relações que vão no sentido do 

desemprego causar baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras e destes levarem a 

que as pessoas vivam em más condições de habitabilidade; o facto de também terem 

sido consideradas relevantes e fortes as relações inversas (os baixos rendimentos e/ou 

dificuldades financeiras causarem desemprego e as más condições de habitabilidade 

causarem baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras) sugere que, para alguns 

participantes, possa ter havido confusão entre causalidade e correlação – esta explicação 

é apoiada pelo facto de, para estas últimas relações, os índices de concordância terem 

sido relativamente baixos e os coeficientes de variação estarem no limite daquilo que é 

considerado homogéneo.  

Os factores referentes a características típicas de estilos de vinculação inseguros (ter 

baixa auto-estima, ter medo da rejeição e ser uma pessoa insegura) e a dificuldades ao 

nível da comunicação e negociação revelaram padrões muito semelhantes de relações. 

Desde logo importa notar que cada um destes quatro factores está fortemente associado 

aos outros três (a única excepção é a relação que se estabelece entre ter medo da 

rejeição e ter dificuldade em comunicar e negociar, que é relevante mas fraca); o facto 

de os participantes considerarem que cada um destes factores pode ser causa dos 

restantes parece reflectir o facto de estarem muito interligados, sendo difícil determinar 

quais as causas e quais os efeitos, ou se sequer existe causalidade ou apenas co-

ocorrência entre eles. Estes quatro factores revelam ainda padrões semelhantes de 

relações com outros factores, nomeadamente os que dizem respeito a dinâmicas de 

poder e de controlo (querer controlar, ter medo de não ter poder, ter falta de auto-
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controlo, ser ciumento), a dificuldades de comunicação (ter falta de diálogo e 

comunicação na relação) e aos consumos de substâncias – as associações com estes 

consumos podem aqui ser interpretadas como reveladoras de uma forma de fuga à 

percepção de insegurança, dependência e falta de poder e controlo a que os outros 

factores mencionados podem dar origem. 

Relações entre factores do modelo 

As desigualdades de género que marcam as sociedades patriarcais têm sido apontadas 

como uma das principais causas (senão a única causa) da VPI. Os resultados mostram 

que as desigualdades de género na comunidade estabeleceram uma forte associação com 

a VPI; no entanto, as relações estabelecidas com outros factores, como o parceiro 

permanecer na relação mesmo sendo vítima de violência, o desejo de intimidar e 

controlar o parceiro, o medo de não ter ou de perder poder e autoridade, o ciúme, o não 

reconhecimento de algumas formas de violência, a crença de que o recurso à violência é 

legítimo e, inclusivamente, a crença na desigualdade de poder entre os parceiros íntimos, 

foram fracas. Isto sugere que, apesar de concordarem com a importância das 

desigualdades de género para a ocorrência de VPI, os participantes não estão seguros da 

forma como essa influência ocorre – de facto, para todas estas relações as respostas são 

pouco consistentes, a percentagem de respostas neutras (Nem concordo nem discordo) 

relativamente elevada e o índice de concordância inferior a 75%. O facto de a própria 

relação entre este factor e a VPI estar no limite do considerado forte (o coeficiente de 

variação das respostas é de 0.25) parece sugerir que as desigualdades de género estão a 

perder a relevância que anteriormente lhes era atribuída como causa deste fenómeno, 

talvez por na sociedade actual e nas camadas mais jovens essas desigualdades se 

estarem a atenuar e existir uma maior simetria de género na perpetração deste tipo de 

violência. 

As desigualdades económicas na comunidade também se revelaram associadas à VPI 

mas esta associação foi fraca. As relações mais fortes foram as que se estabeleceram 

com o factor “estar sob stress”, com os factores indutores de stress (ficar em situação de 

desemprego, ter baixos rendimentos e/ou dificuldades financeiras e viver em habitações 

com muitas pessoas ou onde existe falta de privacidade), com os consumos de álcool e 

drogas e com factores relacionados com a regulação emocional como ser depressivo, ser 

inseguro, ter pouco controlo sobre os impulsos e ser agressivo. Assim, os resultados 

parecem sugerir que as pessoas acreditam que em comunidades marcadas por 
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desigualdades económicas os sujeitos estão mais vulneráveis a acontecimentos 

indutores de stress (nomeadamente os que dizem respeito ao desemprego e a carências 

económicas), e o stress que daí resulta pode explicar a dificuldade ao nível da regulação 

emocional – neste caso, a depressão, insegurança e agressividade não serão tanto traços 

de personalidade mas antes estados que resultam dessa dificuldade – que, por sua vez, 

poderia propiciar os consumos de substâncias, sendo a actuação conjunta de todos estes 

factores a aumentar a probabilidade de ocorrência de VPI em comunidades com 

desigualdades económicas. Note-se, no entanto, que o facto de o nível de importância 

atribuído a este factor ter sido reduzido e as respostas pouco consistentes, juntamente 

com o facto de as variáveis relacionadas com um nível socioeconómico mais baixo 

(baixos níveis de escolaridade, desemprego, más condições de habitabilidade e baixos 

rendimentos e dificuldades financeiras) terem sido consideradas irrelevantes para a 

ocorrência de VPI mostra que, apesar de frequentemente se associar este fenómeno às 

camadas socioeconómicas mais desfavorecidas, este factor não é considerado tão 

relevante como se poderia supor. 

