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A Violência Conjugal 

A violência conjugal tem sido estudada, essencialmente, como a violência 
exercida pelo homem sobre a mulher, talvez por a maioria das vítimas ser do 
sexo feminino (85%) e a dos denunciados do sexo masculino (88%) (DGAI, 
2011). Não obstante, tem sido definida como “qualquer tipo de violência, tenta-
tiva ou ameaça física perpetrada por um homem ou uma mulher contra a pessoa 
com quem ele/ela tem ou teve um relacionamento íntimo” (Baldry, 2003 in 
Almeida & Soeiro, 2010: 179). Em Dias (2004) encontra-se descrito um con-
junto de outras definições de violência conjugal, de entre as quais se trans-
crevem a de Hampton e Coner-Edwards e a de Kaczmarek, por acrescentarem à 
definição anterior áreas de comportamentos violentos. Assim, para Hampton e 
Coner-Edwards (1993, in Dias, 2004: 119) a violência conjugal “é um padrão de 
comportamento que ocorre sob a forma física, emocional, psicológica, sexual e 
económica e que é desenvolvido com vista a perpetuar a intimidação, o poder e 
o controlo do agressor sobre o cônjuge maltratado”. Para Kaczmarek (1988, in 
Dias, 2004: 119) a violência conjugal consiste “numa acção directa destinada a 
atingir uma pessoa, e, mesmo, a destruí-la, quer ao nível da sua integridade 
física ou psíquica, quer ao nível das suas participações simbólicas”.  

Na relação conjugal ou de tipo conjugal, a violência pode ser praticada de 
diferentes formas. Antunes (2002) considera como formas de exercício da vio-
lência: coagir e ameaçar, intimidar, usar a violência emocional, isolar, minimi-
zar, negar, condenar, instrumentalizar os filhos, utilizar “privilégios machistas” 
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e utilizar a violência económica. Matos (2002) refere que a violência conjugal 
ocorre frequentemente no contexto de vitimação múltipla e pode incluir: mal-
trato físico, emocional, verbal e psicológico; isolamento social; intimidação; 
recurso ao privilégio masculino; ameaças; violência sexual; e controlo econó-
mico. Ainda, Neves (2008) menciona que os maus tratos físicos, o abuso emo-
cional ou psicológico e a violência sexual são os subtipos de violência conjugal 
que aparecem sistematicamente sublinhados na literatura.  

As situações de violência íntima entre parceiros amorosos tendem, em 
muitos casos, a anunciar-se antes da relação de conjugalidade (Caldeira, 2012; 
Caridade, 2009). No âmbito da conjugalidade, a violência contra a mulher tende 
a manifestar-se no primeiro ano da relação, em praticamente metade dos casos, 
com reincidências que se propendem a manter por um período de cerca de cinco 
a dez anos até à realização da denúncia (Alonso et al, 2003). Ainda, “os estudos 
sobre o comportamento de reacção das mulheres à violência conjugal revelam 
que elas deixam a relação e voltam, em média, seis vezes, antes de a abandona-
rem definitivamente” (Barnett, 1997, in Costa, 2010: 72). Para além disso, um 
estudo da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) revelou que os 
processos de rutura conjugal duram em média 2,6 anos (in Costa, 2010). 
Durante esses processos, a mulher implica-se em compreender a violência, vai 
desenvolvendo ações no sentido de terminar com o abuso e seu o discurso como 
vítima vai sendo progressivamente substituído pelo de “sobrevivente ativa” à 
violência conjugal (Dias, 2004).  

Questões em Torno da Rutura da Relação Abusiva 

De acordo com Truninger (1971, in Marques, 2005), as mulheres que 
tentam pôr fim à relação abusiva passam por um processo ambivalente de 
conflito e reconciliação, antes da tomada de decisão final. Esse processo pode 
ser compreendido no âmbito do ciclo da violência de Leonore Walker (1979), 
que é caracterizado por três fases: tensão, onde se multiplicam os pequenos 
conflitos entre o casal, muitas vezes assentes em problemas domésticos do quo-
tidiano, com manifestações “menores” de violência, como agressões verbais e 
ameaças; o ataque violento, em que a figura masculina dominadora exerce 
agressão física e psicológica contra a figura feminina passiva; e a lua-de-mel, 
quando o abusador, após o incidente agudo de violência, expressa arrependimento 
e vergonha, manifesta comportamentos afáveis e oferece promessas de mudança, 
suscitando na vítima ambivalência e a expetativa de que o comportamento abusivo 
vai terminar. Em todo este cenário, a ambivalência da mulher não é necessaria-
mente prejudicial, pois se for bem gerida pode promover a sua capacidade para 
superar obstáculos e viabilizar uma saída permanente (Matos, 2006).  

