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A child who lives with violence is forever changed, but not forever damaged. 

  (Cunningham & Baker, 2005 p. 1) 
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Resumo 

O presente artigo apresenta uma revisão da literatura teórica e empírica do impacto e 

processos representacionais das crianças expostas à violência interparental e em 

acolhimento. São feitas considerações em torno da clarificação, contextualização e 

pertinência do tema em análise. Apresentamos o “estado da arte” no estudo do fenómeno, 

focalizando a atenção nos resultados empíricos existentes do impacto e variáveis 

mediadoras. Versamos sobre o setting em estudo, as Casas de Abrigo, reflectindo sobre as 

insuficiências e os desafios que a investigação neste domínio enfrenta. Reflectimos ainda 

sobre as abordagens explicativas do impacto, iniciado com uma sinopse dos modelos 

tradicionais, seguido da explanação de dois modelos centrados na construção de 

significados, embora sublinhando as vantagens de um mapa multidimensional da leitura do 

impacto. 
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Abstract 

This article presents a revision of the theoric and empiric literature about impact and 

representational processes of the children exposed to interparental violence and in shelters. 

We made considerations about the definition and the importance of the issue in analysis. We 

present the “state of art” in the study of the phenomenon, focusing our attention on the 

empirical results about the impact that are available and mediating/moderating variables. We 

turn to the setting, Shelters, reflecting about the insufficiencies and challenges that the 

research on this domain faces. We also reflect on the theories of the impact, starting with the 

traditional models, and then focusing in the two models focused in the construction of 

meanings, although pointing out the advantages of a multidimensional vision of the impact.      
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Impacto e Representações das Crianças Vítimas de Violência Interparental 

  

A problemática das crianças1 expostas à violência interparental2, enquanto área de 

elaboração teórica e interesse empírico, é relativamente recente. Os primeiros estudos 

remontam à década de oitenta (Fantuzzo, Mohr & Noone, 2000), sendo que, passados mais de 

vinte anos, o corpo de pesquisa na área aumentou drasticamente, documentando os efeitos 

adversos que a exposição à violência acarreta no ajustamento psicológico das crianças 

(Carlson, 2000; Cummings & Davies, 1994; Hughes, Humphrey & Weaver, 2005; Kitzmann, 

Gaylord, Holt & Kenny, 2003; Sani, 2002a, b; Rodrigues, 2006). 

O interesse nas crianças expostas a violência familiar, enquanto objecto de estudo, 

parece ser contingente à recente construção da violência conjugal como um problema social 

com proporções epidémicas, ocorrida a partir da década de setenta (Matos, 2006). De questão 

privada e intocável, a violência familiar atingiu uma dimensão pública através de um processo 

de denúncia, discussão, visibilidade e tomada de consciência. As primeiras referências ao 

impacto negativo da exposição à violência nas crianças surgem no artigo “Child Welfare” de 

Moore, em 1975 (Kashani & Allan, 1998). Outros relatos de casos se sucederam (Levine, 

1975; cit. por Mohr, Lutz, Fantuzzo & Perry, 2000), mas só na década de oitenta é que foram 

publicados os primeiros estudos empíricos (Portes & O’Leary, 1988; cit. por Mohr, Lutz, 

Fantuzzo & Perry, 2000). A evidência fornecida pelos estudos pioneiros conduziu, por um 

lado, à conceptualização da exposição à violência interparental como um potencial factor 

etiológico de desenvolvimento de psicopatologia na criança, e por outro, catalisou duas 

décadas de investigação empírica.   

                                                 
1 A partir deste momento, sempre que no texto se referir “crianças”, deve entender-se “crianças e adolescentes”.  
2 Os termos violência interparental e violência conjugal são utilizados como sinónimos e referem-se a um padrão 
de comportamentos abusivos e coercivos que os adultos usam com os cônjuges/companheiros (Ganley & 
Scheether, 1996, cit. por Holden, 2003).  
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Paralelamente, assistiu-se a uma evolução no discurso científico e clínico acerca do 

fenómeno. De vítimas silenciosas, invisíveis, escondidas, inacessíveis e esquecidas (Elbow, 

1982; Groves, Zukerman, Marans & Cohen, 1993; cit. por Edleson, 1999) as crianças 

expostas a violência interparental passaram a ser o rosto visível mais recente da violência 

familiar. Apesar deste progressivo reconhecimento, o corpo de pesquisa nesta área tem vindo 

a enfrentar um conjunto de dificuldades de natureza conceptual e metodológica. 

As dificuldades de conceptualização prendem-se, por um lado, com a complexa e 

controversa operacionalização do constructo exposição. Não existe uma terminologia 

consensual e clara sobre o conceito em análise e sua definição. Na literatura os termos 

testemunhas, observadoras e expostas têm sido utilizados como sinónimos, no entanto, 

Holden (1998, 2003) postula que o termo mais correcto é expostas, na medida em que 

contempla diferentes tipos de experiência, não assume que a criança observou directamente a 

violência e evita a confusão com o conceito legal de testemunha. A respeito da terminologia 

testemunha, Cunningham e Baker (2007) alertam para o facto de este termo atribuir, 

falaciosamente, um papel passivo à criança que vive com a violência, quando na realidade 

estas são activas na interpretação, avaliação e resolução dos eventos violentos.  

A terminologia exposição à violência interparental é complexa e inclusiva de vários 

tipos de experiência, não se confinando apenas à simples dicotomia ver e/ou ouvir os 

episódios abusivos. Neste contexto específico, exposição inclui todas as formas através das 

quais a criança experiencia os eventos violentos, concretamente, designa a tomada de 

consciência por parte da criança das interacções abusivas entre as duas pessoas com quem tem 

proximidade afectiva e com quem partilha o mesmo espaço (Sani, 2002b) e inclui os actos de 

ver, ouvir, ter conhecimento dos episódios violentos, observar as consequências (e.g. 

ferimentos na mãe) e experienciar mudanças na sua vida decorrentes da violência (e.g. fugas 

de casa) (Cunningham & Baker, 2005, 2007; Jaffe, Wolfe e Wilson, 1990; Norwood & Ezell, 
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2001)3. Numa tentativa de criar uma taxonomia a partir da análise de relatos das crianças 

(Ericksen & Henderson, 1992; Peled, 1998; cit por Holden, 2003) e mães (DeVoe & Smith, 

2002; Hilton, 1992; cit. por Holden, 2003), foi apresentada uma categorização da exposição à 

violência que integra dez categorias distintas. As seis primeiras4 reflectem algum tipo de 

envolvimento directo com o incidente violento e as restantes dizem respeito à exposição 

indirecta5. Na prática, algumas destas categorias tendem a co-ocorrer (Holden, 2003).  

Outra questão geradora de discussão prende-se com a conceptualização da exposição à 

violência familiar como uma forma de mau-trato em si mesma. A evidência da sintomatologia 

desadaptativa desencadeada pela exposição a violência familiar, bem como a semelhança do 

impacto negativo evidenciado por estas crianças e as que sofrem abuso directamente (Jaffe, 

Wolfe, Wilson & Zak, 1986; cit. por Somer, 1999; Sani, 2002a), têm conduzido alguns 

autores a considerar a exposição à violência uma forma de abuso (Jaffe & Geffner, 1998). 

Apesar de até à data parecer não haver consenso de que a exposição à violência constitui a 

quinta forma de abuso, além do físico, sexual, psicológico e negligência (Cunningham & 

Baker, 2005; Holden, 2003), não é difícil perceber que estas crianças são psicologicamente 

maltratadas. São obrigadas a viver num ambiente instável e caótico, onde testemunham 

experiências aterrorizadoras e desencadeadoras de reacções de medo e ansiedade, potenciando 

uma visão do mundo como hostil e imprevisível e estão expostas a modelos agressivos que 

poderão moldar futuros padrões de género destrutivos, cristalizados numa relação de poder 

(Peled & Davis, 1995; Rodrigues, 2006; Sani, 2002b). Parece-nos evidente que da perspectiva 

                                                 
3 A criança pode ainda ser ameaçada quando se encontra nos braços da mãe, ser feita refém pelo /agressor como 
forma de persuadir a mãe a voltar para casa, ser obrigada a ver os abusos a que a mãe é sujeita, participar na 
agressão e ser constantemente interrogado sobre as rotinas e actividades da mãe (Edleson, 1999a).  
4 Incluem a exposição pré-natal (efeitos reais ou imaginados da violência no feto), intervenção directa (a criança 
tenta pôr termo à violência); vitimação directa (a criança é alvo de violência durante os incidentes), participação 
(a criança é obrigada a participar na violência), observar directamente os incidentes e ouvir os incidentes 
(Holden, 2003) 
5 Incluem observar os efeitos imediatos da violência, expererienciar mudanças na sua vida decorrentes da 
violência, ouvir conversas sobre a violência e a criança não ter consciência, de acordo com a fonte, da violência 
(Holden, 2003). 
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da criança a exposição é, se não emocionalmente abusiva, fonte de stress psicológico e de 

adversidade significativa, contribuindo para o maior risco de desenvolvimento de dificuldades 

de ajustamento (Cummings, 1998). As crianças que assistem à violência são vítimas 

indirectas, mas igualmente vulneráveis. Defrontam-se com sentimentos de medo e falta de 

poder e problemas emocionais e comportamentais.  

 

1. A RELEVÂNCIA DO OBJECTO DE ESTUDO 

 A relevância actual do tema resulta, sobretudo, da tomada de consciência da violência 

familiar como um problema social comum com consequências alarmantes (Matos, 2006; 

McneaL & Amato, 1998). Apesar de ser difícil estimar a actual incidência da violência 

familiar, por ainda se tratar de uma questão largamente encoberta, extensiva investigação 

revela preocupantes taxas de prevalência e, consequentemente, um número elevado de 

crianças inseridas em ambientes familiares violentos e caóticos.  

 A tarefa de fornecer dados concretos sobre o número de crianças expostas a violência 

interparental tem constituído um desafio. Os estudos capazes de dar alguma indicação sobre a 

incidência da violência familiar são praticamente inexistentes (Sani, 2002a). Na realidade, não 

conhecemos a verdadeira magnitude do problema, mas existe a consciência de que se trata de 

um grave problema de saúde pública que atinge proporções epidémicas (Margolin & Gordis, 

2000). Com base nos dados existentes, várias projecções têm sido avançadas. A Organização 

das Nações Unidas (2006) estima que, em todo o mundo, perto de 275 milhões de crianças 

são testemunhas de violência interparental. Nos Estados Unidos, estima-se que, anualmente, 

cerca de 3.3 milhões de crianças e 10 milhões de adolescentes estão em risco de exposição 

(Carlson, 1984; Strauss, 1992; cit. por Peled, 1998). Holden, em 1998 (cit. por Norwood & 

Ezell, 2001), estimou que 17.8 milhões de crianças estão expostas a violência durante a 
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infância. Dados do Estudo “Young Voices” realizado pela UNICEF em 2001, junto de 

crianças e jovens na Europa e Ásia Central, indicam que 15% das crianças entrevistadas já 

foram vítimas de violência doméstica sob a forma de gritos ou de agressões físicas e só 41% 

das crianças entrevistadas afirmaram não haver violência em sua casa (Albuquerque, s.d.). No 

Reino Unido, um documento recente do Departamento de Saúde de 2002, estimou um número 

em torno das 750 mil crianças expostas à violência familiar (Rivett & Kelly, 2006).  

Dada a inexistência de uma designação formal das crianças expostas à violência como 

vítimas de crime, a prevalência também tem sido estimada com base nos dados existentes 

sobre violência conjugal. Estimativas recentes sugerem que pelo menos um quarto de todas as 

mulheres experienciam algum tipo de violência física na sua vida (Tjadin & Thoennes, 2000; 

cit. por Adams, 2006), um terço das mulheres casadas experienciam violência do parceiro 

(Kincaid, 1985; cit. por Pepler, Catallo & Moore, 2000), uma em cada dez mulheres são 

abusadas anualmente pelo parceiro (Macleod, 1987; cit. por Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990) e 

violência severa e repetida ocorre em 1 em cada 14 casamentos (Dutton, 1988; cit. por Jaffe, 

Wolfe e Wilson, 1990). A estes dados acrescenta-se o facto da maioria das mulheres terem 

crianças e estas assistirem aos incidentes violentos. Estima-se que quatro em cada 10 de 

mulheres vítimas de violência por parte do companheiro têm crianças com menos de 12 anos 

(Rennison & Welchans, 2000; cit. por Adams, 2006).  