Viver em comunidades que legitimam a violência (onde esta é considerada normal) 

revelou-se fortemente associado à VPI, à crença de que se pode recorrer à violência para 

resolver problemas e de que existem desigualdades de poder na relação, ao não 

reconhecimento de algumas formas de violência, à permanência da vítima na relação, à 

falta de diálogo na relação, à agressividade e falta de auto-controlo e ao stress. Os 

sujeitos parecem então concordar que viver em comunidades onde a violência é 

considerada normal conduz à banalização e desvalorização da mesma, à aceitação por 

parte das vítimas e à ausência de esforço para inibir o impulso agressivo e procurar 

outras estratégias de resolução de conflitos. 

A insuficiente ou inadequada penalização da VPI surge algumas vezes na literatura 

como promotora da ocorrência deste fenómeno. O facto de poder estar associada ao 

factor anterior (na medida em que nas comunidades onde a violência é considerada 

normal haverá menos esforços para a punir) poderia levar a supor que o padrão de 

relações estabelecidas fosse semelhante; isto verificou-se em alguns casos, no entanto 

todas as relações estabelecidas a partir deste factor foram fracas, com índices de 

concordância inferiores a 70%, percentagens de respostas neutras relativamente 

elevadas e pouca consistência nas respostas. Viver em comunidades com insuficiente ou 

inadequada penalização da VPI estabeleceu então associações fracas com a permanência 
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da vítima na relação (o que talvez se deva à percepção de falta de apoios na comunidade 

a que a vítima possa recorrer), com a falta de diálogo na relação, com as crenças que 

suportam a VPI, e com o desejo de intimidar e controlar o parceiro, bem como com a 

agressividade e falta de auto-controlo – a insuficiente ou inadequada punição da VPI 

pode funcionar aqui como causa não destes desejos e características mas antes da sua 

manifestação, uma vez que representa uma ausência de motivo para os inibir.  

A permanência do parceiro na relação mesmo sendo vítima de violência é o factor 

relativo à vítima mais comummente referido como propiciador de VPI. Os resultados 

mostram que os participantes acreditam existir uma relação forte entre este factor e a 

VPI e que este pode estar na origem de factores como haver falta de diálogo e 

comunicação na relação, não reconhecer algumas formas de violência, ter falta de auto-

controlo, acreditar que numa relação existem diferenças de poder, ser ciumento, ser 

agressivo e consumir álcool; estabelecem-se ainda relações fracas com querer controlar 

e intimidar, acreditar que se pode recorrer à violência para resolver problemas, ter medo 

de não ter ou de perder poder e autoridade, ser depressivo e estar sob stress. Algumas 

destas relações são mais fáceis de compreender que outras: o facto de a vítima 

permanecer na relação violenta pode criar no agressor a percepção de que não existem 

consequências para as agressões e, por isso, desenvolver ou ajudar a manter nele a 

crença de que algumas formas de violência não o são verdadeiramente, de que existem 

diferenças de poder entre os parceiros íntimos e de que se pode recorrer à violência para 

resolver problemas (embora, neste último caso, as respostas sejam mais consistentes 

para o sentido oposto, i.e., para que a permanência do parceiro na relação seja uma 

consequência das crenças da legitimidade da violência por parte do agressor); da mesma 

forma, pode-se assumir que a falta de auto-controlo, o ciúme, a agressividade e o desejo 

de controlar e intimidar por parte do agressor sejam propiciados – não estas 

características e desejos em si, mas a sua manifestação – por esta percepção de 

impunidade. Mais difícil de compreender é o facto de o agressor consumir álcool, ser 

depressivo e ter medo de não ter ou de perder o poder e autoridade terem sido 

considerados consequências da permanência do parceiro vitimizado na relação.  

Alguns destes factores não só foram considerados consequências como também causas 

da permanência da vítima na relação: o agressor querer controlar o parceiro, acreditar 

que é legitimo recorrer à violência e ser agressivo são apresentados como causas fortes 

para esta permanência; o agressor querer intimidar, ter medo de não ter ou de perder 
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poder e autoridade, ter falta de auto-controlo e consumir álcool foram apontados como 

causas fracas. É difícil compreender por que motivo estes factores levariam à 

permanência da vítima na relação, pelo que é possível que tenha havido confusão entre 

as noções de causalidade e correlação – esta hipótese é suportada pela constatação de 

que os índices de concordância são muito semelhantes quando, para cada um destes 

factores, a permanência do parceiro vitimizado é apontada como causa e como 

consequência. 

Os factores querer intimidar e querer controlar o parceiro revelam padrões de respostas 

muito semelhantes. Desde logo estabelecem-se como causa um do outro, embora o 

índice de concordância e a consistência de respostas sejam ligeiramente superiores para 

a hipótese em que o desejo de controlar é causa do desejo de intimidar que para a 

hipótese inversa – pode ser que os participantes acreditem mais que o desejo de 

controlar o parceiro resulte numa motivação para usar a intimidação como forma de 

alcançar esse objectivo, do que acreditem que o desejo de intimidar dê origem à 

motivação para usar o controlo com esse propósito; também pode ser, simplesmente, 

que as respostas revelem correlação e não causalidade. 