No processo de saída das mulheres da relação abusiva, Choice e Lamke 
(1997 in Costa, 2010) identificaram dois momentos. O primeiro envolve uma 
avaliação do presente e uma projeção do futuro, correspondendo a um período 
em que as mulheres se questionam se ficam melhor, ou não, fora daquele rela-
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cionamento. O segundo envolve uma autoavaliação das capacidades para lidar 
com a decisão de abandonar a relação, surgindo-lhes questões como: “será que 
estarei melhor se sair desta relação?” e/ou “serei capaz de o fazer com sucesso?” 
(Choice & Lamke, 1997 in Matos, 2006: 124).  

A decisão de permanecer com o agressor ou de procurar romper com o 
ciclo da violência parece estar relacionada com fatores de ordem psicossocial, 
que podem desempenhar papéis antagónicos neste processo. Entre os fatores 
psicossociais que, de acordo com Amnistia Internacional Portuguesa (2006), 
dificultam a rutura da relação conjugal encontram-se: medo provocado por 
ameaças de morte e de castigo pelo «abandono»; dependência económica, parti-
cularmente quando o casal tem filhos; crença de que é melhor manter pais e 
filhos juntos, ainda que existam episódios recorrentes de dominância e abuso do 
homem contra a mulher; baixa autoestima da figura feminina provocada e/ou 
intensificada pelo comportamento do agressor; isolamento da figura feminina 
pela falta de apoio familiar e social; perceção de descrédito próprio junto de 
instituições sociais e de segurança; pressão familiar exercida pelo agressor que 
age no sentido de suscitar na vítima sentimentos de culpa pelos episódios de 
violência; naturalização da violência, pela exposição à mesma na família de 
origem; idealização do companheiro e sentimentos de afeto que sustentam o 
desejo de melhorar a relação; e papéis tradicionais de género que responsabi-
lizam a mulher pela casa e família.  

Alguns destes fatores psicossociais são também sublinhados noutros 
trabalhos. Por exemplo, em Marques (2005), remetendo para Truninger (1971), 
encontra-se descrita a ideia de que as mulheres não rompem com as relações 
abusivas quando evidenciam um autoconceito negativo, mantêm a crença em 
que os maridos mudarão e guardam dúvidas quanto à ideia de conseguirem 
prosseguir sozinhas. Por sua vez, Gelles (1976) considera que a familiaridade 
com a violência aumenta a tendência para condescender ao uso da mesma. 
Assim, mulheres que cresceram em ambientes violentos têm mais probabilidade 
de casar com uma pessoa propensa a usar a violência. O mesmo autor descreve 
três fatores preponderantes para a decisão da mulher em permanecer, ou não, na 
relação abusiva. O primeiro aponta para a ideia de quanto menos severa e menos 
frequente for a violência, mais a mulher permanece com o seu parceiro sem 
pedir ajuda. O segundo reporta-se a experiências de agressão na família de 
origem, ou seja, a tendência para permanecer com o marido/companheiro 
abusivo é maior em mulheres que, durante o crescimento, foram mais agredidas 
pelos pais. Por fim, o terceiro fator situa-se no plano educacional e ocupacional, 
pois quanto menos recursos detêm as mulheres, menos poder sentem, ficando 
reféns do matrimónio e sofrendo sem pedir ajuda.  

No respeitante aos fatores que podem apoiar as mulheres na ponderação e 
tomada de decisão quanto à relação abusiva, pelo descrito por Gelles (1976), 
fica patente a importância dos recursos educativos e ocupacionais, com o respe-
tivo correlato ao nível dos Papéis Sociais. Um contexto sociocultural de domi-
nação masculina e de circunscrição dos papéis da mulher à casa e à família 
(Amnistia Internacional Portuguesa, 2006; Magalhães, 2010) pode ser facilita-
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dor de comportamentos de poder e abuso de poder por parte do homem. Contra-
riamente, o desempenho de uma actividade profissional remunerada por parte da 
mulher traz, a esta, autonomia económica, independência pessoal e liberdade 
individual. Ainda, a ocupação de outros papéis, para além dos de esposa e de 
mãe, é portadora de mais benefícios, como a ampliação do leque de relações 
sociais ou o contacto com novas áreas da vida onde a mulher vítima pode ter 
sucesso, facilitando, assim, a perspectivação de um futuro mais positivo.  

Com efeito, “a satisfação na vida depende da realização de vários papéis de 
vida que satisfazem os valores essenciais” (Almeida, 2005: 189). Diversos são 
os estudos que sustentam a hipótese de que a simultaneidade no desempenho de 
papéis pode enriquecer a vida e ser uma fonte de satisfação, uma vez que a 
diversidade de papéis pode auxiliar o indivíduo a dar expressão a um maior 
número de habilidades, interesses e valores (Kanungo, 1982; Super, 1980; 1996 
in Lassance & Sarriera, 2009). Pode-se, assim, inferir que no processo de supe-
ração de uma relação conjugal violenta, a mulher, quando imersa em vários 
papéis e atividades onde pode trabalhar habilidades e interesses, vai desenvol-
vendo competências para alcançar o bem-estar psicológico que pretende (Sousa, 
2010), de que necessita e a que tem direito. 