 Em Portugal a detecção do fenómeno é ainda muito limitada, não existe informação 

oficial sobre o fenómeno em estudo (Sani, 2002b), no entanto, há já alguns estudos que dão 

conta de uma forte consciência social da sua elevada prevalência. Lourenço e Lisboa (1992) 

constataram que 61% das 205 crianças de escolas primárias oficiais afirmaram ter visto o “pai 

bater na mãe” e o inquérito realizado pelo Comité Português da UNICEF em 2002, a 615 

crianças entre os 9 e os 18 anos de idade, revelou que mais de 1 em cada 10 crianças 

afirmaram que no seu lar ocorrem cenas agressivas ou violentas (Albuquerque, s.d.). De 
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acordo com o relatório anual de estatísticas da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(2008), num total de 8373 processos de apoio em 2006, mais de 85% das denúncias os crimes 

reportam-se ocorreram no âmbito de situações de violência doméstica, sendo que cerca de 

55% corresponderam a situações de maus-tratos físicos e psicológicos. Em termos relacionais 

vítima/autor do crime, é nas relações familiares que crescem os principais focos de tensão. 

Mais de 50% das situações sinalizadas ocorrem entre cônjuges/ companheiros.  

 Este conjunto de evidências reforçam a ideia de que a exposição das crianças à 

violência interparental é um problema comum, uma prática disseminada universalmente, o 

que vem reforçar a necessidade do desenvolvimento de estratégias de natureza preventiva. 

São por isso necessárias actuações profundas que impliquem um novo contrato social, com 

novas medidas legislativas, programas educativos preparados para enfrentar o problema e 

suas consequências. Não obstante, hoje existe a consciência naqueles que estudam o 

fenómeno de que dificilmente se conseguirá um mapeamento da verdadeira dimensão do 

problema.  

 As estatísticas apresentadas adquirem particular relevância se atendermos que as 

crianças têm consciência da discórdia familiar e que mesmo níveis mais baixos de conflito 

têm um efeito negativo no seu bem-estar emocional (Margolin, Gordis, Medina & Oliver, 

2003; cit. por Hughes, Humphrey & Weaver, 2005). Apesar de muitos pais relatarem o 

esforço de afastar as crianças dos episódios abusivos e acreditarem que estas não 

testemunharam a violência, os relatos das crianças sugerem que os pais, de forma geral, 

subestimam o grau em que estas estão expostas às interacções abusivas6 (Jaffe, Wolfe & 

Wilson, 1990). Este facto pode ser explicado por um conjunto de factores, entre os quais o 

esforço das crianças em se esconder durante os incidentes, motivado pelo intenso medo que 

                                                 
6 As discrepâncias nos relatos das crianças e dos pais sublinha a importância de obter informação de múltiplos 
informantes. Neste âmbito, as crianças têm sido pouco usadas como informadores, mesmo quando possuem 
capacidades desenvolvimentais (Sternberg, Lamb, & Dawud-Noursi, 1998).  
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sentem, o que implica que os pais não tenham consciência de que as crianças estavam por 

perto, o desejo dos pais de que a criança não tenha presenciado nada (Osofsky, 1998), ou 

podem ocorrer distorções cognitivas, fazendo com que os pais sejam relutantes em reconhecer 

que as crianças estão a ser expostas a conflitos emocionalmente perturbadores e que eles não 

controlam (Carlson, 2000). A este respeito, a literatura indica que as crianças têm consciência 

dos acontecimentos7, habitualmente estão em casa durante o abuso (Hughes, 1988; Hutchison 

& Hirsche, 2001; cit. por Holden, 2003) vêem e intervêm nos episódios violentos (Holden & 

Ritchie, 1991; Rosenberg, 1987; cit. por Carlson, 2000) e quando são entrevistadas dão 

relatos pormenorizados sobre a violência, que os pais asseguram ter passado despercebida 

(Osofsky, 1998).  

Esta questão revela-se de extrema importância na medida em que a literatura refere que 

as crianças são o foco central na tomada de decisão da mulher sobre a saída da relação 

abusiva. Embora muitas vezes as crianças constituam a razão porque as mulheres 

permanecem com o agressor, o reconhecimento do impacto nefasto da violência na criança 

constitui a motivação para colocar um término à relação (Pagelow, 1997; cit. por Jaffe & 

Geffner, 1998). A este propósito, num estudo realizado com mulheres que saíram de casa, 

Jaffe (2002) constatou que entre as principais razões que motivaram a decisão para colocar 

um termo na relação abusiva encontrava-se o medo pela segurança dos filhos e a preocupação 

com a transmissão intergeracional da violência.   

   

 

                                                 
7 As crianças estão na mesma sala ou num quarto adjacente em 90% das situações (Hughes, Parkinson & Vargo, 
1989; cit. por Holden, 2003), estão presentes em 70 a 85% das ocorrências (Hutchison & Hirschel, 2001; cit. por 
Holden, 2003; Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990), 80% das crianças viram os resultados do abuso da mãe, 44% 
testemunhou o abuso inicialmente, tendo fugido posteriormente para outro compartimento da casa e 30% 
interviu activamente, pedindo ao pai que parasse (Jaffe, 2002).   
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2. A EXPOSIÇÃO À VIOLÊNCIA E A VITIMAÇÃO DIRECTA 

Uma das aprendizagens resultantes de duas décadas de investigação, com importantes 

implicações na leitura e compreensão dos resultados, diz respeito à elevada comorbilidade 

entre exposição à violência familiar e vitimação directa. A exposição da criança à violência 

não ocorre em formas puras. Existe clara evidência de que a exposição a um tipo de violência 

aumenta significativamente a probabilidade de exposição a outras formas de abuso (Baker, 

Jaffe & Moore, 2001; Cunningham & Baker, 2005; Graham- Bermann & Edleson, 2001; cit. 

por Tolan, Gorman-Smith & Henry, 2006; Sani, 1999a). Assim sendo, as crianças 

testemunhas de violência interparental estão em maior risco de serem o alvo directo de outras 

formas de vitimação, nomeadamente o abuso físico e sexual (Hanson, Self-Brown, Fricker-

Elhai, Kilpatrick, Saunders & Resnick, 2006; Holden, 1998; Hughes, Humphrey & Weaver, 

2005; Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990).  

A co-ocorrência de exposição à violência e vitimação directa nas famílias 

caracterizadas por interacções abusivas, habitualmente traduz-se numa das seguintes formas: 

as crianças podem ser agredidas como forma de aterrorizar e controlar a mãe, podem ser 

apanhadas no meio dos incidentes acidentalmente ou como resultado da sua intervenção para 

proteger a mãe, podem ser abusadas pela mãe vítima ou negligenciadas na satisfação das suas 

necessidades básicas, devido à menor disponibilidade por parte da figura materna em 

resultado da situação de vitimação por si vivida (Baker, Jaffe, Berkowitz & Berkman, 2002; 

Edleson, 2001). 

Os estudos realizados neste âmbito indicam que a sobreposição entre o testemunho de 

violência interparental e o abuso físico e sexual oscila entre 30% e 70% (Bowker, Arbitell & 

Mcferron, 1988; Edleson, 2001; Hughes, 1982; Straus & Gelles, 1990; cit. por Sullivan, Juras, 
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Bybee, Nguyen & Allen, 2000)8. Os estudos com amostras de Casas de Abrigo revelam 

estimativas ainda mais elevadas (Layzer, Goodson, & Delange, 1986, cit. por Sani, 2002b), o 

que poderá ser explicado pelo facto de as mulheres em acolhimento habitualmente 

apresentarem histórias de abuso severo. É sabido que maior severidade na violência 

interparental está associada a abuso mais severo da criança (Edleson, 2001). 

Estes dados adquirem pertinência quando procuramos discernir o impacto diferencial 

na criança da exposição à violência da vivência de múltiplas formas de abuso. Embora a 

literatura apresente dados contraditórios a este respeito, um corpo considerável da 

investigação sugere que a exposição a múltiplas formas de vitimação está geralmente 

associada a pior ajustamento psicológico das crianças (Sani, 2002a). Concretamente, a 

evidência empírica sugere que as crianças que são testemunhas e simultaneamente alvo 

directo de violência evidenciam maiores níveis de stress e dificuldades de ajustamento do que 

as crianças que só testemunharam e/ou nunca experienciaram violência familiar9 (Bourassa, 

2002; cit por Bourassa, Lavergne, Damant, Lessard & Turcotte, 2006; Cunningham & Baker, 

2005; Carlson; 1991; cit. por Edleson, 1999; Holden, 1998; McClosky, Figueredo & Koss, 

1995; cit. Holden, 2003). Por outro lado, a múltipla exposição à violência parece interagir e 

alterar o grau no qual a criança é afectada (Edleson, 1999). Interessantemente, O’Keefe 

(1996; cit. por Edleson, 1999) verificou que, à medida que o nível de violência pai - criança 

aumenta, o impacto do testemunho no ajustamento da criança diminui e vice-versa.  

A presença simultânea de diferentes formas de abuso nas histórias das crianças 

expostas à violência familiar torna obscura a relação exacta entre exposição à violência e 

desajustamento, dificultando o discernimento do impacto único deste tipo de vitimação de 
                                                 
8 Num estudo com uma amostra representativa nacional, composta por 2030 crianças, 14% relatou experienciar 
entre 4 a 6 tipos de vitimação e 9% relatou experienciar 7 ou mais tipos de violência (Finkelhor, Ormrod e 
Turner, 2004; cit. por Becker – Blease & Freyd, 2005). Os tipos de vitimação considerados foram abuso sexual, 
físico, psicológico, vitimação por parte dos pares, irmãos e testemunho de violência. 
9 Teoria e investigação na adaptação da criança a eventos stressantes explicam estes resultados com base no 
efeito cumulativo e exponencial de mais do que uma fonte de stress (Rutter, 1979, 1983; cit por Grych, Jouriles 
& Swank, 2000) 
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outras formas de abuso. Um dos problemas de carácter metodológico que este campo de 

estudo enfrenta, e que requer revisão em investigações futuras, prende-se com a dificuldade 

em diferenciar o abuso directo do indirecto, o que conduz muitas vezes à atribuição dos 

problemas da criança aos efeitos do testemunho da violência, quando na realidade estão mais 

fortemente associados com o ter sido vítima directa de abuso (Edleson, 2001). Em muitos 

estudos de um único tipo de violência é a grande proporção de crianças expostas a múltiplas 

formas de vitimação quem dirige o critério do grupo de comparação.  