Os resultados indicam que ambos os factores são entendidos como consequências de 

viver em comunidades onde a violência é considerada normal, onde a punição da VPI é 

insuficiente ou inadequada e onde existem desigualdades de género e ter crenças que 

suportam a VPI. Não parece fazer sentido que viver em comunidades com estas 

características e ter este tipo de crenças crie nos indivíduos motivação para controlar ou 

intimidar os parceiros – faz sentido, isso sim, que contribua para a não inibição dessas 

motivações quando elas se manifestam. Estes factores também surgem como 

consequências de ser pessoas agressivas, ciumentas, com falta de auto-controlo e com 

medo de não ter ou de perder poder e autoridade – relações mais facilmente 

compreensíveis, na medida em essas características podem criar nos indivíduos 

necessidades a que estratégias de controlo e intimidação podem dar resposta. Surgiram 

ainda associações fracas entre consumir álcool e querer intimidar e controlar o parceiro; 

estas relações são difíceis de compreender, e provavelmente revelam o 

desconhecimento e falta de consenso que existe acerca dos efeitos do álcool sobre o 

comportamento. 

Querer intimidar e querer controlar o parceiro constituem-se como causas de ter medo 

de não ter ou de perder o poder e autoridade, ter ciúmes e medo da traição, ter falta de 
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diálogo na relação com o parceiro, ser agressivo, depressivo e ter falta de auto-controlo, 

ter crenças que suportam a VPI e estar sob stress; querer intimidar também estabelece 

relações fracas com o consumo de álcool e drogas. Não parece fazer sentido que as 

motivações para intimidar e controlar o parceiro estejam na origem destes factores – o 

mais provável é que exista co-ocorrência entre eles, e seja essa co-ocorrência a justificar 

a concretização destas motivações em comportamentos violentos, pelo que uma vez 

mais se coloca a hipótese da dificuldade em distinguir os conceitos de causalidade e 

correlação. 

Outros factores com padrões de resposta semelhantes são o medo de não ter ou de 

perder o poder e autoridade e o ciúme e medo da traição. Além de se constituírem como 

causas um do outro estes factores estão, de acordo com os participantes, na origem do 

stress, da motivação para controlar e intimidar o parceiro, da agressividade e falta de 

auto-controlo e da falta de diálogo e comunicação na relação com o parceiro. É 

interessante notar que, apesar de não constarem do modelo, as relações com a 

insegurança e medo da rejeição foram, para ambos os factores, das que revelaram maior 

concordância e consistência de resposta: faz sentido pensar que pessoas ciumentas e que 

têm medo de não ter poder se tornem mais inseguras e com medo de serem rejeitadas 

estando, portanto, mais motivadas para controlar e intimidar o parceiro como forma de 

evitar as situações que receiam (perda de poder, rejeição e traição); estes medos e 

inseguranças também explicam uma maior probabilidade de estar sob stress, o que por 

sua vez poderia justificar maiores níveis de agressividade e falta de auto-controlo (se 

estes forem entendidos como estados, e não como traços de personalidade); a co-

ocorrência de todos estes factores pode também explicar a falta de diálogo na relação. 

A falta de diálogo e comunicação na relação também se estabelece como causa destes 

dois factores, e também surge como causa de factores como stress, insegurança e medo 

da rejeição, o que pode significar que a ausência de diálogo contribui para criar, manter 

ou aumentar estes receios, talvez por representar um indicador de deterioração da 

relação entre os parceiros íntimos.  

O medo de não ter ou de perder o poder e autoridade, o ciúme e medo da traição e a 

falta de diálogo e comunicação na relação têm ainda em comum o facto de serem 

apontados como consequências das motivações para controlar e intimidar os parceiros, 

da falta de auto-controlo, do não reconhecimento de algumas formas de violência, da 

crença de que é legitimo recorrer à violência para resolver problemas, da crença de que 
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existem desigualdades de poder entre parceiros íntimos, da agressividade e 

depressividade, da permanência do parceiro vitimizado na relação e de viver em 

comunidades onde a violência é considerada normal; é difícil compreender por que 

motivo estas relações fazem parte dos modelos mentais dos participantes, uma vez que 

parece mais razoável conceber a co-ocorrência destes factores na concretização do 

comportamento violento que a existência de causalidade no sentido indicado. 

Os factores “ter sido vítima e/ou testemunha de violência na infância” e “ter 

perturbações mentais” também revelaram uma grande semelhança nas relações 

estabelecidas com outros factores. É importante notar que não são claros os mecanismos 

através dos quais uma pessoa que testemunhou ou sofreu violência durante a infância se 

torna ela própria agressora; da mesma forma, o termo “perturbações mentais” engloba 

diversas condições com características específicas, pelo que é difícil compreender como 

cada uma dessas condições pode (ou não) aumentar a probabilidade de ocorrência de 

VPI. Assim sendo, não é fácil definir com segurança quais as relações de causalidade 

mais expectáveis entre estes dois factores e outros factores envolvidos na VPI. No caso 

da violência na infância poder-se-ia supor, por exemplo, que houvesse uma maior 

probabilidade de desenvolver crenças que suportem a mesma, por ser essa a realidade 