No processo de ponderação, no balançar entre o conflito e a reconciliação ou 
entre o conflito e a rutura, a literatura também refere a importância do Suporte 
Social, tanto formal como informal. A rede informal parece ser a primeira à qual 
as vítimas de violência recorrem, embora os familiares correspondam apenas a 
“cerca de 30% dos laços ativos” (Wellman, 1992, in Ornelas, 2008: 208). São os 
amigos e os vizinhos os mais interpelados pelas vítimas, constituindo “cerca de 
metade das redes ativas íntimas de um indivíduo e, normalmente, [são] cerca de 
metade dos laços responsáveis pelos diferentes tipos de suporte recebido” (Hays, 
1988, in Ornelas, 2008: 210-211). Em particular, os vizinhos parecem constituir 
um recurso muito frequente na vida quotidiana das vítimas, nomeadamente, “na 
ajuda de resolução de problemas relacionados com crianças, com a casa e com os 
cônjuges” (Ornelas, 2008: 212). “A proximidade dos vizinhos facilita a existência 
de contactos frequentes, o desenvolvimento de um tecido de conexões densas, uma 
consciência mútua dos problemas e facilidades na prestação rápida e eficaz de 
ajuda” (Ornelas, 2008: 211). 

Mas a rede formal de suporte também desempenha um papel fundamental, 
pois a vítima, ao contatar com serviços instituídos na sociedade, espera receber 
proteção e segurança em relação ao agressor, aconselhamento sobre como gerir 
situações de violência, empatia durante a apresentação de queixa contra o agres-
sor ou tratamento médico para as lesões infligidas (Harris, 2001, in Machado et 
al, 2009). Para além destes aspetos, os serviços existentes podem ajudar as 
mulheres a compreenderem a situação em que se encontram e a identificarem 
comportamentos de poder e manipulação que os parceiros exercem sobre elas. 
Ao disponibilizarem apoio especializado a mulheres em situação de violência, 
os serviços nesta área fortalecem o empowerment daquelas (Ornelas, 2008) e 
incrementam a capacidade delas para enfrentar o período de ajustamento a uma 
nova condição de vida.  
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Este aspeto assume muita pertinência se se pensar que a saída de uma 
relação violenta nem sempre é geradora de bem-estar imediato (Matos, 2006). 
Com efeito, “um número significativo de estudos indica que as mulheres que 
experimentaram o abuso e que saíram dessas relações têm igual quantidade ou 
mesmo mais sintomas de trauma (e.g., depressão) do que as mulheres que se 
mantêm em relações desse tipo” (Anderson & Saunders, 2003, in Matos, 2006: 
130). Nesta moldura o papel da rede formal de apoio assume particular relevân-
cia, designadamente ao proporcionar a aprendizagem de comportamentos de 
coping. Aprender a lidar consigo própria e com uma situação cujos contornos e 
efeitos ainda não estão consolidados pode ajudar a perspetivar o impacto positi-
vo da rutura, e, por conseguinte, incrementar o bem-estar psicológico da vítima. 
A mobilização de estratégias de coping está positivamente relacionada com um 
ajustamento positivo nas mulheres maltratadas, com a perceção de que a quali-
dade de vida aumentou após a separação, com uma maior valorização pessoal e 
com outras melhorias do ponto de vista psicológico. Neste contexto, o ajusta-
mento psicológico que as mulheres abusadas procuram fazer após a separação 
ocorre de forma gradual (Walker, 2004, in Matos, 2006), reiterando-se a ideia 
de processo e não de acontecimento (Kurz, 1993, in Costa, 2010).  

Finalmente, embora não esgotando todos os aspetos, um terceiro fator que 
parece ser importante respeita à capacidade de a mulher maltratada ir substituíndo 
o seu discurso como vítima por pensamentos e ações como “sobrevivente ativa” 
(Dias, 2004), desenvolvendo Expetativas de um Futuro onde as perceções sobre si 
vão ganhando mais crédito. Um estudo realizado por Sousa (2010) sobre mulheres 
sobreviventes de violência conjugal parece evidenciar que aquelas, quando se 
projetam no futuro, ainda se centram nas questões do companheiro, filhos e 
família. Contudo, também referem temas ligados à autoperceção e à área econó-
mica ou profissional, mencionando mesmo aspetos práticos, como promoções 
profissionais e autonomia em termos habitacionais. As inquiridas parecem refletir 
uma “atitude positiva, imaginando-se realizadas no que concerne aos filhos, mais 
felizes, fortes e autónomas. Quanto a futuras relações íntimas, as opiniões 
dividem-se, demonstrando, no entanto, poder de decisão das mulheres em querer 
ou não envolver-se numa relação íntima” (Sousa, 2010: 38). Relativamente às 
características que as participantes valorizam em si, no momento após o processo 
de apoio e saída da relação, destacam-se a coragem, a autoconfiança, a motivação, 
a perseverança, o ser trabalhadora, o otimismo, o ser carinhosa, a espontaneidade e 
a autoestima (Sousa, 2010).  