 

3. TRADIÇÃO EMPÍRICA NA ABORDAGEM AO FENÓMENO  

3.1. Investigação sobre o Impacto da Exposição à Violência Interparental 

 Da revisão feita, e no que concerne ao impacto da exposição à violência interparental 

no funcionamento das crianças, existe consenso, entre os que estudam o fenómeno, de que 

este tipo de violência a) traduz-se em elevados custos, pela perturbação psicológica e/ou física 

que causa nas crianças; b) as sequelas são complexas, múltiplas e multifacetadas, afectando 

vários domínios do desenvolvimento da criança (comportamental, emocional, social, 

cognitivo e físico), podendo manifestar-se em momentos temporais distintos (imediatos e/ou 

longo prazo), o que impossibilita a identificação de um perfil único e homogéneo de dano e 

nos faz perceber que os caminhos de causalidade percorridos são múltiplos; c) além do 

impacto directo, a criança é afectada também de forma indirecta, pela interferência da 

violência no funcionamento familiar; d) a exposição à violência familiar não é 

necessariamente sinónimo de desajustamento psicológico, as respostas das crianças variam da 

psicopatologia até à ausência de sinais relevantes do ponto de vista clínico; e) a variabilidade 

dos resultados encontrados, que torna abusivo o emprego de uma relação de causalidade, 

deve-se à acção moderadora e mediadora de um conjunto de factores.   
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 a) Consequências Imediatas da Exposição à Violência Interparental 

  Testemunhar violência familiar, de forma continuada, gera vulnerabilidade física e 

emocional nas crianças, na medida em que a exposição a eventos assustadores, imprevisíveis 

e traumáticos, interferem de forma significativa com os padrões desenvolvimentais 

normativos (Carlson, 2000; Cummings & Davies, 1994; Edleson, 1999; Holden, 1998; 

Hughes, Humphrey & Weaver, 2005; Kitzmann et al., 2003; Mcneal & Amato, 1998; Peled, 

1998, Rodrigues, 2006; Sani, 1999a, 2002a, b, 2003). O testemunho de violência interparental 

tem efeitos profundos na criança, dada a proximidade e continuidade da experiência e a 

importância que o contexto familiar tem para o seu desenvolvimento (Sani, 1999a, 2002a). As 

crianças expostas estão em risco de respostas maladpatativas em uma ou varias áreas de 

funcionamento, nomeadamente ao nível comportamental, emocional, social, cognitivo e físico 

(Cunningham & Baker, 2005; Rodrigues, 2006; Sani, 1999a; 2002a; b). A literatura tem 

documentado, de forma ampla, as múltiplas consequências da exposição à violência 

interparental10. Um substancial corpo de pesquisa demonstra que aproximadamente 30 a 50% 

de crianças expostas a violência estão em risco de desenvolver psicopatologia (Graham-

Berman, 1998; Wolfe, Jaffe, Wilson & Zak; 1986; cit. por Cummings & Davies, 1994)11.  

 Não obstante, importa reter que apesar da associação entre exposição à violência e 

desajustamento, as crianças exibem uma variedade de padrões de funcionamento, com 

reacções variando da psicopatologia a respostas resilientes (Baker, Jaffe & Moore, 2001; 

Hughes & Luke, 1998; Moore & Pepler, 1998). De facto, nem todas as crianças revelam 

vulnerabilidade pessoal, a existência de importantes recursos pessoais e familiares parecem 

                                                 
10 Ver Anexo  – Quadro com os efeitos imediatos da exposição à violência na criança nas varias dimensões, com 
a descrição das características predominantes e os estudos que corroboram os sintomas.   
 
 

11 Fantuzzo e Lindquist (89, cit. por Mohr, Lutz, Fantuzzo & Perry, 2000) publicaram uma revisão compreensiva 
da primeira década de estudos, tendo concluído o impacto negativo da exposição à violência familiar, e por sua 
vez, Margolin (98; cit. por Mohr, Lutz, Fantuzzo & Perry, 2000) conduziu uma revisão de todos os estudos 
levados a cabo na década de noventa, tendo chegado à mesma conclusão.  
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ter um efeito atenuador do impacto negativo da violência (Hughes & Luke, 1998)12. No 

entanto, partilhamos da opinião que a ausência de sintomatologia desadaptativa não significa 

necessariamente que a criança não foi afectada. Esta pode revelar níveis sub clínicos de 

desajustamento ou outras dificuldades que podem constituir um factor de risco para o 

desenvolvimento de psicopatologia futura. O significado desta diversidade nos resultados 

encontrados não é claro. Podemos questionar se as limitações de natureza metodológica não 

têm impossibilitado os investigadores de identificar os problemas de ajustamento de forma 

consistente. Independentemente da resposta, está claro que é premente identificar grupos de 

crianças que exibem padrões similares de problemas e determinar que factores produzem o 

desenvolvimento desses padrões.       

 De seguida, e não nos contentando com a simples identificação sintomatológica 

decorrente da exposição à violência, apresentamos uma tabela que documenta o potencial 

impacto da exposição à violência nas crianças em quatro estádios de desenvolvimento 

distintos. Somos da opinião que, para melhor compreendermos como as crianças interpretam 

e podem ser afectadas pela exposição à violência, temos de considerar o seu nível 

desenvolvimental, bem como as tarefas desenvolvimentais normativas em cada estádio. A 

forma como as crianças reagem aos eventos violentos são o resultado da sua matriz 

desenvolvimental. É sabido que, à medida que crescem, as crianças desenvolvem uma 

compreensão mais sofisticada das causas da violência, uma visão mais adequada do seu papel 

e uma maior capacidade de intervenção, pelo que não podemos ficar indiferentes a uma 

contextualização desenvolvimental do impacto.   

 

 

 

 

 

                                                 
12  Vários estudos demonstram a inexistência de problemas de ajustamento (Hughes & Luke, 1998). Estima-se 
que 25% a 40% de crianças são assintomáticas, pelo menos a curto prazo (Margolin, 2005). 
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Adaptado de Cunningham & Baker (2007). Little eyes, little ears: how violence against a mother shapes a children as they 

grow. London, On: Centre for Children & Families in the Justice Systems of the London Family Court Clinic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial Impacto da Exposição à Violência Interparental 
 

 
 

 

Aspectos Chave do Desenvolvimento 
 

 

Potencial Impacto 
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� Exploração do meio através dos órgãos sensoriais  
 

�  Estabelecimento de vinculações seguras – base para a 
regulação emocional e comportamental  

 

�  Exploração activa do meio e aprendizagem através do 
brincar 

 

�  Aprendizagem das interacções sociais a partir do que ouvem 
e observam na família 

 

� Barulho e imagens associadas com a violência podem ser perturbadoras  
 

�  Os pais podem não estar disponíveis para responder de forma consistente às 
necessidades das crianças  

 

�  Medo e instabilidade pode inibir a exploração do meio, o brincar pode estar 
relacionado com a violência – imitação  

 

�  Aprendizagem do uso da agressão nas interacções sociais  

PR
É-
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C
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LA

R
 

 

� Aprendizagem de modos de expressão adequados da 
agressão e outras emoções (e.g. raiva)   

 

�  Pensamento egocêntrico   
 

�  Estereótipos sobre os papéis de género  
 

 

�  Aumento da independência física  

 

� Aprendizagem de modos desadequados de expressão da raiva e agressão   
 
�  Auto – Atribuição da violência    
 

�  Aprendizagem de papeis de género associados a violência e vitimação 
(agressor versus vitima) 

 

�  A instabilidade pode inibir a independência, regressão no desenvolvimento   
 

ID
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C

O
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R
 

 

� Aumento da consciência do self e dos outros    
 
 

�  Sofisticação da capacidade de raciocínio sobre o certo e 
errado, ênfase na justiça e intenção    

 

� O sucesso académico e social influencia o auto – conceito 
 
 

�  Identificação mesmo sexo 
 
 

�  Aumento da influencia da escola, pares e comunidade 

 

� Aumento da consciência do impacto da violência em si e nos outros o self e dos 
outros (e.g. segurança da mãe, o pai ser preso)    

 

� Racionalização do uso da violência (e.g. mitos do abuso)    
 
 

� Dificuldades na aprendizagem devido ao impacto da violência (e.g. 
desconcentração), falta de feedback positivo e centração no feedback negativo  

 

�  Aprendizagem de papéis de género associados ao abuso (e.g. mulheres 
vitimas e homens agressores) 

 

�  Uso da agressão como forma de interacção, aumento do risco de bullying e/ou 
ser vitimada 

A
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� Aumento do sentimento de self e da autonomia na família      
 
 

� Mudanças físicas - puberdade    
 
 

� Aumento da influencia do grupo de pares e desejo de 
aceitação 

 

 
� Despertar da sexualidade e intimidade 
  
 

� Aumento da influencia dos media 

 

� As competências de comunicação e negociação da família podem ficar 
comprometidas, a transição na adolescência pode ser dificultada       

 

� Podem intervir directamente na violência, impor-se através da intimidação física 
ou agressão    

 

� Embaraço do que acontece em casa, longos períodos afastados de casa como 
forma de fuga à violência, uso de coping inadequado (e.g. abuso de álcool) 

 

 
� Dificuldade no estabelecimento de relações saudáveis, aumento do risco de 
envolvimento em relacionamentos abusivos  

  
� Maior influencia das mensagens negativas veiculadas pelos media 
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b) Consequências a Longo Prazo da Exposição à Violência Interparental 

  Para além dos efeitos imediatos, e apesar da inexistência de estudos longitudinais, a 

evidência empírica sugere consequências a longo prazo, baseando-se nas maiores taxas de 

prevalência de desordens psiquiátricas (e.g. depressão, sintomatologia traumática, baixa auto-

estima, abuso de substâncias, dificuldades emocionais e de ajustamento social) em adultos, 

que na sua infância testemunharam violência interparental (Overall, Henry & Woodward, 

1974; Mcneal & Amato; Silvern, 1995, cit. por Edleson, 1999; Carlson, 2000). Os resultados 

empíricos sugerem ainda que o testemunho de violência familiar na infância constituiu um 

factor de risco para o envolvimento em relações abusivas na idade adulta13 (Carlson, 1988; 

Strauss, Gelles, Steinmetz, 1981; cit. por Dutton, 2000), dando suporte, à hipótese da 

transmissão intergeracional da violência. Este dado é explicado por um conjunto de 

mecanismos: em primeiro lugar, a violência é uma experiência inerentemente stressora, que 

desencadeia reacções como medo, raiva, agressão e inibição do comportamento normal 

(Cummings, 1987; cit. por McNeal & Amato, 1998), em segundo lugar, dada a natureza 

egocêntrica das crianças, estas tendem a culpar-se a si próprias pela violência, originando 

sentimentos de culpa e baixa auto – estima (Grych & Fichman, 1990; cit. por McNeal & 

Amato, 1998), em terceiro lugar, a permanência no ambiente violento aumenta o sentimento 

de insegurança emocional da criança (Davies & Cummings, 1994), o que dificulta a regulação 

emocional e a capacidade de confiar, determinando dificuldades no relacionamento com os 

outros. Finalmente, através de um mecanismo de modelagem, os pais transmitem às crianças a 

crença de que os problemas se resolvem através da agressão mais do que através do 

compromisso (McNeal & Amato, 1998). Sobre este último ponto, importa salientar que a 

experiência do testemunho da violência familiar mais do que colocar os indivíduos em risco 

para a futura perpetuação de comportamentos violentos, potencia a internalização de papéis 

                                                 
13 Estudos retrospectivos indicam que o comportamento agressivo na idade adulta está associado a experiência 
de abuso na infância (Rossman, 2001; Dutton, 2000). 
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violentos, influencia as atitudes quanto ao uso da violência e quanto ao modo de expressão da 

raiva (Adams, 2006).  

 

c) Efeitos da Violência Interparental na Parentalidade 

 Os investigadores têm sido peremptórios em concluir o impacto adverso da violência 

interparental nas dinâmicas familiares e no exercício da parentalidade dos progenitores 

(Holden & Ritchie, 1991; Levendosky & Graham-Bermann, 1998, 2001; Stein, Ritchie, 

Harris & Jouriles, 1998; McCloskey, Figueiredo & Koss, 1995; cit. por Levendosky & 

Graham-Bermann, 2000), o que adquire especial relevância se atendermos que a qualidade da 

relação mãe-criança pode atenuar ou exacerbar os efeitos adversos da exposição à violência.  

 Os efeitos da exposição não se limitam ao cometimento de actos violentos, envolvem 

também actos de omissão parental das necessidades físicas e emocionais das crianças, como 

consequência da violência (Margolin, 1998; cit. por Rodrigues, 2006). As mães vítimas têm 

sido descritas como pouco disponíveis, pouco sensíveis e pouco responsivas às necessidades 

das crianças (Cummings & Davies, 1994; Grych & Fincham, 1993; Osofsky, 1998; Sani, 

1999a; 2002a; b). A ocorrência de violência continuada torna as mães exaustas e 

desmoralizadas, hipervigilantes com a sua segurança, focadas nas suas próprias necessidades 

e inaptas para detectar as necessidades emocionais das crianças. Mesmo quando as 

necessidades são detectadas, as mães podem estar indisponíveis para responder de um modo 

apoiante e consistente por se encontrarem absorvidas nas dificuldades conjugais (Cox, Paley 

& Harter, 2001; Harris & Jouriles, 1998).  