“normal” e conhecida para a criança; é de estranhar, portanto, que nas respostas dos 

sujeitos não tenha surgido como relevante a crença na legitimidade do recurso à 

violência como forma de resolver problemas, ou que não tenha sido consensual a 

relação com o não reconhecimento de algumas formas de violência. Dos factores do 

modelo, os que se constituíram como consequências relevantes e fortes de ter sido 

vitima ou testemunha de violência na infância foram a depressividade, agressividade, 

falta de controlo sobre os impulsos, stress e falta de diálogo na relação, relações que 

fazem sentido se considerarmos que crianças expostas à violência podem desenvolver 

maiores níveis de stress, maiores dificuldades ao nível da regulação emocional e das 

competências interpessoais, e respostas comportamentais que privilegiam o uso da 

violência perante situações de conflito, por ser esse o repertório comportamental 

aprendido. Apesar de não ser correcto tratar as perturbações mentais como um todo sem 

atender às especificidades de cada uma também se pode assumir que, de um modo geral, 

pessoas com algum tipo de perturbação podem ter maiores dificuldades ao nível da 

regulação, expressão e adequação emocional, pelo que as relações que os participantes 

estabeleceram entre este factor e a depressividade, agressividade e falta de auto-controlo 
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são fáceis de compreender; as relações estabelecidas com o medo de não ter ou de 

perder o poder e autoridade, o stress, a falta de diálogo na relação com o parceiro e o 

não reconhecimento de algumas formas de violência poderão ser mais característicos de 

alguns tipos de perturbação que de outros, pelo que apesar de não serem tão consensuais 

(como, de facto, ficou patente nas respostas dos participantes) não deixam de ser 

também elas compreensíveis.   

Os factores de personalidade ligados à regulação emocional – ser depressivo, ser 

agressivo e ter pouco controlo sobre os impulsos – também têm, segundo os 

participantes, muitas causas e consequências em comum. Desde logo, a agressividade e 

a falta de auto-controlo revelam-se a principal causa uma da outra, com maiores níveis 

de concordância e consistência para a relação em que a agressividade é causa (em 

oposição a consequência) da falta de auto-controlo; esta constatação faz sentido se 

pensarmos que a falta de auto-controlo, em si, não é responsável pelo aumento dos 

níveis de agressividade, mas o aumento dos níveis de agressividade pode diminuir a 

capacidade para controlar o impulso agressivo. A agressividade e falta de auto-controlo 

também se revelam causas e consequências da depressividade, embora estas relações 

tenham obtido respostas pouco consistentes. 

Houve vários factores que se constituíram tanto como causas como consequências da 

depressividade, agressividade e falta de auto-controlo. Comuns aos três encontram-se o 

ciúme e medo da traição, stress, consumo de álcool e drogas, e o medo de não ter ou de 

perder o poder e autoridade. A falta de diálogo e comunicação na relação também se 

estabeleceu como consequência dos três factores, mas apenas se constituiu também 

como causa da depressividade. Analisando em pormenor estas relações constata-se que: 

- Os participantes concordam mais com as relações em que o ciúme é causa, 

comparativamente a consequência, da agressividade e da falta de auto-controlo, o 

que faz sentido se considerarmos que o ciúme, constituindo-se como um indutor de 

stress, pode levar a uma activação fisiológica e consumo de recursos cognitivos, com 

consequente aumento da agressividade e diminuição do controlo sobre os impulsos; 

as diferenças entre o ciúme ser causa ou consequência da depressividade são muito 

diminutas, o que também parece razoável uma vez que o ciúme e falta de confiança 

no parceiro e na relação podem aumentar os níveis de depressividade no individuo 

sendo que, da mesma forma, indivíduos depressivos podem estar mais susceptíveis a 

sentir ciúmes pelas crenças e pensamentos negativos associados a esse estado. 
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- Para o stress, as diferenças entre ser causa ou consequência dos outros factores são 

muito reduzidas, no entanto apontam mais para o sentido de a agressividade e a 

depressividade serem causas e para a falta de auto-controlo ser consequência do 

stress (comparativamente às relações inversas); de facto, a presença destes factores 

(enquanto estados, não traços de personalidade) pode dar origem a processos de 

stress sendo que, da mesma forma, o processo de stress pode traduzir-se em estados 

depressivos, agressivos e de falta de controlo sobre os impulsos pelo aumento da 

reactividade e sobrecarga de recursos cognitivos que daí decorre. 

- Comparativamente às relações inversas, os participantes concordam mais com as 

hipóteses de os consumos de álcool e drogas serem causas da agressividade e falta de 

auto-controlo e consequências da depressividade. Se pensarmos nestes factores como 

características de personalidade, é mais plausível considerar que os consumos de 

substâncias são consequências destas características, uma vez que estes consumos 

podem ser utilizados como forma de lidar com as sensações desagradáveis a que 

estes factores podem dar origem; por outro lado, se pensarmos nestes factores como 

estados, e sabendo que os efeitos das substâncias sobre o organismo dependem das 

especificidades da substância em causa e da quantidade consumida, também é 

plausível que estes factores surjam como efeitos dos consumos.  

- Para o factor medo de não ter ou de perder o poder e a autoridade existe maior 

concordância com a hipótese de este ser consequência da agressividade e causa da 

depressividade e da falta de controlo sobre os impulsos, sendo que as diferenças 

entre estas e as relações inversas são reduzidas. Uma vez que, como discutido 

anteriormente, este factor está relacionado com a insegurança, medo da rejeição e 

stress, é compreensível que possa estar na origem da depressividade, agressividade e 

falta de auto-controlo; as relações inversas (ser consequência destes factores) são 

mais difíceis de compreender. Dado que as diferenças entre ser causa ou 

consequência destes factores são diminutas, é possível que os participantes acreditem 

haver co-ocorrência sem que haja causalidade entre eles ou, havendo causalidade, 

não estejam seguros do sentido que esta assume. 