Perspetivas sobre o Futuro e Novas Relações de Intimidade 

O estudo que a seguir se apresenta, intitulado Perspetivas sobre o Futuro e 
Novas Relações de Intimidade, de carácter exploratório, visou perceber qual o 
enfoque ou saliência que estes três últimos aspetos mencionados – Papéis 
Sociais, Suporte Social e Expetativas Futuras – têm nos discursos de mulheres 
açorianas vítimas de violência na conjugalidade, que romperam o ciclo da 
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violência desligando-se dos seus companheiros agressores. Para melhor se com-
preender e enquadrar o estudo, será útil mencionar que a problemática da 
violência conjugal é particularmente saliente nos Açores, alcançando um valor 
percentual da ordem dos 70% no cômputo da violência doméstica, e que esta é a 
região do país que tem registado maior expressividade numérica em termos de 
denúncias referentes a ocorrências abusivas entre o casal (Rocha et al, 2010). 

Aspetos Metodológicos 

Colaboraram neste estudo 16 mulheres que se encontravam em estruturas 
sociais de apoio ou que já tinham beneficiado da ação das mesmas, na Ilha de 
São Miguel, nos Açores. Em termos de idade, o grupo oscilou entre os 28 e 54 
anos, situando-se a maioria das mulheres (10) entre os 30 e os 39 anos. Apenas 
uma tinha idade inferior a 30 anos; as restantes cinco tinham entre 42 e 54 anos. 
O tipo de trabalho exercido pelas participantes reflete, de algum modo, a sua 
baixa qualificação: três eram empregadas domésticas, duas eram auxiliares de 
serviços gerais, uma era assistente operacional, uma era empregada de indústria 
e uma era empregada de balcão. Ainda, quatro encontravam-se desempregadas, 
duas estavam na condição de domésticas e uma era estudante. No respeitante à 
dimensão familiar, estas mulheres, na sua maioria, encontravam-se divorciadas 
(12 participantes), duas estavam em processo de divórcio do cônjuge violento e 
duas eram solteiras. Todas as participantes, à exceção de uma, possuíam filhos. 
Quanto à duração da relação abusiva que viveram, registou-se uma grande 
heterogeneidade no total das 16 senhoras, variando entre um ano e cinco meses 
e 32 anos, sendo que oito das participantes permaneceram na relação violenta 
entre 10 a 19 anos. Em metade dos casos, sempre ocorreram agressões; na outra 
metade, as agressões começaram depois de algum tempo de relacionamento. 
Das 16 participantes, 10 relataram que não experienciaram situações de violên-
cia na família de origem; as restantes seis disseram ter vivido no seio de famílias 
onde se praticava a violência. Após a rutura com o agressor, nove participantes 
referiram já ter retomado relações de tipo conjugal com outros companheiros, 
mas apenas sete mantinham esse relacionamento no momento do estudo. 

Com o objetivo de perceber como estas mulheres se perspetivam na pós-
-rutura, nomeadamente, qual a saliência que atribuem a diferentes Papéis 
Sociais, quais as fontes mais significativas de Suporte Social e que tipo de 
Expetativas Futuras têm, foi realizada uma entrevista semi-estruturada, cujo 
guião foi organizado contemplando as três áreas mencionadas antecedidas por 
uma parte destinada à caraterização sociodemográfica das participantes. Assim, 
a área relativa aos Papéis Sociais teve como finalidade compreender o valor 
atribuído aos papéis já desempenhados pelas participantes ou que pudessem vir 
a ser desempenhados pelas mesmas. Retomou-se a ideia da importância da auto-
nomia económica e do sentimento de competência provindo do desempenho do 
papel de trabalhador e da pertença a diferentes grupos sociais que extravasem o 
espaço doméstico (e.g., Almeida, 2005; Magalhães, 2009). A área referente ao 
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Suporte Social pretendeu aceder às fontes de suporte formal e informal, nomea-
damente aquando do início de um novo relacionamento, uma vez que o acesso a 
fontes de apoio parece ser importante, tanto para pôr termo à relação abusiva 
(Ornelas, 2008) como para um ajustamento positivo em mulheres que experi-
mentaram o abuso (Anderson & Saunders, 2003, in Matos, 2006). Pretendeu-se 
perceber quem são as pessoas/entidades que são vistas como recursos ou 
referências para apoio às decisões de vida, nomeadamente no campo amoroso. 
Por fim, a área respeitante às Expetativas Futuras teve a ver com o que estas 
mulheres esperam em relação ao parceiro e a si próprias. Como visto antes, 
existe alguma evidência de que mulheres que rompem com relações de opressão 
e agressão na conjugalidade mantêm a esperança e projetam-se de forma 
positiva no futuro (Sousa, 2010). Pretendeu-se, então, aceder ao modo como as 
participantes se perspectivam face à possibilidade de novas relações amorosas, 
às iniciativas que dizem empreender para conhecer o novo parceiro, e às razões, 
esperanças e hesitações pessoais experienciadas em torno desta possibilidade. 