 Além da menor disponibilidade emocional, a literatura faz referência às abordagens 

disciplinares pouco consistentes, que variam de estratégias autoritárias de controlo, disciplina 

e monitorização, muitas vezes como forma de evitar que o comportamento da criança 

desencadeie novo episódio de violência, a práticas permissivas com défices ao nível da 
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estruturação e estabelecimento de limites, em resposta à parentalidade autoritária do abusador 

e como forma de compensação atendendo a tudo o que a criança já sofreu (Baker & 

Cunningham, 2004). Diferentes estilos parentais têm associado impacto diferenciado nas 

crianças. Baixos níveis de envolvimento parental, supervisão pobre e práticas disciplinares 

inconsistentes estão associados a comportamento disruptivo (Loeber & Stouthamer, 1986; cit. 

por Hughes & Luke, 1998) e controlo parental excessivo a sintomatologia depressiva e 

ansiosa nas crianças (Gerlsma, Emmelkamp & Arrindell, 1990; cit. por Hughes & Luke, 

1998). 

 As dificuldades e inconsistências na parentalidade das mães vítimas devem ser 

entendidas, por um lado, à luz das estratégias abusivas usadas pelo agressor, e por outro, ao 

impacto psicológico causado pela experiência de vitimação. O comportamento controlador e 

isolador do parceiro não permite que a mulher desempenhe os padrões normais de cuidado, 

sendo que, após a separação, as mulheres voltam a apreciar a parentalidade e tornam-se mais 

apoiantes (Holden & Ritchie, 1991; Sullivan, Nguyen, Allen, Byber & Juras, 1999; cit. por 

Randford & Hester, 2001). Por sua vez, o stress psicológico consequência da vitimação 

continuada e severa a que estão sujeitas (Astin, Lawrence & Foy, 93; Rossman e Ho, 2000; 

cit. por Sullivan, Juras, Bybee, Nguyen & Allen, 2000), diminui a capacidade destas mães em 

manter um funcionamento adequado, oscilando entre períodos de isolamento/ raiva e 

afecto/amor, à medida que tentam responder à violência, ao estado interno traumatizado e às 

exigências da parentalidade14. Para além dos efeitos nas práticas educativas, alguns autores 

conjecturam que a saúde mental das mães tem efeito directo na criança (Edleson, 1999; 

Levendosky & Graham-Bermann, 2000), aumentando o risco de desenvolvimento de 

psicopatologia. Exemplificando, alguns autores teorizam que a depressão maternal leva a uma 

                                                 
14 Os sintomas traumáticos estão associados a diminuição do afecto, controlo e eficácia parental (Levendoskey & 
Graham-Bermann, 1998; cit. por Levendoskey & Graham-Bermann, 2000) e os sintomas depressivos têm sido 
associados a atitudes punitivas (Cohen, Brook, Cohen, Velez & Garcia, 1990; Fendrich, Warner & Weissman, 
1990; cit. por Cummings & Davies, 1994) e conhecimento inadequado do desenvolvimento da criança. 
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percepção negativa da criança e ao aumento de comportamentos parentais negativos, o que 

por sua vez aumenta os problemas de conduta da criança (Patterson, 1982; cit. por Sullivan, 

Juras, Bybee, Nguyen & Allen, 2000) e as crianças que percebem que os pais estão muito 

ansiosos tendem a desenvolver níveis elevados de ansiedade (Klingaman, Sagi & Raviv, 

1993; cit. por Sani, 2002a). 

 

3.2. Investigação sobre os Factores Moderadores do Impacto  

 A relação entre exposição a violência interparental e impacto psicológico na criança é 

mediada por um conjunto de variáveis15, que embora não devam ser entendidos numa 

perspectiva causal, revelam processos complexos que interferem, ora amenizando ora 

agravando, o ajustamento psicológico das crianças.  

 Duas das variáveis alvo de investigação dizem respeito às características das crianças, 

nomeadamente o seu nível desenvolvimental e o género. Existem diferenças no impacto e no 

coping em função da idade. Concretamente, a investigação sugere que, desde os 6 meses de 

idade, as crianças reagem aos conflitos (Cummings & Davies, 1994), em idade pré-escolar 

parecem exibir maiores problemas e medo mais intenso (Hughes, 1988, cit. por Edleson, 

1999; Vogel, El-Sheikh, 1989; cit. por Cummings & Davies, 1994) e na idade escolar a 

disposição para o envolvimento directo nas interacções abusivas aumenta consideravelmente. 

A este dado, não é alheio o facto de que as crianças mais velhas são cognitivamente mais 

maduras, o que pode influenciar o significado do conflito interparental assim como os seus 

recursos (Wolak & Finkelhor, 1998; cit. por Carlson, 2000). O impacto diferencial do género 

no ajustamento das crianças tem sido discutido, embora sem resultados consistentes. Por um 

                                                 
15 Apesar da diversidade de factores referenciados na literatura, iremos focar a nossa atenção e análise nas 
variáveis pertinentes atendendo ao estudo em curso. 
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lado, existe evidência de que os rapazes exibem maiores problemas de externalização e as 

raparigas de internalização (Carlson, 2000; Grych, Jouriles & Swank, 2000; Kerig, 1998), o 

que à luz da teoria da aprendizagem social parece lógico, na medida em que os rapazes 

tendem a identificar-se com o agressor e consequentemente com os seus padrões 

comportamentais, e as raparigas com a vítima (Salzinger, Feldman, Ng-Mak; Mojica, 

Stockhammer & Rosário, 2002). No entanto, alguns estudos revelam resultados contrários, 

com as raparigas a apresentarem índices mais elevados de sintomatologia externalizadora do 

que os rapazes (Holden & Ritchie, 1991; Spaccarelli, Sandler & Roosa, 1994; cit. por 

Laumakis, Margolin & John, 1998; Moore & Pepler, 1998). Cummings e Davies (1994) 

alertam para o facto de que as diferenças encontradas entre rapazes e raparigas não são tanto 

ao nível do distúrbio mas na forma de expressão e estas diferenças parecem ainda mudar com 

a idade. Na infância os rapazes estão mais predispostos a reacções de raiva e as raparigas de 

tristeza sendo que, no início da adolescência, este padrão tende a inverter-se (Cummings, 

Ballard & El-Sheikh, 1991; cit. por Cummings, 1998). As dificuldades de ajustamento dos 

rapazes, nomeadamente a sintomatologia ansiosa e externalizadora, parecem estar 

relacionadas com a percepção de ameaça e de eficácia de coping e a tendência internalizadora 

das raparigas com processos de culpabilização (Cummings, Davies & Simpson, 1994; Verig, 

1997; cit. por Cummings, 1998; Kerig, 1998).          

 As características da violência testemunhada parecem ser factores igualmente 

relevantes na compreensão do impacto do testemunho da violência. A exposição à violência 

severa está associada a reacções intensas na criança, que se podem traduzir em manifestações 

de raiva, tristeza, preocupação, vergonha, culpa e relutância em intervir directamente 

(Cummings & Davies, 1994), bem como a percepção de ameaça e expectativas sobre a 
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escalada do conflito (Grych & Fincham, 1990). A exposição frequente16 aumenta a 

reactividade da criança a interacções violentas, ampliando os efeitos dessas interacções 

(Jenkins & Smith, cit. por Cummings & Davies, 1994; Jouriles, McDonald, Vincent & 

Mahoney, 1996; cit. por Grych, Jouriles & Swank, 2000) e a cessação do conflito está 

associada à redução de problemas de comportamento. A exposição a agressões físicas e a 

múltiplas formas de violência parecem interagir e alterar o grau no qual a violência afecta a 

criança (O’Keefe, 1996), bem como a experiência anterior com a violência, na medida em que 

afecta a sensibilidade da criança e cria expectativas sobre o curso dos conflitos17. A evidência 

empírica sugere ainda uma relação inversamente proporcional entre o impacto e o tempo 

decorrido desde o evento violento (Wollfe, Zak, Wilson & Jaffe, 1986; cit. por Edleson, 

1999). Finalmente, a resolução está associada à redução do impacto negativo da violência no 

comportamento e emoções da criança (Cumming, 1987; Vogel & El- Sheikh, 1989; cit. por 

Cummings & Davies, 1994).  

 A existência de sintomatologia típica de um quadro de Perturbação de Stress Pós 

Traumático tem sido proposta como um possível factor mediador do impacto. Tem havido um 

aumento da investigação nesta população focada nas respostas traumáticas (Devoe & 

Graham-Bermann, 1997; cit. por Rossman & Ho, 2000), que nos permite concluir que a 

incidência da perturbação nas crianças expostas é semelhante a outras formas de trauma que 

tradicionalmente estão ligados a este quadro nosológico. A sintomatologia traumática tem 

sido associada a problemas de internalização e externalização (Graham-Bermann & 

Levendosky, 1998; cit. por Carlson, 2000).   

                                                 
16 O conflito continuado é um preditor significativo de variabilidade em vários domínios do ajustamento, 
incluindo problemas de internalização, externalização, auto-estima, competência social e cognitiva. 
17 A influência das experiências passadas é dependente da memória da criança, como tal, espera-se que as 
memórias do conflito passado exercem mais efeito nas crianças à medida que as capacidades da memória 
aumentam com a idade (Grych & Fincham, 1990).  
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Peled (1998) sugere que as relações com as figuras parentais são um elemento chave 

na compreensão das respostas das crianças. Quando ocorre a separação do casal, o 

relacionamento da criança com o pai pauta-se pela ambivalência, com as crianças a expressar 

um padrão recorrente de emoções conflituosas, que incluem afecto e simultaneamente 

ressentimento, medo, dor, confusão e desilusão pelo seu comportamento violento ou 

identificação com o pai ausente (Baker, Jaffe & Ashbourne, Ashbourne, & Carter, 2002). As 

crianças são apanhadas entre o sentimento que a violência está errada e o sentimento de amor 

e vinculação aos pais, que as conduz muitas vezes à manifestação de raiva pela decisão da 

mãe de sair de casa (Stover, Van Horn, Turner, Cooper & Lieberman, 2003). As 

representações das crianças da figura paterna são determinadas pela frequência do contacto 

com os pais. As crianças que não vêem os pais durante um longo período de tempo tendem a 

relembrá-los de uma forma uni-dimensional, vendo-os como heróis ou vilãos, e as crianças 

que têm contacto periódico com os pais podem formar representações menos idealizadas e 

mais complexas (Lieberman & Van Horn, 98; cit. por Stover, Van Horn, Turner, Cooper & 

Lieberman, 2003). Uma questão importante é que a violência não acaba com a separação, 

verificando-se muitas vezes um aproveitamento por parte do agressor do regime de visitas 

estabelecido para continuar a exercer violência e controlo sobre a mãe da criança (Jaffe & 

Geffner, 1998), sendo que a continuidade do abuso da figura materna está correlacionado 

positivamente com desordens de conduta, ansiedade e hiperactividade na criança (Lamb, 

1997; cit. por Stover, Van Horn, Turner, Cooper & Lieberman, 2003)18. Isto não significa que 

as visitas em si têm um impacto negativo na criança, antes que o seu ajustamento é mediado 

pela continuidade da violência.  

                                                 
18 Os resultados dos estudos indicam que as visitas constituem a principal influência da sintomatologia 
internalizadora, numa relação de proporcionalidade inversa, e a re-ocorrência da violência e sua severidade com 
a sintomatologia externalizadora (Stover, Van Horn, Turner, Cooper & Lieberman, 2003).  
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Os efeitos da exposição da criança à violência interparental não ficam totalmente 

compreendidos se negligenciarmos o modo como esta interpreta e atribui significado às 

interacções abusivas. Os significados e as representações que a criança vai construindo, 

durante e depois do incidente, medeiam fortemente o impacto da experiência (Sani, 2002a; b). 