- A falta de diálogo e comunicação na relação com o parceiro íntimo é apontada como 

consequência dos três factores e também como causa da depressividade sendo que, 

neste caso, os participantes concordam mais com a hipótese de ser causa que 

consequência deste factor. Esta é outra das situações em que ambos os sentidos da 
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causalidade são plausíveis: se, por um lado, a ausência de diálogo e comunicação 

pode dar origem a afectos negativos e a conflitos, com o consequente aumento dos 

níveis de depressividade e agressividade e diminuição do auto-controlo, por outro ser 

depressivo, agressivo e com falta de auto-controlo pode diminuir a probabilidade de 

recorrer ao diálogo como forma de resolver os problemas e conflitos na relação. 

Entre os factores que se constituem apenas como causas e consequências da 

agressividade e da falta de auto-controlo estão o não reconhecimento de algumas formas 

de violência, a crença de que existem diferenças de poder entre parceiros íntimos, o 

desejo de intimidar e controlar os parceiros íntimos e a permanência do parceiro 

vitimizado na relação: 

- Os participantes revelaram maior concordância com a hipótese de o não 

reconhecimento de algumas formas de violência ser consequência da agressividade e 

causa da falta de auto-controlo, comparativamente às relações inversas. Não 

reconhecer que um dado comportamento constitui violência representa uma ausência 

de motivos para o inibir, pelo que faz sentido considerar que está na origem da falta 

de auto-controlo (enquanto estado, não enquanto característica de personalidade); 

mais difícil é compreender por que motivo foi apontado como consequência da 

agressividade – pode ser que os participantes considerem que a agressividade, ao 

deixar as pessoas de “cabeça quente”, dificulta a análise do comportamento e das suas 

consequências, prejudicando assim o reconhecimento do comportamento violento. 

- Para a crença na legitimidade do recurso à violência como forma de resolver 

problemas verificou-se uma maior concordância para a relação em que esta é causa 

(em oposição a consequência) da falta de auto-controlo, e valores muito próximos de 

concordância entre ser causa e consequência da agressividade (embora com maiores 

níveis de consistência para a primeira hipótese). Tal como no ponto anterior, esta 

crença pode dar origem ao comportamento violento na medida em que representa 

uma ausência de motivo para o inibir, pelo que se compreende que tenha sido 

apontada como causa da falta de controlo sobre os impulsos; o facto de estar “na 

origem” da falta de auto-controlo também pode explicar o motivo pelo qual foi 

apontada como causa da agressividade: uma vez que a agressividade se manifesta na 

concretização do comportamento violento, e que este só se concretiza na ausência de 

controlo sobre o impulso agressivo, ao facilitar a ausência de controlo esta crença 

estaria a propiciar a concretização do comportamento e, assim, a manifestação da 
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agressividade. Por outro lado, também como foi sugerido no ponto anterior, é 

possível que os participantes considerem a possibilidade de esta crença emergir nos 

momentos em que as pessoas se encontram de “cabeça quente” devido ao aumento 

dos níveis de agressividade, constituindo-se assim como consequência desta. 

- Verificou-se uma maior concordância para as relações em que querer intimidar e 

querer controlar o parceiro íntimo são causas (em oposição a consequências) da falta 

de auto-controlo; as relações entre estes factores serem causas ou consequências da 

agressividade revelaram valores muito próximos. Talvez não seja correcto afirmar 

que estes factores “dão origem” à agressividade e à falta de auto-controlo, mas antes 

que dão “luz verde” para aumentar os níveis de agressividade e diminuir o controlo 

do impulso agressivo, para que se use a violência para atingir os objectivos de 

controlo e intimidação do parceiro. 

- Houve maior concordância para a permanência do parceiro vitimizado na relação ser 

causa da falta de auto-controlo, registando-se valores muito próximos para ser causa e 

consequência da agressividade. O facto de a vitima permanecer na relação pode ser 

entendido como um sinal da impunidade do agressor, funcionando assim como uma 

ausência de motivos para inibir o comportamento violento; assim, tal como no ponto 

anterior, este factor não estará propriamente na origem da agressividade e da falta de 

auto-controlo mas antes permitirá que estas se manifestem. 

As crenças que suportam a violência em geral e/ou a VPI em particular – acreditar que 

se pode recorrer à violência para resolver problemas, acreditar que algumas formas de 

violência menos severas não o são verdadeiramente e acreditar que numa relação 

existem diferenças de poder entre os parceiros íntimos – constituíram-se causas e 

consequências umas das outras e de vários outros factores em comum. Nas relações que 

estabelecem umas com as outras verificou-se uma maior concordância para a hipótese 

de a crença na legitimidade do recurso à violência ser causa da crença nas desigualdades 

de poder na relação e do não reconhecimento de algumas formas de violência, e para o 

não reconhecimento de algumas formas de violência levar à crença na desigualdade de 

poder na relação, comparativamente às relações inversas. Estas crenças podem 

desenvolver-se de forma independente no indivíduo, consoante as experiências a que vai 

sendo exposto ao longo da vida, pelo que não existem necessariamente relações de 

causalidade entre elas; ainda assim, é interessante notar como os participantes 

estabeleceram estas relações, particularmente no que diz respeito ao facto de a crença na 
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desigualdade de poder na relação se constituir como consequência das outras duas 

quando seria mais intuitivo supor, por exemplo, que esta crença poderia servir para 

legitimar o recurso à violência de forma a manter essas desigualdades de poder entre o 

casal. 