As entrevistas decorreram em acordo com os pressupostos éticos da inves-
tigação. Os dados recolhidos em suporte áudio foram transcritos e submetidos à 
técnica de análise de conteúdo (Bardin, 1977). 

Resultados e Discussão 

Os resultados aqui apresentados respeitam às três áreas consideradas no 
guião: Papéis Sociais, Suporte Social e Expetativas Futuras. Na abordagem a 
cada um destes tópicos apresentar-se-ão dados quantitativos seguidos de alguns 
depoimentos ilustrativos do pensamento das entrevistadas. Os depoimentos 
estão transcritos tal como foram verbalizados, tendo-se mantido, por isso, as 
singularidades da oralidade das participantes.  

O estudo efetuado, ao situar-se no tipo exploratório, não pretende a extra-
polação de possíveis conclusões para o universo em análise. Procura-se, sim, 
fornecer pistas e orientações para eventual aprofundamento do tema. Passa-se, 
em seguida, à apresentação e leitura de resultados. 

No Quadro 1 apresenta-se o conjunto de Papéis Sociais mencionados pelas 
16 participantes e o número de entrevistas em que cada um dos mesmos aparece 
referido. A leitura do Quadro 1 informa que o papel mais valorizado é o de mãe, 
surgindo em 15 das 16 entrevistas realizadas; o papel de esposa encontra-se em 
segunda posição. Estes dados vão, de algum modo, ao encontro das afirmações 
de Sousa (2010) sobre a centralidade dos aspetos familiares (companheiro, 
filhos e família) nas mulheres sobreviventes à conjugalidade violenta, quando se 
projetam no futuro. Em todo o caso, como visto, é a maternidade que sobressai 
nestas mulheres. Apresentam verbalizações como: 
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Quadro 1: Saliência de Papéis 

Papéis nomeados Nº de entrevistas 
Mãe 15 

Esposa 6 
Amiga 4 

Trabalhadora 3 
Companheira 2 

Cidadão 1 
Irmã 1 

Mulher 1 

 
 

P5: Os papéis que mais valorizo é o de mãe, a minha prioridade são os meus filhos. 
P7: Mais importante acho que é ser mãe, a melhor coisa que a gente tem na vida é 
ser mães não é? É das melhores coisas. 

 
Embora na literatura seja bastante reconhecida a atividade de trabalho, 

pelas vantagens que comporta em termos de independência económica da 
mulher em relação ao parceiro (Magalhães, 2010) e pela oportunidade de parti-
cipação em diferentes grupos sociais (Ramos, 2004, in Branco, 2007), entre 
outros aspetos, para este conjunto de entrevistadas o trabalho só surge em 3 
entrevistas. Face a este dado, esta área parece necessitar de mais atenção por 
parte das estruturas que acolhem mulheres vítimas e procuram fomentar o seu 
empowerment. Em todo o caso, como demonstram os testemunhos abaixo, 
algumas senhoras estão sensibilizadas para este aspeto.  

 
P2: Ser trabalhadora é o princípio básico que o ser humano tem que ter. 
P5: Também se tiver um trabalho para trabalhar é muito importante. 

 
Os papéis de companheira, de cidadão, de irmã e de mulher surgem como os 
menos valorizados.  

Passando à abordagem ao tópico Suporte Social, os dados obtidos, sinteti-
zados no Quadro 2, indicam prevalência do suporte informal, mencionado nas 
16 entrevistas, sobre o formal, referido apenas em três, havendo assim três parti-
cipantes que apontaram em simultâneo os dois tipos de apoio. Porém, ao com-
trário do que tende a acontecer nas situações de vitimação, em que os interlocu-
tores privilegiados são amigos e vizinhos (Hays, 1988, in Ornelas, 2008), neste 
grupo de mulheres, as redes ativas íntimas parecem ser constituídas primeiro por 
familiares (surge em 8 entrevistas) e só depois por amigos (6 entrevistas). Os 
vizinhos surgem com muito pouca expressão (1 entrevista), à semelhança do 
recurso a entidades religiosas (1 entrevista). Relativamente à família, os filhos 
são os interlocutores mais procurados quando estas mulheres pensam em iniciar 
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uma nova relação e buscam apoio para a ponderação e tomada de decisão, com 
verbalizações como as que a seguir se apresentam:  

 
P7: Pessoas de família”; “E também os meus filhos claro. 
P9: Com o meu filho mais velho, com os meus filhos.  
 