A violência interparental é um stressor que conduz a criança na tentativa de compreender e 

lidar com os eventos violentos, procurando dar resposta a questões como: O que está a 

acontecer? Porque é que está a acontecer? O que posso fazer? Segundo Grych e Fincham, 

1990, inicialmente, a criança, através de um processamento primário, torna-se consciente da 

ocorrência do evento stressor e experiencia uma reacção emocional. Neste primeiro momento, 

a criança atende ao conflito e extrai informação sobre a sua negatividade, ameaça e auto-

relevância, sendo que esta avaliação inicial é influenciada pelas características do episódio e 

factores contextuais. Segue-se um estado de processamento elaborado, o processamento 

secundário, durante o qual a criança irá tentar descobrir porque é que o conflito está a ocorrer 

(atribuição causal), quem é o responsável (atribuição de responsabilidade) e se dispõem de 

capacidades adequadas para lidar com sucesso com a violência (expectativa de eficácia). A 

avaliação de ameaça desencadeia uma variedade de medos e preocupações na criança, o 

assumir a responsabilidade pelo despoletar e pelo término da violência conduz a um pior 

funcionamento psicológico (Mcgee, Wolfe & Olson, 2001; cit. por Margolin, 2005) e o 

coping com sucesso resulta numa redução de afecto negativo, enquanto que o coping sem 

sucesso mantem ou aumenta o stress da criança (Grych & Fincham, 1990). Importa ainda 

salientar que as interpretações da criança acerca da violência mudam com a idade. À medida 

que a criança cresce, torna-se capaz de compreender melhor e de lidar eficazmente com os 

eventos violentos e estão mais aptas a regular as emoções e o seu comportamento. O nível de 

desenvolvimento das crianças pode exercer ainda um efeito indirecto no comportamento dos 

pais, com implicações na percepção da criança da violência. Alguns pais podem discutir de 
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modo menos intenso e frequente em frente de crianças mais novas porque as consideram mais 

vulneráveis. A compreensão dos pais do desenvolvimento cognitivo também afecta as 

explicações que dão às crianças sobre as causas e o significado da violência, o que por sua vez 

determina o processamento da criança sobre acontecimentos. Os pais podem acreditar que 

crianças mais novas não percebem a violência interparental e como tal não a discutem com 

elas. As crianças muitas vezes revelam-se boas observadoras mas pobres intérpretes, dando 

lugar a reacções emocionais diversas e intensas. De seguida, apresentamos uma tabela em 

que, mais do que listarmos algumas emoções que as crianças expostas à violência tipicamente 

vivenciam, enquadramos as cognições que estão na sua origem.  

 

Emoções Cognições 
 

Tristeza 
 

“Porque é que isto acontece?” 

 

Confusão 
 

“Porque é que a mãe não lhe bate?” 

 

Preocupação 
 

“A mãe um dia vai ser seriamente magoada.” 

 

Frustração 
 

“Eu também tenho problemas mas ninguém se preocupa comigo.” 

 

Isolamento 
 

“Não posso falar com ninguém sobre isto.” 

 

Culpa 
 

“Eu podia ter feito algo para evitar que isto acontecesse.” 

 

Medo 
 

“Da próxima vez ele pode-me magoar.” 

 

Embaraço 
 

“Isto não acontece nas outras famílias. Os vizinhos vão ouvir.” 

 

Resignação 
 

“Isto nunca vai acabar.” 

 

Vingança 
 

“Só desejo que ele morra.” 

 

Desesperança 
 

“Não há nada que eu possa fazer para ajudar a minha mãe.” 

 

Responsabilidade 
 

“Eu tenho de proteger a minha mãe e os meus irmãos mais novos.” 

 

Raiva 
 

“Porque é que a minha mãe deixa-o tratá-la tão mal?” 

 

Pânico 
 

“Como vamos sobreviver se a mãe o deixar?” 

Adaptado de Cunningham & Baker (2007). Little eyes, little ears: how violence against a mother shapes a children as they 

grow. London, On: Centre for Children & Families in the Justice Systems of the London Family Court Clinic. 
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4. CASAS DE ABRIGO: A SOLUÇÃO OU O PROBLEMA? 

4.1. Dados Empíricos Existentes  

Do ponto anterior, fica claro que a investigação na área tem consistido, 

preferencialmente, em estudos quantitativos, que analisam os efeitos adversos do testemunho 

da violência no ajustamento psicológico das crianças e os factores que influenciam o grau em 

que estas são afectadas (Peled, 1998). No entanto, não podemos deixar de salientar que a 

realidade portuguesa constitui uma excepção a este nível, na medida em que existem vários 

trabalhos empíricos realizados com esta população que encerram uma metodologia qualitativa 

na análise das representações das crianças da violência familiar (Rodrigues, 2006; Sani, 

2002a, 2003, 2004).  

A avaliação do impacto tem sido feita recorrendo a medidas de avaliação clínica, bem 

como a instrumentos que permitem caracterizar os episódios abusivos nas suas principais 

dimensões, administradas às crianças ou a outras fontes (mãe), que na sua maioria se 

encontram acolhidas em Casas de Abrigo (Kerig, 1998). O recurso às crianças em 

acolhimento tem sido fomentado pela dificuldade em aceder ao objecto de estudo. No entanto, 

este foco tem sido criticado como uma ameaça à validade externa do nosso conhecimento, na 

medida em que, a investigação com amostras de Casas de Abrigo, mais do que avaliar as 

consequências da exposição ao abuso, pode detectar os efeitos do stress associado ao estar 

numa instituição. O acolhimento pode constituir uma fonte de stress ao ocorrer a ruptura do 

sistema de suporte familiar e social da criança. Esta vê-se retirada da sua casa, da vizinhança, 

da escola, dos seus bens pessoais e tem de rapidamente se adaptar a uma nova realidade, 

nomeadamente a um novo quarto, pessoas estranhas, nova escola, regras, falta de privacidade, 

intensidade emocional dos outros residentes e indisponibilidade emocional e física da mãe 

(Peled & Davies, 1995). As crianças podem ainda sentir a falta do pai e rapidamente esquecer 

ou minimizar os motivos porque estão na Casa de Abrigo e culpar a mãe por terem deixado a 
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casa, amigos e a escola (Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990). Todas estas mudanças podem 

desencadear respostas emocionais como sentimento de perda, raiva, medo, tristeza e culpa 

(Peled & Davies, 1995). Começar uma vida nova despoleta simultaneamente sentimentos de 

esperança e optimismo, stress e exaustão. A experiência do acolhimento constitui um desafio, 

uma influência única na criança e pode contribuir significativamente para os resultados 

encontrados, o que nos leva a não ter certezas sobre se os resultados são atribuídos à violência 

que precedeu a entrada na Casa de Abrigo, ao stress do acolhimento ou à combinação dos 

dois factores (Moore & Pepler, 1998). A evidência empírica19 confirma este potencial confuso 

ao realçar que as crianças em acolhimento apresentam níveis significativamente mais 

elevados de stress psicológico do que as crianças expostas mas que vivem em casa (Fantuzzo, 

Mohr, & Noone, 2000).  

Não obstante estas limitações, procederemos de seguida à apresentação dos achados 

empíricos por nós considerados relevantes e que resultam de estudos que utilizaram na sua 

amostra crianças em acolhimento, embora o impacto do acolhimento não tenha constituído o 

âmago da maioria das investigações referidas. Enquadramos os resultados em diferentes 

tópicos, de forma a possibilitar uma compreensão global do fenómeno em estudo.  

 

• Severidade da Violência: Segundo Johnson (1995; cit. por Norwood & Ezell, 2001) 

as crianças em Casas de Abrigo estiveram expostas no seu contexto familiar a um tipo de 

violência que ele designa de “Terrorismo Patriarcal”. Segundo o autor, este tipo de 

violência caracteriza-se pela maior severidade e unidireccionalidade (homem para mulher) 

e habitualmente tende a escalar na frequência, intensidade e severidade ao longo do curso 

da relação. De facto, os estudos testemunham diferenças na severidade da violência 

                                                 
19 Os estudos indicam que cerca de 50-55% das crianças em acolhimento experienciam problemas de 
internalização e externalização  moderados a severos (Hughes & Luke, 1998, cit. por Graham- Bermann & 
Hughes, 2003; Moore & Pepler, 1998; Norwood & Ezell, 2001).   
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experienciada pelas mulheres que ingressam em Casas de Abrigo das que permanecem na 

relação abusiva. A média dos actos violentos experienciados pelas mulheres em Casas de 

Abrigo é três vezes mais elevada (Straus, 1990; cit. por Norwood & Ezell, 2001) 

Acrescente-se a este dado que, mais de metade das mulheres em acolhimento foram 

frequentemente ameaçadas de morte pelo parceiro (Jouriles & McDonald, 1998, cit. por 

Norwood & Ezell, 2001), experienciaram abuso físico e sexual pelo menos uma vez por 

mês e uma considerável percentagem experienciou diariamente abuso emocional e verbal. 

A severidade da violência está relacionada com sintomatologia traumática (Jarvis, Gordon 

& Novaco, 2005).   

 

• Exposição e Vitimação Directa: As crianças em Casas de Abrigo experienciaram 

várias formas de violência no seu contexto familiar. Não só testemunharam violência 

interparental, mas uma proporção substancial foi também alvo de violência física, 

psicológica e sexual (Hernandez & Grãs, 2005), o que poderá acarretar um agravamento 

no funcionamento psicológico das crianças.  

 

• Percepção da Violência: As crianças revelam diferentes níveis de consciência e 

prontidão para abordar o tema violência. Aproximadamente 10% das crianças acolhidas 

com mais de 8 anos e que foram entrevistadas referem que nunca viram o pai abusar 

fisicamente da mãe. Em contraste, outras crianças testemunharam o abuso das mães e 

muitas admitem ter testemunhado abuso severo (risco de morte). Estas diferentes 

compreensões da situação familiar e percepção da violência interparental tem implicações 

na forma como as crianças perspectivam a ida para uma Casa de Abrigo (Stephens, 

McDonald & Jouriles, 2000). Algumas crianças não compreendem o porquê do ingresso 

numa instituição, outras estão zangadas e ressentidas porque culpam as mães de as terem 

levado para longe dos pais, casa, escola e amigos e outras afirmam sentir-se mais seguras 
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do que em casa, manifestando uma visão positiva do acolhimento (Ornduff & Monahan, 

1999; cit. por Jarvis, Gordon & Novaco, 2005).   

 

• Índices de Ajustamento: Os resultados obtidos com o CBCL (Achenbach, 1991a), 

inventário preferencial na avaliação das crianças expostas à violência familiar, suscitam 

alguma preocupação. Entre 23% a 57 e 23% a 47% das crianças em Casas de Abrigo 

obtiveram, respectivamente, valores no nível clínico para os comportamentos de 

internalização e externalização (Fantuzzo et al., 1991; Holden, Stein, Ritchie, Harris, & 

Jouriles, 1998; O’Keefe, 1994; Ware et al., 2001, cit. por Jarvis, 2006; Jarvis, Gordon e 

Novaco, 2005). As raparigas são mais internalizadoras do que os rapazes (Hughes, 

Parkinson & Vargo, 1987; cit. por Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990). As crianças que 

apresentavam níveis elevados de problemas de externalização também evidenciavam 

problemas de internalização (Grych, Jouriles & Swank, 2000).  

 

• Padrões de Ajustamento: A experiência das crianças ao abuso e ao acolhimento 

está associado a resultados heterogéneos. Na literatura é possível identificar padrões de 

ajustamento distintos. Hughes e Luke (1998; cit. Grych, Jouriles & Swank, 2000) 

caracterizaram as crianças em acolhimento com base nos resultados obtidos em termos de 

problemas de externalização, ansiedade e auto-estima. Neste sentido, identificaram cinco 

clusters distintos. O subgrupo maior, 36%, refere-se às crianças com níveis moderados de 

ansiedade, problemas de externalização e auto estima. O segundo subgrupo, 26%, foi visto 

como funcionando bem em virtude dos baixos níveis de problemas externalização e 

ansiedade e elevada auto estima. O terceiro subgrupo, 16%, demonstrou níveis 

preocupantes de problemas de externalização e internalização. O quarto grupo, 16%, 
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exibiu problemas de externalização e o quinto grupo, 7%, exibiu unicamente problemas de 

internalização20.  