Dos factores que se constituem como causas e consequências destas três crenças fazem 

parte querer intimidar e querer controlar o parceiro íntimo, ter medo de não ter ou de 

perder o poder e autoridade e ser agressivo; ter falta de auto-controlo é causa e 

consequência apenas da crença na legitimidade do recurso à violência e do não 

reconhecimento de algumas formas de violência: 

- Registou-se maior concordância para as relações em que querer intimidar e querer 

controlar o parceiro se constituem como causas do não reconhecimento de algumas 

formas de violência e consequência da crença na legitimidade do recurso à violência, 

comparativamente às relações inversas; a crença nas desigualdades de poder na 

relação constituiu-se sobretudo como causa do desejo de controlar e como 

consequência do desejo de intimidar o parceiro íntimo. Apesar de estas crenças não 

estabelecerem necessariamente relações de causalidade com estes factores tornam-

nos, de algum modo, aceitáveis e legítimos, diminuindo assim a probabilidade de 

inibição da sua concretização em comportamentos que constituem VPI – neste caso 

talvez seja mais correcto falar em co-ocorrência que em causalidade. 

- O medo de não ter ou de perder o poder e a autoridade constitui-se sobretudo como 

causa (em oposição a consequência) destas três crenças. Seria de esperar que 

houvesse uma maior concordância com a relação entre este factor e a crença na 

desigualdade de poder na relação, comparativamente às relações com as outras 

crenças; no entanto, a relação que obteve maior concordância foi a que se 

estabeleceu com a crença na legitimidade do recurso à violência. Se, por um lado, 

parece intuitivo que acreditar nas diferenças de poder entre o casal possa traduzir-se 

em medo de não ser o detentor desse poder, também faz sentido que a crença na 

legitimidade do recurso à violência conduza ao medo de não ter poder por se pensar 

que quem recorre à violência é, precisamente, quem tem esse poder, ficando o 

elemento desprovido de poder vulnerável à vitimização pelo parceiro. 

- Verificou-se uma maior concordância para as relações em que a agressividade é 

causa do não reconhecimento de algumas formas de violência e consequência da 
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crença na legitimidade do recurso à violência e na desigualdade de poder na relação, 

comparativamente às relações inversas (embora para as duas últimas crenças as 

diferenças de concordância entre ser causa ou consequência tenham sido muito 

reduzidas). Como já foi discutido anteriormente, é possível que os participantes 

considerem que elevados níveis de agressividade toldem o julgamento dos sujeitos, 

tornando mais difícil reconhecer os seus comportamentos como violentos; as crenças 

de que é legitimo recorrer à violência e de que existem desigualdades de poder na 

relação, ao representarem uma ausência de motivos para inibir o impulso agressivo, 

podem possibilitar a expressão dessa agressividade, sendo assim consideradas 

antecedentes da mesma (embora não o sejam necessariamente). 

- A falta de controlo sobre os impulsos constituiu-se, sobretudo, como consequência 

(em oposição a causa) do não reconhecimento de algumas formas de violência e da 

crença na legitimidade do recurso à mesma, o que faz sentido se pensarmos que estas 

crenças representam uma ausência de motivos para exercer esse controlo. 

Além destas relações, verificou-se que as crenças que suportam a violência tinham em 

comum serem consideradas causas do ciúme e da falta de diálogo e comunicação na 

relação, e consequências de viver em comunidades onde a violência é considerada 

normal, onde a punição da VPI é insuficiente ou inadequada e onde existem 

desigualdades de género (embora para estes dois últimos factores as relações tenham 

sido consideradas fracas). Que sejam consideradas causas do ciúme é difícil de 

compreender; que estejam na origem da falta de diálogo e comunicação talvez possa ser 

explicado pelo facto de, ao representarem uma ausência de motivos para inibir o 

impulso agressivo, representem também uma ausência de motivos para procurar formas 

alternativas de resolução de conflitos. O facto de serem apontadas como consequências 

destas características das comunidades faz sentido na medida em que muitas das crenças 

que desenvolvemos são absorvidas a partir das normas e dos valores vigentes nas 

comunidades ou sociedades das quais fazemos parte, pelo que pessoas inseridas em 

sociedades que banalizam, legitimam ou de alguma forma permitem as desigualdades de 

poder e o recurso à violência têm maior probabilidade de vir a desenvolver crenças que 

vão nesse mesmo sentido. 