 
Quadro 2: Suporte Social  

Suporte Social Nº de entrevistas 
Informal  16 

 Família 8  
 Amigos 6  
 Vizinhos 1  
 Religião 1  

Formal  3 

 
Uma interpretação possível para este maior destaque da família poderá passar 

pela ideia de que a libertação da situação opressora do cônjuge/companheiro faci-
lita a restauração de laços familiares quebrados pelo maltratante. Importa lembrar 
que um dos meios que o perpetrador usa para retrair a vítima é, precisamente, a 
supressão de interações sociais, mesmo com os familiares próximos. Por outro 
lado, atendendo à dimensão da ilha de São Miguel, Açores, com 64.7 km de com-
primento e de 8 a 15 km de largura, também é plausível que a comunidade geográ-
fica de inserção das participantes seja definida por um número elevado de familia-
res, ao contrário do que possa suceder em outras zonas do país. Esta proximidade 
poderá funcionar como um facilitador da comunicação. 

Para as entrevistadas, os amigos, embora menos do que a família, também 
têm um papel relevante na ajuda à tomada de decisão sobre o encetar novas 
situações amorosas, como é ilustrado pelos seguintes testemunhos:  

 
P1: Uma amiga, aliás foram duas amigas. 
P4: A gente sempre assim fala com uma amiga  

 
Não obstante a menor incidência do suporte formal que, como já mencio-

nado, é referido apenas em 3 das 16 entrevistas, o trabalho desenvolvido por 
serviços de apoio à mulher é reconhecido por parte das entrevistadas, como se 
pode ler no seguinte excerto da entrevista: 

 
P5: Se fosse uma nova relação eu recorria à Dra. N. porque tem-me apoiado muito, 
recorria à menina1 M., que também ajudou-me muito. 

                                                        
1 O termo “menina” refere uma mulher no falar local. 
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Finalmente passa-se aos aspetos referentes às Expetativas Futuras, para 
procurar perceber o que as mulheres esperam face a novas relações íntimas, em 
termos do parceiro e de si mesmas. No que se refere ao parceiro, tenta-se desven-
dar o que esperam conhecer e que ações dizem desenvolver com vista a evitar a 
reincidência numa relação violenta. Em relação a si própria, pretende-se aceder 
aos motivos que a levam a desenvolver expetativas de relações futuras, ao conhe-
cimento do peso relativo dessa relação comparativamente a outros aspetos do 
imaginário de uma nova fase da vida e, por fim, às dúvidas/receios/hesitações que 
projeta em relação ao início de uma nova relação. No Quadro 3 pode ser observa-
do o número de entrevistas onde surgem verbalizações referentes a expetativas 
acerca do parceiro fundadas em fatores de risco que lhe possam estar associados 
e em ações a empreender para acesso ao conhecimento desses fatores.  

 

Quadro 3: Expetativas Futuras centradas no Parceiro  

 N.º de entrevistas  
Conhecimento de fatores de risco 15  

Ações de acesso ao conhecimento  Fontes Diretas  12  
Fontes Indiretas  4  

 
A leitura do Quadro 3 dá conta da importância, para estas participantes, do 
conhecimento de eventuais fatores de risco que possam envolver o novo par-
ceiro, antes de se comprometerem numa relação com ele, uma vez que é um 
tópico referido em 15 das 16 entrevistas. Merecem curiosidade e atenção das 
participantes aspetos como a situação profissional, os consumos e as dependên-
cias e a violência, pois, por exemplo, afirmam: 

 
P2: Penso se ele é trabalhador, vejo se bebe ou se fuma, se é toxicodependente. 
P10: Que não tenha assim, que não beba álcool nem drogas, seja trabalhador, que 
seja boa pessoa. 
P7: Se é uma pessoa, pronto que valha a pena, não é, que não seja também violenta 
não é, essas coisas assim. 
P15: Saber se também tem aquela tendência para a violência, uma pessoa ‘ta agora 
sempre com o pé atrás, e outro à frente e eu sou livre e muito desconfiada das coisas. 

 
Ainda no Quadro 3, observa-se que o modo como as mulheres esperam aceder a 
este tipo de informação assenta, predominantemente, na interação direta com o 
parceiro, aspeto reportado em 12 entrevistas. A maioria das participantes acre-
dita que conversar com o parceiro será uma boa estratégia para o conhecer. 
Abaixo encontram-se três tipos de verbalização que ilustram esta ideia. 

 
P9: … conversando, a partir daí começamos a conversar, a falar por telemóvel. 
P10: Assim falando com a pessoa… 
P14: Conversando com ele. 
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O pedido de informações a terceiros, presente em 4 entrevistas (Quadro 3), 
surge como outra estratégia possível, podendo ser usada como ação privilegiada 
ou como estratégia complementar ao diálogo com o eventual futuro parceiro. 
Algumas verbalizações proferidas sobre estes aspetos são: 

 
P5: Perguntando a pessoas que já lhe conheciam, porque quase sempre eles não 
dizem aquilo que são, tinha que procurar saber que pessoa era, amigos familiares, 
mesmo às vezes pessoas desconhecidas. 
P7: Só tirando informações sobre a pessoa para saber. 
P10: … E também tirando algumas informações. 