 

• Tempo de Permanência e Ajustamento: Os problemas das crianças vão 

diminuindo com a passagem do tempo em acolhimento. Os problemas de internalização 

evidenciam-se mais na altura da admissão do que meses após o acolhimento (Emery, 

Kraft, Joyce & Shaw, 1984; cit. por Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990). As mães avaliam as 

crianças como tendo significativamente menos problemas de internalização quatro meses 

após a entrada na Casa de Abrigo (Emery, Kraft, Joyce e Shaw, 1984; cit. por Moore & 

Pepler, 1998). Por outro lado, as crianças que apenas estiveram no acolhimento de 

emergência (alguns dias) apresentam índices mais elevados de problemas de 

internalização e externalização (Jarvis, 2006). Importa ainda salientar que os problemas de 

ajustamento das crianças são estáveis, não desaparecem ou melhoram com a separação da 

família do agressor (Stephens, McDonald & Jouriles, 2000), o que vem reforçar a 

necessidade de desenvolver um acompanhamento especializado e ajustado aos problemas 

evidenciados pelas crianças. 

 

• Saída da Casa de Abrigo e Ajustamento: Os estudos que investigaram o 

ajustamento das crianças após a saída das Casas de Abrigo revelaram resultados mistos. 

No entanto, a maioria evidencia que ocorreu uma diminuição nos problemas de 

comportamento após o término do acolhimento (Holden, Stein, Ritchie, Harris e Jouriles, 

1998; cit. por Jarvis, 2006). De referir que, a saída da Casa de Abrigo, na maioria dos 

casos, ocorreu após alguns meses de acolhimento, o que, e atendendo aos resultados 

referidos no ponto anterior que ressaltam que os problemas de ajustamento tendem a 

                                                 
20 Grych, Jouriles, Swank, McDonald e Norwood (2000; cit. por Jouriles, Norwood, McDonald & Peters, 2001) identificaram 
padrões similares de ajustamento em crianças de Casas de Abrigo: um grupo de crianças (31%) funcionou no nível normal, 
um segundo grupo, 19%, demonstrou níveis elevados de problemas de internalização e externalização, com predomínio da 
externalização, um terceiro grupo, 21%, apresentou índices elevados de externalização, um quarto grupo, 18%, evidenciou 
valores elevados na internalização e baixos de externalização e o grupo final tem níveis elevados de internalização e 
externalização com os problemas de internalização a predominar.  
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diminuir após quatro meses de permanência na Casa de Abrigo, nos leva a levantar a 

hipótese de que a permanência muito prolongada em acolhimento pode deixar de ter o 

efeito securizante na criança e passar a constituir uma fonte de stress.     

 

 

• Fontes de Informação: A questão de quem relata as dificuldades das crianças 

também parece ser importante. A investigação tem evidenciado que as mães residentes em 

Casas de Abrigo pontuam as crianças mais negativamente do que as professoras, o pessoal 

técnico ou do que as próprias crianças (Moore & Pepler, 1998; Sternberg, Lamb & 

Dawud-Noursi, 1998). Este facto poderá ser explicado pelo próprio stress em que as mães 

se encontram (Hughes & Barad, 1983, cit. por Carlson, 2000), e pelo facto de as crianças 

tenderem a minimizar os seus auto - relatos devido a mecanismos de defesa ou negação 

(Rossman & Rosenberg, 1992, cit. por Carlson, 2000). Os pais estão mais aptos a relatar 

comportamentos de externalização (Loeber, Green, Lahay & Stouthamer- Loeber, 1991; 

cit. por Hughes & Luke, 1998) e as crianças respondem melhor às suas experiências 

internas (Reynolds, 1993; cit. por Hughes & Luke, 1998). As equipas técnicas concordam 

que a exposição à violência afecta o desenvolvimento da criança. Relatam problemas 

emocionais (62%), de conduta (51%) e de desenvolvimento (22%) e estimam que apenas 

14% das crianças não evidenciam problemas de ajustamento (McKay, 1981; cit. por Jaffe, 

Wolfe & Wilson, 1990).   

 

 

4.2. Enquadramento e Tendências Evolutivas das Casas de Abrigo em Portugal  

O aparecimento das Casas de Abrigo em Portugal remonta à década de 90, o que 

corresponde a um atraso de cerca de duas décadas comparativamente com a realidade 
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europeia (Baptista, Silva & Nunes, 2004)21. Este surgimento tardio esteve estreitamente 

relacionado com as políticas legais e institucionais de combate à problemática da violência 

doméstica, que conheceram um forte impulso com a aprovação da Lei 61/91 de 13 de 

Agosto22. Desde então, o quadro legal português tem vindo a evoluir e a aproximar-se cada 

vez mais da legislação internacional no que diz respeito à protecção das mulheres e crianças 

vítimas de violência familiar.    

No que concerne aos marcos legislativos que rodearam o aparecimento das Casas de 

Abrigo em Portugal destacamos a aprovação do Primeiro Plano Nacional Contra a Violência 

Doméstica (CIDM, 2000) que preconizou a execução de uma estratégia coordenada e 

pluridisciplinar de prevenção, apoio e reparação em situações de violência doméstica entre os 

serviços da Administração Central, Regional e os Parceiros Sociais, seguida da aprovação da 

Lei n.º 107/99 de 03 de Agosto, que estabeleceu e regulamentou a “criação da rede pública de 

Casas de Abrigo para a mulheres e crianças vítimas de violência”. Em 2000, surge a Lei n.º 

323/2000, que ao regulamentar a lei 107/99, dita formas de acção sobre a criação e 

funcionamento das Casas de Abrigo e Centros de Atendimento a vítimas de violência. Em 

2003, é apresentado o II Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, focalizado 

principalmente na violência exercida sobre as mulheres. Este plano estabelece um conjunto de 

acções que visam promover a informação e sensibilização dos cidadãos para o problema da 

violência doméstica; formação continuada e especializada para os técnicos que, directa ou 

indirectamente, lidam com vítimas; revisão permanente do nosso ordenamento jurídico; 

investigação que permita um conhecimento sustentado e aprofundado sobre a problemática e 

a protecção da vítima e sua integração social. Este último ponto assenta em medidas como o 

                                                 
21 Na década de 1970, a violência doméstica começou a ser denunciada de forma específica como um problema e 
nasceu na Inglaterra o movimento denominado “Mulheres Maltratadas”, com o estabelecimento da primeira 
Casa de Abrigo em 1971. Em Espanha as Casas de Abrigo surgiram em 1984.  
 
22 Esta lei possibilitou o reforço dos mecanismos de protecção legal às mulheres vítimas de violência doméstica, 
nomeadamente através de um conjunto de medidas, entre as quais a criação de serviços de atendimento e 
encaminhamento das vítimas. 
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incremento da rede nacional de Casas de Abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência 

doméstica de acordo com o estabelecido nas Leis n.º 107/99 e n.º323/2000, promovendo deste 

modo a assistência em situações de emergência social e garantindo que à ocasião difícil da 

ruptura se perspective um novo projecto de vida.  

A constatação da inexistência de orientações comuns sobre o funcionamento das Casas 

de Abrigo e de directrizes de prestação de serviços, conduziu, no início de 2006, à aprovação 

da Lei n.º 1/200623. De acordo com este novo ordenamento legal, as Casas de Abrigo 

constituem formas de apoio vocacionadas para a protecção de mulheres e crianças vítimas de 

violência, tendo em vista, o seu acolhimento temporário, a salvaguarda da sua integridade 

física e psicológica, o proporcionar condições necessárias à educação, saúde, e bem-estar, a 

aquisição de competências pessoais, profissionais e sociais e a reorganização do seu projecto 

de vida, visando a respectiva reinserção familiar, social e profissional. O acolhimento em 

Casas Abrigo constitui, assim, uma resposta de intervenção abrangente e integrada, pelas 

diferentes vertentes que compreende (social, psicológica, jurídica) e pela direccionalidade do 

projecto de vida que ambiciona. Constituem um passo essencial no possibilitar uma resposta 

mais completa e útil à população vítima de crime, pois representa a continuidade de um 

esforço de combate à violência familiar, protegendo as vítimas, na sua maioria mulheres e 

crianças, possibilitando a ruptura com a situação de vitimação e criando os meios e as 

estratégias para que possam exercer os seus direitos fundamentais e constitucionais de 

cidadãos. A praxis diz-nos que a reorganização do projecto de vida, contextualizada num 

processo de consciencialização e tomada de decisão, inicia-se muitas vezes com a ruptura 

familiar, a partir de uma saída, repentina ou premeditada, do cenário da violência. O 

abandono do lar e do agressor ocorre quando a aceitação ou permissividade perante o acto 

                                                 
23 Esta lei veio introduzir um conjunto de normas técnicas em relação as condições mínimas de abertura e de 
funcionamento das Casas de Abrigo, bem como à qualidade dos serviço prestados às mulheres e crianças vitimas 
de violência, com o objectivo de conferir maior uniformidade na intervenção.  
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violento atinge o limite e o ingresso na Casa Abrigo resulta da inexistência de recursos de 

apoio familiares, afectivos ou de sociabilidade. A esta decisão, tomada no curso da 

subjectividade própria de cada pessoa, é necessário assistir com recursos sociais, como sejam 

o acesso das vítimas a uma Casa Abrigo, sendo muitas vezes indispensável que estes ocorram 

fora do alcance intimidador dos agressores, acarretando a ruptura do sistema conjugal e 

parental (pai e filho).  

Após esta fase inicial de desenvolvimento da rede pública de Casas de Abrigo, que se 

traduziu, por um lado, no aumento significativo do número de equipamentos disponíveis 

(estima-se que existam cerca de 34 Casas de Abrigo em Portugal), e por outro, num esforço 

de regulamentação das regras de funcionamento e fiscalização, assiste-se actualmente ao 

debate público sobre as práticas e necessidades de intervenção nestes settings. De um tipo de 

ajuda patriarcal, tem-se evoluído progressivamente para uma forma de intervenção mais 

profissional (Baptista, Silva & Nunes, 2004). Neste contexto, tem havido uma crescente 

tomada de consciência dos desafios que os menores que se encontram em acolhimento 

juntamente com as suas mães, colocam às equipas técnicas. Inicialmente o trabalho 

desenvolvido nas Casas de Abrigo destinava-se sobretudo ao apoio directo às mulheres, sendo 

que o apoio às crianças era considerado por arrasto, nunca tido como uma responsabilidade 

directa. Cada vez mais as Casas de Abrigo preconizam no projecto global de intervenção com 

cada agregado familiar, planificado pelas equipas técnicas, um acompanhamento 

sócioeducativo das crianças, tendo em conta as necessidades individuais das mesmas. Deste 

modo, procuram assegurar uma intervenção individualizada da criança, em clima de 

segurança afectiva e física, com vista a contribuir para a sua estabilidade e desenvolvimento 

global.  

 No entanto, e não obstante os progressos verificados, resulta claro que existe um 

insuficiente conhecimento e reflexão sobre o impacto da experiência do acolhimento na 
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vivência subjectiva das crianças e sobre as necessidades de intervenção com as mesmas. 