Na análise dos resultados obtidos para os factores “consumir álcool” e “consumir 

drogas”, é importante salientar desde logo que os efeitos do consumo de substâncias 

sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) não são uniformes: dependendo do tipo de 
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substância consumida, os efeitos podem ser depressores (a substância diminui a 

actividade do SNC), estimulantes (a substância aumenta a actividade do SNC) ou 

perturbadores (a substância altera qualitativamente o funcionamento do SNC); isto 

significa que não é correcto falar nos efeitos do consumo de “drogas” sobre o 

comportamento uma vez que esses efeitos variam consoante a substância e a 

quantidade tomada (na presente investigação optou-se por analisar o factor “consumo 

de drogas” de forma generalista uma vez que é assim apresentado na literatura e dado o 

desconhecimento que a maior parte dos leigos revela relativamente às especificidades 

de substâncias em particular – excepto, naturalmente, o álcool, cujo consumo é aceite 

pela sociedade sendo, portanto, bastante familiar à maioria das pessoas).  

Feita esta ressalva, é interessante verificar que o consumo de álcool e o consumo de 

drogas revelaram muitas causas e consequências em comum. O factor com o qual estes 

consumos revelaram as relações com maior concordância e consistência foi a falta de 

controlo sobre os impulsos. Por si só esta constatação é digna de interesse uma vez que 

é muito frequente, sobretudo para o álcool, considerar-se que o consumo torna a pessoa 

mais agressiva – na verdade, sendo o álcool um depressor do SNC, o seu efeito sobre o 

comportamento violento estará mais associado a uma diminuição da capacidade para 

inibir o comportamento que a um aumento dos níveis de agressividade. De facto, tanto 

para o consumo de álcool em particular como de drogas em geral houve maior 

concordância com a hipótese de serem causas da falta de controlo sobre os impulsos 

que da agressividade, e maior concordância com a hipótese de serem causas que 

consequências destes factores, apesar de estas relações também terem sido registadas. 

Os consumos de álcool e drogas revelaram também elevados níveis de concordância 

com a hipótese de serem causas do stress; curiosamente, os níveis de concordância e de 

consistência são muito semelhantes para a hipótese inversa, i.e., serem consequências 

deste factor. Isto significa que o stress tanto é visto como um efeito dos consumos como 

um motivador dos mesmos – neste sentido, o consumo de substâncias pode ser 

entendido como uma forma de mitigar ou “adormecer” os efeitos do stress. Outro 

exemplo que suporta esta hipótese é o facto de haver maior concordância para as 

relações em que a depressividade é causa do consumo de álcool e consequência do 

consumo de drogas que para as relações inversas, embora as diferenças sejam também 

reduzidas – uma vez mais, algo que pode ser entendido como um efeito destes 

consumos também pode ser motivador dos mesmos. 
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Além destas relações, os consumos de álcool e de drogas também se constituíram como 

consequências de viver em comunidades onde existem desigualdades económicas e de 

acreditar que é legitimo recorrer à violência para resolver problemas. Como já foi 

discutido anteriormente, em comunidades marcadas por desigualdades económicas as 

populações estão mais vulneráveis à exposição a factores indutores de stress, 

nomeadamente desemprego e carências económicas, e como vimos os participantes 

acreditam que o stress pode ser motivador destes consumos. No que diz respeito à 

crença de que é legitimo recorrer à violência, é interessante notar que alguns peritos 

sugerem a possibilidade de o consumo de álcool ser usado como um instrumento para 

“ganhar coragem” para agredir; assim, é possível que os consumos sejam entendidos 

como consequências desta crença na medida em que facilitam a sua concretização. 

Finalmente, no que diz respeito ao stress verifica-se que todos os factores que se 

constituíram como consequências foram também apontados como causas do mesmo: 

além das já referidas relações com os consumos de álcool e drogas, registou-se uma 

maior concordância para as relações em que o stress é consequência da agressividade, 

do ciúme e medo da traição, da falta de diálogo e comunicação na relação com o 

parceiro e da crença na legitimidade do recurso à violência, comparativamente às 

relações inversas; os níveis de concordância são muito semelhantes para as relações em 

que o stress é causa e consequência da depressividade e da falta de controlo sobre os 

impulsos. Além destes, outros factores que se destacam como fortes causas de stress são 

as desigualdades económicas e a legitimação do recurso à violência na comunidade, o 

medo de não ter ou de perder o poder e autoridade, o desejo de controlar o parceiro e a 

exposição a violência na infância. 

O processo de stress pode ser resumido em dois momentos principais: num primeiro 

momento o sujeito avalia o estímulo indutor de stress quanto ao seu potencial para 

constituir uma ameaça e, num segundo momento, procura controlar esse estímulo 

(controlo primário) ou a sua resposta ao estímulo (controlo secundário) de modo a 

eliminar ou mitigar essa ameaça (Palma-Oliveira, 1992); assim, faz sentido que os 

factores que podem representar ameaças ao bem-estar do sujeito, como o ciúme, a 

depressividade, a falta de diálogo na relação ou o medo de não ter poder, estejam na 

origem do processo de stress. No caso da agressividade e da falta de controlo sobre os 

impulsos é mais difícil distinguir a direcção da causalidade: se, por um lado, podem dar 

origem a afectos negativos que induzam stress, por outro também podem ser entendidos 



 

 91  

como produtos deste processo, na medida em que o stress dá origem a uma maior 

activação e consumo de recursos cognitivos que se podem traduzir num aumento da 

agressividade e numa diminuição da capacidade de auto-controlo. 