 
Passa-se às Expetativas Futuras considerando a própria, nomeadamente aos 

motivos que geram expetativas pessoais, à esperança depositada em relações 
futuras e noutras dimensões da vida, e às dúvidas/receios/hesitações que condi-
cionam perspectivas de futuro. O Quadro 4 traduz a expressão destes aspectos, 
tendo em conta os respectivos subaspetos.  

 

Quadro 4: Expetativas Futuras centradas em si 

  N.º de entrevistas 

Motivos 
Realização 7 

Afeto 6 
Segurança 1 

Esperança Sobre a Relação 15 
Sobre a Vida 13 

Dúvidas/Receios/Hesitações Centradas no Parceiro 14 
Centradas em Si Própria 3 

 
Em termos de motivos (Quadro 4), observa-se que as expetativas sobre relações 
futuras assentam mais na procura de realização amorosa e pessoal (7 entrevis-
tas), indo ao encontro do enunciado por Sousa (2010) no sentido de as mulheres 
sobreviventes de violência conjugal, ao pensarem sobre o seu futuro, menciona-
rem a existência de parceiro amoroso e imaginarem-se felizes. Logo em seguida 
surge o motivo do foro afetivo (6 entrevistas), mas neste caso como meio para 
evitar a solidão e o isolamento. Este aspeto faz sobressair a importância do 
suporte social (formal e informal), designadamente na aposta que parece ser 
necessária em termos de robustecimento do empowerment individual e no incre-
mento da capacidade para enfrentar o período de ajustamento à nova condição 
de vida. A segurança apenas foi mencionada numa entrevista. Alguns excertos 
das verbalizações que ilustram a procura da realização são: 

 
P2: Isso é assim para amar não existe idade, faz bem, amar e ser amado faz bem, faz 
bem ao meu ego, faz bem ao meu eu e isso contribui muito para o meu bem-estar 
psicológico.  
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P3: Ser desejada e amada outra vez, porque há muitos anos mesmo que eu já não 
sabia o que era isso, também tava muito carente, porque a minha autoestima tava 
muito em baixo, foi mais por causa de um carinho. 

 
Vejam-se, também, alguns testemunhos sobre o motivo afetivo: 

 
P1: Sabe a solidão é muito triste 
P4: É assim, às vezes a gente sente-se sensíveis, estamos mais sensíveis, sente-se 
sozinhas, precisamos de um abraço amigo, de um abraço carinhoso, que nos dê 
atenção. 
P7: Talvez não querer acabar um dia sozinha não é? A gente tem os filhos, mas os 
filhos um dia vão terminar a sua vida, e não acabar sozinha não é? 

 
No respeitante a expectativas sobre relações futuras e outras dimensões da 

vida (Quadro 4), observa-se uma repartição entre novas relações (15 entrevistas) 
e a vida em geral (13 entrevistas). Quando se perspetivam no futuro, as entre-
vistadas focam-se numa relação de afeto com um parceiro, nos termos em que se 
ilustra abaixo: 

 
P4: … uma pessoa que me tratasse bem, e que me desse, que me valorizasse pela 
mulher que sou, quer uma pessoa carinhosa, que de valor, que trate bem 
principalmente, que trate bem e que estime, essas coisas assim, que seja meigo, 
compreensivo, que me trate como eu mereço e como qualquer mulher merece que eu 
acho que nenhuma mulher merece levar. 
P7: Queria-me ver feliz pelo menos, ao lado de um homem que me estimasse, com 
uma vida estável, era assim que me via. 
P14: Espero que com uma vida estável, com um companheiro, talvez não sei. 

 
Este enfoque permite recuperar dados referentes aos motivos e salientar que este 
tipo de verbalização parece remeter para a ideia de que algumas destas mulheres 
desejam encetar novas relações apenas por sentirem dificuldade em estar sós. 
Eventualmente, no processo de apoio a este tipo de vítimas, esta trata-se de uma 
questão que merece ser refletida e atendida, com vista a superar vulnerabilida-
des e dependência e emocional de terceiros. 

Apesar da centralidade da relação de tipo conjugal, outras dimensões da 
vida em geral, como a felicidade em sentido lato, o trabalho, as condições de 
habitabilidade, os filhos, estão igualmente presentes numa antevisão do futuro. 
Apresentam-se alguns exemplos de verbalizações sobre as aspirações relativas à 
vida em geral: 

 
P3: Gostava de começar a minha vida do zero, ter um emprego e … ser mais forte, 
que eu não sou muito forte. 
P4: Apagar sempre o meu passado, queria ser feliz com as minhas filhas e ter uma 
vida que eu nunca tive, …, quero estar viva. 
P8: Eu esperava era trabalhar, ter uma vida melhor, dar uma vida boa para os meus 
filhos, o que eu gostava assim, mais mais mais, vou ser sincera e vou-lhe dizer, era 
sair do sítio donde eu estou a morar, que não gosto, não gosto, nunca gostei daquele 
sítio, ah daqui a 5 anos, ter a minha casa, estar no sossego com ele a viver em paz. 
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P9: Só queria era estar na minha casa, tendo saúde e paz e carinho e acho que não 
precisa de mais nada que isso. 
P10: Com os meus filhos, espero estar trabalhando, eu acho que fico bem assim. 