Priorizamos a necessidade de promover a produção de conhecimento focalizado nas crianças 

tendo sempre, como objectivo último, a melhoria na qualidade dos serviços prestados. O 

grande desafio que se perspectiva com este, e outros trabalhos que se façam na área, coloca-se 

ao nível da incorporação dos resultados dos estudos nas práticas das organizações e dos 

profissionais que diariamente trabalham com esta população. Neste sentido, um esforço 

acrescido terá que ser feito na abertura de canais de comunicação entre produtores e 

utilizadores de conhecimento. Paralelamente, e baseando a seguinte argumentação na 

sensibilidade adquirida ao longo de três anos de profissional numa Casa de Abrigo, somos da 

opinião que deverão ser realizados esforços no sentido de colmatar algumas lacunas que 

poderão estar na base de práticas menos adequadas, nomeadamente, a escassez de formação 

sobre a temática, o isolamento profissional dos técnicos que impossibilita a partilha de 

experiências, esclarecimento de dúvidas e aperfeiçoamento de intervenções bem como a 

quase inexistente avaliação técnica no interior das equipas e externa.  

 

5. MODELOS EXPLICATIVOS DO IMPACTO 

5.1. Resenha de Abordagens Teóricas Tradicionais   

Uma variedade de perspectivas teóricas têm sido usadas na tentativa de explicar a 

complexidade e diversidade da experiência da exposição à violência. Inicialmente, a Teoria 

da Aprendizagem Social de Bandura (1977, 1989; cit. por Salzinger, Feldman, Ng-Mak; 

Mojica, Stockhammer & Rosário, 2002), possibilitou uma explicação satisfatória de como a 

exposição a modelos interparentais violentos pode conduzir padrões comportamentais 

semelhantes nas crianças, contribuindo para o desenvolvimento de problemas de 

externalização. De acordo com este modelo, as interacções interparentais fornecem à criança 

um modelo geral de interacção comportamental, através de mecanismos de reforço e 
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modelagem. Assim, as crianças inseridas em ambientes familiares violentos aprendem 

inúmeras lições, nomeadamente, adquirem informação sobre estratégias de interacção 

baseadas na agressão, aprendem que a violência faz parte das relações familiares, é aceitável 

como meio de resolução de conflitos e constitui um meio adequado e apropriado de controlo 

sobre os outros e, finalmente, racionalizam estereótipos associados aos papéis de género, 

privilégio e poder do homem sobre a mulher e aprendem que é legítimo manipular e coagir 

para satisfazer as suas necessidades24 (Adams, 2006; Baker & Jaffe, 2002; Cunningham & 

Baker, 2005; Pepler, Catallo & Moore, 2000; Osofsky, 1998; Rodrigues, 2006; Sani, 1999a; 

2002a). A exposição a conflitos frequentes e intensos conduz a uma legitimação da conduta 

agressiva, podendo transmitir-se a noção de que este comportamento é recompensado. A 

aprendizagem dos comportamentos agressivos é reforçada pela relação afectiva entre a 

criança e o pai abusivo, constituindo este um modelo poderoso e perigoso (Graham – 

Berrmann, 1998; Grych & Fincham, 1990). Não obstante a sua pertinência, do nosso ponto de 

vista, este modelo apresenta duas grandes lacunas, ao não explicar a diversidade de problemas 

que as crianças expostas à violência evidenciam e ao não reconhecer o papel activo das 

crianças na construção das suas experiências. Estas não se limitam a copiar a estratégias de 

resolução dos conflitos que observam nos seus pais, antes submetem a sua experiência a um 

processo de construção, e como tal, não basta procurar factores externos ao indivíduo, é 

necessário analisar o próprio processo de construção das experiências abusivas para encontrar 

a chave que nos permita entender a reprodução dos modelos comportamentais a curto e longo 

prazo.   

                                                 
24 As dificuldades de relacionamento das crianças podem ser explicadas também com base nas limitadas 
oportunidades de contactos sociais da criança, na medida em que muitas vezes estão relutantes em levar os 
amigos para o contexto familiar onde ocorre violência de forma imprevisível; evitam estabelecer amizades 
próximas com medo de quebrar o segredo em torno da violência e frequentemente vêm-se proibidos pelo 
agressor de frequentar os canais normais de desenvolvimento social (Pepler, Catallo & Moore, 2000). 
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A literatura focada no Trauma tem conceptualizado os efeitos da violência na criança, 

especialmente os de natureza cognitiva e emocional, como resultado da exposição a eventos 

percebidos como aterrorizadores e potencialmente ameaçadores para si e para outros 

significativos. A exposição a violência continuada e severa, por um lado, obriga a criança a 

viver numa atmosfera de permanente intimidação e ameaça, que pode (re)activar a 

sintomatologia traumática e associá-la às funções e figuras familiares, e por outro lado, 

contribui para  a diminuição do sentimento de controlo e previsibilidade (Graham-Bermann, 

1998). Por sua vez, a sintomatologia traumática pode, secundariamente, dar origem a outras 

dificuldades de ajustamento na criança, especialmente relacionadas com o desenvolvimento 

de quadros de ansiedade (Graham-Bermann, 2001). A investigação no trauma aponta ainda 

importantes mudanças na função e estrutura cerebral que pode ocorrer com a exposição 

repetitiva ao trauma, com sérias implicações na desregulação do sistema cognitivo e afectivo 

das vítimas (Rossman, 1998).  

A Perspectiva Psicopatológica do Desenvolvimento, do Risco e Resiliência tem 

também procurado compreender a génese e a diversidade das dificuldades das crianças, 

levando em consideração factores como o nível desenvolvimental da criança, a presença de 

factores de risco e protectores. Esta perspectiva enfatiza o papel dos processos 

desenvolvimentais e as relações transacionais entre os factores que atenuam os efeitos dos 

eventos stressores (factores protectores) e os que conduzem directamente à 

dificuldade/perturbação (factores de risco) (Pepler, Catallo & Moore, 2000). Com um foco 

forte nas descontinuidades e continuidades do desenvolvimento, a teoria psicopatológica do 

desenvolvimento postula que a violência interparental pode minar as assunções essenciais das 

tarefas desenvolvimentais especificas de cada estádio, perturbando deste modo a trajectória 

desenvolvimental normal da criança e contribuindo para o insucesso em tarefas 

desenvolvimentais posteriores (Margolin, Oliver & Medina, 2001). Assim, os problemas de 



                                                                                                 As Crianças e a Violência Interparental  

 

41 

ajustamento das crianças representam os esforços de adaptação às exigências do ambiente e 

resultam da interacção entre a natureza do stressor e o nível de desenvolvimento e maturidade 

das capacidades cognitivas, emocionais e físicas da criança (Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-

Smith & Jaffe, 2003). Depreende-se que a compreensão das sequelas da exposição à violência 

deve apelar sempre ao conhecimento do trajecto desenvolvimental normal da criança, o que 

implica que esta perspectiva, mais do que mais um modelo teórico de conceptualização das 

dificuldades das crianças, deva ser incorporada nos diversos modelos teóricos e empíricos.  

Finalmente, é obrigatória a referencia às Teorias do Stress e Coping
25. O processo de 

coping inicia-se com a avaliação da violência como stressante, que guia a opção pela 

estratégia de coping. Quando se deparam com uma situação difícil, as crianças procuram 

chegar a uma compreensão, possivelmente distorcida, sobre o que está a acontecer e lidar com 

o fluir de emoções penosas, adoptando estratégias de coping muitas vezes desadaptativas, mas 

que, do ponto de vista da criança, as ajuda a navegar num período de dor. O potencial para 

problemas recai na possibilidade de que estas estratégias de coping, se solidificadas e 

generalizadas a outros contextos, podem constituir uma barreira ao desenvolvimento normal. 

Lazarus e Folkman (1987; cit. por Cummings & Davies, 1994) propõem uma tipologia 

que distingue entre estratégias de coping orientadas para a resolução do problema (coping 

focado no problema), como intervir directamente ou gerar soluções alternativas e estratégias 

desenhadas para diminuir o stress e a activação emocional (coping focado na emoção), como 

evitamento, distanciamento e atenção selectiva (Lazarus & Folkman, 1984; cit. por Laumakis, 

Margolin & John, 1998). No caso da exposição à violência interparental as estratégias usadas 

pelas crianças podem incluir perdoar o pai, recusar-se falar ou minimizar a violência (Peled, 

                                                 
25 O modelo mais influente é o de Lazarus e Folkman (1987; cit. por Cummings & Davies, 1994), que define 
coping como os esforços cognitivos e comportamentais dos indivíduos para lidar com as exigências externas 
e/ou internas resultantes da transacção pessoa-ambiente, avaliadas como excedendo os recursos da pessoa 
(stress).  
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1993; cit. por Edleson, 1999). As estratégias focadas na regulação das emoções negativas são 

adaptativas para os eventos avaliados como incontroláveis, enquanto que as estratégias 

focadas no problema são adequadas com eventos controláveis (Forsythe & Compas, 1987; cit. 

por Laumakis, Margolin & John, 1998). Como a violência interparental não é controlável, as 

intervenções directas da criança na violência têm sido associadas a ajustamento pobre 

(Obrien, Margolin & John, 1995; cit. por Laumakis, Margolin & John, 1998). A intervenção 

directa das crianças na violência é uma estratégia de coping frequentemente usadas por 

crianças com uma história de exposição a violência severa e as intervenções indirectas, nas 

quais as crianças tentam resolver o conflito sem interromper a violência, são respostas 

comuns aos conflitos intensos e relacionados com a criança (Grych & Fincham, 1993). O uso 

de estratégias focadas no problema é característico de crianças mais pequenas. O 

egocentrismo cognitivo que caracteriza as crianças nestas idades leva-as a acreditar que os 

acontecimentos externos estão sob o seu controlo, o que conduz a um envolvimento 

inapropriado com os conflitos dos pais e coloca as crianças numa situação de maior risco e 

numa situação altamente stressante (Grych & Fincham, 1993). O uso de estratégias focadas na 

emoção, mais exigentes cognitivamente, aumenta com o fim da infância e início da 

adolescência (Band & Weisz, 1988; cit. por Kerig, 2001). Com o avançar da idade, as 

crianças estão aptas a lidar com o stress com a cognição mais do que com o comportamento. 

Com o aumento do repertório cognitivo, a avaliação das crianças torna-se mais apurada e 

pode guiar os esforços de coping de uma forma mais sistemática. Assim, as crianças mais 

velhas são capazes de pensar de uma forma mais complexa sobre as causas do conflito marital 

e de reconhecer que não são os responsáveis pelo problema. Com a idade, as crianças tornam-

se ainda menos esperançadas perante a violência interparental (Davies, Myers & Cummings, 

1996; cit. por Kerig, 2001) e percebem-se como mais eficazes. Outro constructo que poderá 

fazer a diferença nas respostas das crianças ao conflito interparental é a eficácia de coping 
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(Cummings, Davies & Simpsom, 1994; cit. por Kerig, 2001) também chamado de 

expectativas de eficácia (Grych & Fincham, 1990). Baixa expectativa de eficácia está 

associada a uma avaliação negativa e desregulação emocional perante o conflito interparental 

(Grych & Fincham, 1990, 1993), enquanto que elevada expectativa de eficácia a bom 

ajustamento. 

Na literatura existe referência a três estilos básicos de coping nas crianças. O padrão 

preocupado, característico das crianças que evidenciam sinais de stress durante a exposição, 

relatam tristeza e optam por não intervir. Quando ocorre a separação do casal, usam a mãe 

como base segura. O padrão zangado/ambivalente, em que as crianças exibem elevado stress, 

elevada preocupação e elevada activação emocional, como zanga, descontrolo emocional, 

choro, agressividade e evitamento da figura materna após a separação do casal. E finalmente, 

o padrão não responsivo, em que as crianças não revelam sinais de stress nem de aumento da 

agressão, antes revelam zanga com os pais e evitamento da mãe após a separação (Cummings 

& Davies, 1994).  