 

CONCLUSÃO 

Poucos são os estudos que procuram aceder aos modelos mentais de causalidade acerca 

dos factores de risco para a VPI e os que o fazem focam-se maioritariamente na 

perpetração masculina, nos motivos que despoletam a agressão e em metodologias 

qualitativas. A presente investigação combinou métodos qualitativos e quantitativos e 

recorreu a amostras mistas para aceder às crenças da população acerca das relações 

entre factores de risco e entre estes e a VPI.  

A principal conclusão que se retira deste estudo é a de que, apesar de os participantes 

considerarem relevantes factores pertencentes a todos os sistemas presentes no modelo 

ecológico da violência – factores individuais, da relação e da comunidade/sociedade, 

bem como factores situacionais – são as características e experiências de vida 

“anormais” do indivíduo que ganham destaque no modelo mental dos participantes, o 

que contraria algumas das perspectivas mais frequentemente referidas nesta área. 

A perspectiva feminista, por exemplo, atribui a VPI às desigualdades de género que 

marcam as sociedades patriarcais e que conferem à mulher um estatuto de subordinação 

e subalternidade. Apesar de nos discursos dos participantes ter sido clara a tendência 

para se referirem às vítimas no feminino, os resultados do questionário mostram que as 

desigualdades de género não têm tanto destaque para a população como a perspectiva 

feminista lhes atribui, tendo o factor “ser homem” sido considerado irrelevante para a 

perpetração da VPI. É possível que o abandono desta perspectiva se deva ao facto de a 

amostra ser composta maioritariamente por jovens, entre os quais a VPI tende a revelar 

maior simetria de género. 

Também ficou patente no discurso dos leigos durante as entrevistas a associação da VPI 

às camadas socioeconómicas mais desfavorecidas e a factores indutores de stress 

relacionados com as condições económicas; contudo, no Estudo 2 estes factores 

revelaram-se pouco ou nada relevantes, pelo que a prevalência destas crenças na 

população é menor do que se poderia supor.  
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Outro dos modelos mais referidos no estudo da VPI é o de conflitos familiares, que 

postula que este fenómeno decorre de padrões de comunicação negativos e tensões na 

relação entre os parceiros íntimos. Uma vez mais, os factores que poderiam constituir-se 

como promotores dessas tensões, como a crença nas desigualdades de poder na relação, 

o medo de não ter ou de perder o poder e autoridade, o ciúme e medo da traição, a falta 

de diálogo na relação e as características típicas de estilos de vinculação inseguros, 

como a insegurança, baixa auto-estima e medo da rejeição, foram considerados pouco 

ou nada relevantes. 

Assim, os factores que ganharam destaque na sua relação com a VPI e com outros 

factores foram os relativos à presença de perturbações mentais e à exposição a violência 

na infância, à agressividade e falta de auto-controlo, aos consumos de substâncias, ao 

desejo de controlar e intimidar o parceiro íntimo e à permanência do parceiro vitimizado 

na relação. Esta constatação leva a crer que a população compreende a VPI como um 

fenómeno anormal que ocorre quando um indivíduo “mau” – agressivo, impulsivo e 

com historia prévia de violência, consumos de substâncias e perturbações mentais – se 

envolve com uma pessoa passiva e submissa, e não que se trata de um fenómeno 

comum que resulta de conflitos entre o casal e em que ambos agridem e são agredidos. 

Esta perspectiva tem implicações na prevenção da VPI: por um lado, ao desvalorizarem 

a importância de outros factores as pessoas podem não ser capazes de reconhecer os 

sinais de alarme quando o seu parceiro não corresponde a esta imagem quase patológica 

de agressor; por outro, o facto de se tratar de factores difíceis ou mesmo impossíveis de 

mudar (não se pode apagar as experiências de violência na infância, as perturbações 

mentais são difíceis de controlar, os traços de personalidade difíceis de alterar e os 

consumos de substâncias difíceis de abandonar) pode levar à desculpabilização do 

agressor, na medida em que o comportamento violento surge quase como uma 

inevitabilidade contra a qual este nada pode. 

Algumas limitações devem ser apontadas a este estudo. Desde logo, a amostra utilizada 

não é representativa da população, o que impede a generalização dos resultados. Além 

disso, o modo como as perguntas do questionário foram formuladas pode ter promovido 

alguma confusão entre os conceitos de causalidade e correlação – de facto, em várias 

relações registaram-se níveis de concordância muito semelhantes para ambos os 

sentidos da causalidade, o que coloca em dúvida até que ponto os participantes 

acreditam na existência de causalidade ou apenas de co-ocorrência entre os factores. 
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Também é possível que alguns dos factores analisados não tenham sido 

operacionalizados de forma clara: o facto de a agressividade, depressividade e falta de 

auto-controlo terem surgido muitas vezes como consequências de outros factores, 

incluindo factores situacionais, pode significar que foram entendidos como estados, e 

não como traços de personalidade como se pretendia. 

O estudo das relações de causalidade entre factores de risco para a VPI é essencial para 

a compreensão e prevenção deste fenómeno, sendo importante não só analisar as 

relações que efectivamente se estabelecem como aquelas que a população acredita 

existirem. Continuam a ser necessárias mais investigações nesta área, particularmente as 

que analisem estas relações com maior precisão de modo a que se possa distinguir com 

clareza se existe causalidade ou apenas correlação e quais os efeitos cumulativos da 

interacção entre factores de risco. 
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ANEXO: TABELAS DE RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 
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