 
Nesta vertente das expetativas sobre relações futuras e outras dimensões da 

vida, conclui-se que as participantes têm uma visão mais positiva do que negativa, 
com desejos de mudanças favoráveis, o que é sintónico com os resultados 
encontrados por Sousa (2010), quando refere que estas mulheres esperam estar 
bem no amor, felizes, com os filhos, mais fortes e sem dificuldades económicas. 
Não obstante, nota-se que nos seus discursos existe pouca referência a ações 
concretas para a materialização dessas aspirações. Novamente, este é um aspeto 
que poderá constituir um indicador para a intervenção junto deste tipo de vítimas.  

Por fim, no que concerne a dúvidas/receios/hesitações que condicionam 
expectativas associadas à ideia de estabelecimento de novas relações, conside-
rando a figura do parceiro e a da própria (Quadro 4), observa-se que recaem 
sobretudo no possível companheiro (14 em 16 entrevistas) e menos em si 
mesmas (3 em 16 entrevistas). Os possíveis companheiros são temidos pela 
violência que possam infligir às mulheres; numa esfera mais pessoal, elas 
receiam o julgamento e a crítica dos filhos, fruto de relações anteriores. Alguns 
registos orais relativamente a estes aspetos são: 

 
P7: Não quero estar a sofrer …Não quero voltar a viver a violência doméstica não é, 
não quero viver isso outra vez. 
P10: Que no princípio é tudo bom e receio que um dia mais tarde … 
P3: Eu sou sincera é mais a minha filha, o meu receio, é porque ela não aceita. 
P15: Pronto o meu maior medo é esse, é pôr os miúdos contra mim pronto, sempre 
tem aquela tendência de dizer que o companheiro é assim, é assado, e tenho esse 
receio. 

 
Fica, assim, o testemunho da apreensão que os novos enlaces geram e do valor 
que os descendentes têm para estas mulheres. 

Considerações Finais 

Em suma, tendo em conta a análise das dezasseis entrevistas, os presentes 
resultados permitem pensar que, no geral, estas mulheres aspiram a ter uma 
relação de amor. Em termos de papéis sociais, o de mãe destaca-se dos restantes, 
fazendo pressupor a importância que os filhos podem ter para as entrevistadas. 
No perspetivar de novas relações, o suporte social informal surge prevalecente 
relativamente ao formal. Quanto às expetativas de futuro, repartem-se entre a 
aspiração por uma nova oportunidade amorosa e outras dimensões da vida, 
embora a concentração no primeiro caso seja ligeiramente superior. Observa-se, 
no entanto, que parecem persistir muitas fragilidades que poderão comprometer 
um imaginário positivo de vida futura. Entre essas fragilidades encontra-se a 
inconveniência de a aspiração por um companheiro residir no evitamento da 
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solidão, podendo evidenciar falhas ao nível das redes ativas formais e íntimas 
ou falta de confiança em si para enfrentar os desafios da realidade social. Para 
além disso, a pouca saliência do papel de trabalhador pode dar azo à continui-
dade da relação de dependência económica, com implicações para a liberdade 
pessoal. Acresce que as dúvidas, os receios e as hesitações que se reportam aos 
companheiros parecem indicar que estas mulheres ainda não se sentem suficien-
temente restauradas das vivências anteriores nem desenvolveram mecanismos 
pessoais que lhes permitam avançar para relações de reciprocidade e equidade.  

Assim, apesar do otimismo aparentemente evidenciado, parece necessário 
atender e trabalhar fatores que apoiem as mulheres vitimizadas na ponderação 
de rumos de vida, na tomada de decisão sobre aspetos da conjugalidade e nas 
formas de gestão das situações da vida. Neste campo, é de relevar o papel das 
instituições e entidades que configuram instâncias de suporte formal, conside-
rando que as mesmas não só oferecem proteção real às vítimas, como disponibi-
lizam apoio especializado para o tratamento de lesões físicas e danos psicológi-
cos. Mas é igualmente importante apostar na educação para a equidade, 
fomentando iniciativas que mostrem a crianças e jovens a gravidade da violên-
cia de género e que contribuam para o desenvolvimento de relações paritárias. 
Deste modo, estar-se-á a trabalhar o empoderamento de elementos das redes de 
suporte informal e, sobretudo, a capacitação individual para a rejeição de situa-
ções violentas e o estabelecimento de relações de sã convivência. 
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