 

5.2. Modelos Focados na Construção de Significados   

No âmbito deste trabalho, é de particular relevância a hipótese da “Segurança 

Emocional” de Davies e Cumming’s (1994) e o modelo teórico Cognitivo-Contextual de 

Grych e Fincham (1990, 1993). Apesar de diferirem na ênfase, um tema comum a estes dois 

modelos teóricos é que as crianças, mais do que à ocorrência da violência, reagem ao 

significado construído dos eventos e às construções de significado é atribuído um papel 

crítico no impacto da exposição à violência nas crianças. A criança é conceptualizada, não 

como um recipiente passivo dos efeitos da violência, mas como um elemento activo na 

procura de significado dos eventos, cujo processo de construção influencia e é influenciado 

pela avaliação das reacções emocionais e cognitivas. Estas duas formulações têm subjacente a 
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assunção de que investigar como as crianças representam as suas experiências com a violência 

é um caminho promissor na investigação, na medida em que fornece o mecanismo de ligação 

entre a exposição à violência interparental e funcionamento posterior das crianças. As 

características da experiência violência interparental, nomeadamente a sua saliência, 

relevância para o self e o carácter fortemente activador de reacções emocionais tornam os 

eventos abusivos principais candidatos à elaboração de representações mentais (Grych & 

Fincham, 1993). O processo de representação dos eventos é similar nas diferentes faixas 

etárias, mudando apenas o conteúdo. À medida que as crianças crescem, tornam-se mais 

elaboradas e tendem a incluir elementos de afecto e atribuições de causalidade mais do que 

simples descrições dos eventos ocorridos (Grych & Cardoza-Fernandes, 2001).              

 

Modelo de Segurança Emocional   

A Hipótese da Segurança Emocional conceptualiza o coping das crianças à violência 

interparental numa perspectiva organizacional e com base num conceito chave – a segurança 

emocional - atribuindo, deste modo, claro ênfase à dimensão emocional da experiência 

humana. Segundo este modelo, o significado atribuído à violência reflecte a avaliação das 

implicações dos eventos na segurança emocional das crianças A violência interparental 

constitui uma séria ameaça à preservação do sentimento de segurança emocional, ao perturbar 

os processos desenvolvimentais que envolvem a organização, regulação e compreensão da 

experiência emocional. A avaliação de ameaça que acompanha a violência interparental 

promove a desregulação emocional (elevada reactividade emocional negativa e dificuldades 

na regulação das emoções), regula a exposição à violência, minando a capacidade de coping 

com futuros episódios violentos, marcado pelo elevado envolvimento ou evitamento do 

conflito e conduz a representações hostis do self e dos outros. Por sua vez, a repetida 

exposição ao conflito interparental amplia progressivamente a saliência da necessidade de 
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preservar a segurança emocional (Crockenberg & Langrock, 2001; Cummings & Davies, 

1994, 2002; Cummings & Schermerhorn, 2006; Margolin, Oliver & Medina, 2001).  

Neste sentido, as reacções das crianças à violência constituem tentativas de preservar o 

sentimento de segurança emocional e são moldadas pelos scripts que desenvolveram com 

base nas suas experiências prévias. Preservar a segurança emocional é um objectivo crítico 

para as crianças na relação interparental e constitui um processo primário que medeia o 

impacto directo da violência interparental na criança ao organizar as suas respostas. A relação 

entre segurança versus insegurança emocional e funcionamento das crianças pode ser 

ilustrado pela seguinte metáfora: a segurança emocional é como uma ponte entre a criança e o 

mundo. Quando a relação parental funciona bem, serve como uma base segura e estruturante 

que apoia a exploração da criança e as relações com os outros (Waters & Cummings, 2000; 

cit. por Cummings & Schermerhorn, 2006). A violência interparental corrói a ponte e a 

criança torna-se hesitante em atravessar, pode recuar de um modo desregulado ou ser incapaz 

de encontrar passos certos na relação com os outros. A insegurança emocional resultante torna 

a criança sensível a preocupações sobre segurança, organiza a experiência subjectiva 

emocional da criança, em torno de temas como tristeza, aumenta a tendência para respostas 

maladaptativas e rígidas em novos settings e mina o funcionamento adaptativo das crianças, 

favorecendo o desenvolvimento de psicopatologia. A energia exigida para obter segurança 

emocional perante a violência interparental pode limitar os recursos físicos e psicológicos 

para atingir objectivos desenvolvimentais significativos. Alguns estudos recentes fornecem 

suporte para a segurança emocional como um mediador entre a violência interparental e o 

ajustamento da criança, nomeadamente com a sintomatologia internalizadora e 

externalizadora (Cummings & Schermerhorn, 2006).   
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Modelo Cognitivo – Contextual    

O modelo Cognitivo-Contextual de Grych e Fincham (1990, 1993), na linha dos 

modelos teóricos do Stress e Coping, enfatiza o papel mediador das interpretações dos 

eventos no ajustamento pessoal. O significado dos eventos deriva dos processos psicológicos 

que ocorrem durante o processo de appraisal da violência, que de acordo com esta 

formulação teórica, é determinado pelas características do conflito, como a severidade, 

intensidade, qualidade de resolução e conteúdo e factores contextuais, como as características 

relacionadas com a criança, nomeadamente, o seu nível desenvolvimental, o género e relação 

com os pais. O modelo enfatiza a dimensão cognitiva do processo de avaliação, na medida em 

que as emoções resultam do processamento cognitivo, no entanto, a capacidade de regulação 

emocional das crianças também constitui um factor importante ao dar cor às percepções. 

Assim, cognição e emoção surgem como interdependentes e juntas moldam o significado da 

violência para a criança. O processo de appraisal é contínuo, não cessa mesmo quando a 

violência termina. As crianças podem ruminar sobre a interacção e elaborar ou mudar a sua 

compreensão da violência.  

Os autores especificam três tipos de cognições particularmente determinantes na 

mediação das reacções emocionais e comportamentais das crianças: o grau da ameaça 

percebida, as atribuições de causa e culpa pelo conflito e expectativas de eficácia de coping 

(Grych & Fincham, 1990, 1993). Compreender as causas e consequências dos eventos 

significativos, particularmente os que são ameaçadores e aversivos, pode ser adapatativo 

porque permite desenvolver a capacidade do indivíduo de responder efectivamente, antecipar 

o comportamento dos outros e prever os eventos subsequentes (Van de Broek, 1997; cit. por 

Grych & Cardoza-Fernandes, 2001) e pode desempenhar um papel importante em determinar 

o foco dos esforços de coping do sujeito (Doherty, 1989; cit. por Grych & Cardoza-

Fernandes, 2001). Contudo, a percepção de elevada ameaça, atribuições de auto - culpa e 



                                                                                                 As Crianças e a Violência Interparental  

 

47 

descrença na capacidade de coping podem exacerbar o carácter stressante dos eventos. 

Especificando, conflitos severos e intensos estão associados a elevada percepção de ameaça, a 

atribuições de culpa e baixas expectativas de eficácia de coping (Grych, 1998; Grych & 

Fincham, 1990, 1993; Grych & Cardoza-Fernandes, 2001). A ameaça percebida é ainda 

afectada pelas expectativas de eficácia de coping. O conflito é avaliado como menos 

ameaçador quando a criança se sente capaz de responder efectivamente (Grych, Seid & 

Fincham, 1992). Vários estudos documentam a relação entre appraisal de ameaça, culpa e 

baixa expectativa de eficácia e o desenvolvimento de problemas de internalização nas 

crianças (Cummings & Davies, 1994; Grych & Fincham, 1990, 1993). O sentir-se ameaçado e 

a incapacidade de coping com a violência pode conduzir a sentimentos persistentes de tristeza 

e ansiedade. A criança que percebe o conflito como ameaçador desenvolve preocupações 

persistentes acerca do seu bem-estar físico e emocional, do futuro e sobre a impossibilidade 

de ter relações familiares estáveis e harmoniosas. Por sua vez, as crianças que acreditam ser 

responsáveis pela violência experienciam culpa, tristeza, e baixa auto estima. Dado que a 

criança é muitas vezes fonte de desacordo e tende a inferir responsabilidade quando o 

conteúdo lhe diz respeito (Grych & Fincham, 1990, 1993) há amplas oportunidades para a 

criança fazer este tipo de appraisal. Além disso, a culpa reflecte a crença de que a criança é 

responsável por acabar ou prevenir a violência, sendo que, quando são incapazes de tal, 

desenvolvem um sentimento de desesperança.  

A literatura indica que o género constitui um factor contextual de relevo, na medida 

em que as diferentes experiências de socialização influenciam como as crianças percebem e 

respondem à violência. Em alguns estudos, os rapazes relatam maiores níveis de culpa do que 

as raparigas e mostram consistentemente relações entre culpa e comportamentos de 

internalização. Estes resultados sugerem que as experiências de socialização dos rapazes que 

enfatizam a acção perante o stress conduz a maior responsabilidade para acabar com a 
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violência. As raparigas por sua vez, podem estar mais capazes em reconhecer que não são 

responsáveis pela violência (Grych, Fincham, Jouriles & McDonald, 2000). Por sua vez, 

Kerig (1998), verificou que as percepções de culpa e ameaça moderam as relações entre a 

violência interparental com problemas de externalização para os rapazes e internalização para 

as raparigas.  

O nível desenvolvimental das crianças também influencia o appraisal da violência. A 

capacidade de compreender interacções sociais complexas é contingente ao nível do 

desenvolvimento cognitivo sendo que, com o avançar da idade, as percepções das crianças das 

causas tornam-se tremendamente diferenciadas e sofisticadas, mudando gradualmente de 

factores observáveis e próximos como o seu comportamento, para factores mais psicológicos 

e distantes, como característica de personalidade dos pais (Miller & Aloise, 1989; cit. por 

Grych & Fincham, 1993). Crianças mais novas reportam mais ameaça, o que pode ser 

explicado pela dificuldade em compreender as causas e implicações da violência, tendência de 

auto – culpabilização, que pode derivar do egocentrismo característico das crianças nesta 

faixa etária e menor esperança e optimismo sobre os resultados de coping, o que pode reflectir 

um repertório limitado.  

Os autores alertam ainda para o facto de o modo como a criança percebe, compreende 

e recorda as interacções violentas afecta o modo como responde a conflitos subsequentes, fora 

ou não do contexto familiar (Davies & Cummings, 1994; Grych & Cardoza-Fernandes, 2001). 

Uma função principal dos modelos de funcionamento é ajudar o indivíduo a predizer o que 

vai acontecer em determinadas situações. As crianças que esperam que a agressão ocorra 

quando os pais se zangam podem sentir-se ameaçados ao primeiro sinal de discórdia e exibir 

maior reactividade a episódios posteriores de conflito (Grych, Wachsmuth-Schlaefer & 

Klockow, 2002). A investigação tem demonstrado de forma consistente que observar formas 

hostis e agressivas de violência interparental torna as crianças mais stressadas quando 
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testemunham conflito posterior, dando força à ligação entre as experiências a priori com o 

conflito e o appraisal de novos episódios de violência.  

 

Considerações Finais  

 Da revisão feita, ficou claro que no plano empírico, embora a diversidade comece a 

surgir, os estudos neste domínio têm-se dirigido principalmente para a caracterização do 

fenómeno, sobretudo ao nível do impacto no ajustamento psicológico das crianças e na 

análise dos factores que influenciam o grau em que as crianças são afectadas. Sentimos, por 

isso, que outras abordagens e aproximações ao objecto de estudo são possíveis e necessárias, 

quer porque o desconhecimento da comunidade científica acerca do tema continua a ser 

amplo, quer porque as questões que se colocam neste domínio continuam a ser muitas e de 

natureza distinta. Uma das áreas ainda pouco exploradas diz respeito às representações das 

crianças sobre a violência e ruptura familiar. A investigação fornece ainda pouco insight sobre 

a perspectiva das crianças e sobre o modo como estas lidam com os eventos violentos e com a 

ruptura do sistema familiar (saída de casa e ingresso em Casa Abrigo). Pouco se sabe sobre o 

ajustamento psicológico das crianças em acolhimento e suas causas, o que nos tem 

impossibilitado conhecer as interacções entre a violência experienciada, o processo de 

acolhimento e os padrões de ajustamento diferenciais das crianças. Importa por isso 

desenvolver esforços empíricos capazes de capturar as realidades das crianças sobre a sua 

experiência, com as suas categorias de significado, de forma a ancorar e sustentar o 

desenvolvimento de novas organizações teóricas.  

 


