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Resumo  

Este artigo apresenta um estudo qualitativo que analisou o ajustamento psicológico de nove 

crianças em acolhimento à luz dos significados atribuídos às suas experiências recentes. 

Estamos convictos de que o ajustamento da criança pode ser melhor compreendido se 

partirmos do seu ponto de vista e percebermos como faz sentido da sua experiência. Na 

recolha dos dados privilegiamos o uso de modalidades distintas (medidas de auto-relato e 

entrevista) e vários informadores (crianças, mães, professores), seguindo as orientações na 

área. A técnica de tratamento dos dados utilizada foi a análise de conteúdo. Os resultados 

reforçam a posição inicial de que o ajustamento psicológico das crianças é complexo e 

fortemente determinado pelas significações construídas. O acolhimento possibilita a 

minimização da sintomatologia desadaptativa.   
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Abstract 

This article presents a qualitative research that analyses the psychological adjustment of nine 

children in shelters in the light of the meanings attributed to their recent experiences. We 

believe that the child’s adjustment can be better understood if we take their point of view and 

consider the meaning they give to their experience. During the data gathering we privilege the 

use of different modalities (self report scales and interview) and several informers (children, 

mothers, teachers), following the orientations in the area. The technique used to analyse the 

data was content analysis. The results strengthen the initial belief that the children’s 

psychological adjustment is complex and highly determined by the built meanings. The 

shelters minimize the negative effects in children.     
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Impacto e Representações das Crianças Vítimas de Violência Interparental  

  

 A maior evidência do impacto da exposição à violência interparental, ruptura familiar 

e acolhimento são as vozes das crianças. Este foi o mote que motivou e orientou todo o 

processo em torno desta investigação. O objecto deste estudo resultou, por um lado, da 

constatação de lacunas na abordagem científica ao fenómeno da vitimação infantil, e por 

outro, da conceptualização do ajustamento psicológico das crianças como fortemente 

determinado pelas significações construídas. A investigação até agora realizada tem-se focado 

nas sequelas da exposição à violência, numa lógica positivista, de procura de causas-efeitos, 

verificando-se o predomínio de uma visão meramente descritiva e psicopatológica, em 

detrimento de uma visão compreensiva. De facto, na literatura existem inúmeras referências 

ao impacto negativo que a exposição à violência interparental tem no ajustamento psicológico 

das crianças (Carlson, 2000; Cummings & Davies, 1994; Ericksen & Hendersen, 1992; 

Hughes, Humphrey & Weaver, 2005; Kitzmann, Gaylord, Holt & Kenny, 2003; Peled & 

Davies, 1995; Sani, 1999a, 2002a, b, 2003), baseadas em grande parte nos relatos das figuras 

parentais, no entanto, continua a saber-se pouco sobre experiência subjectiva das mesmas. 

Existe pouco conhecimento empírico que foca a significação da violência interparental pelas 

crianças, constituindo os trabalhos de Sani (2002a, 2003, 2004) a excepção à regra. É sabido 

que as pessoas interagem em função dos significados que constroem, resultando estes da 

própria interacção e interpretação do sujeito (Sani, 2003). Os significados construídos 

modelam a dimensão comportamental, emocional e cognitiva, pelo que, torna-se crucial entrar 

no mundo subjectivo de cada criança, aceder às suas perspectivas sobre como se vêem a si 

próprias, aos principais intervenientes da sua vida e ao meio onde se encontram inseridas. 

 Este estudo, ao focar-se nas significações construídas pelas crianças na sequência da 

exposição à violência interparental, pretende precisamente contribuir para preencher as 

lacunas no conhecimento existente. A questão central do estudo reside, por isso, na 
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compreensão dos significados que as crianças acolhidas em Casas de Abrigo, e que foram 

testemunhas de violência interparental, constroem sobre todo o processo inerente ao 

acolhimento (causas, processo e consequências) e análise do ajustamento versus 

desajustamento psicológico das crianças à luz dos significados atribuídos às suas vivências, e 

deste modo, contextualizar a principal sintomatologia evidenciada pelas crianças. Por um 

lado, partimos da compreensão da criança enquanto construtora activa de significados, 

reconhecemos a complexidade e riqueza da experiência humana (Ericksen & Hendersen, 

1992), e por outro, da premissa que o ajustamento da criança pode ser melhor compreendido 

se partirmos do seu ponto de vista e percebermos como esta faz sentido da sua experiência.        

Esta investigação resulta ainda do reconhecimento do acolhimento como constituindo 

uma medida de resolução frequentemente adoptada nas situações de violência familiar 

(Plichta, 1995; cit. por Tolan, Gorman – Smith & Henry, 2006) e de que a maioria dos 

residentes em Casas de Abrigo são crianças (Edleson, 2001). As estatísticas indicam que pelo 

menos 70% das mães em Casas de Abrigo têm crianças e 17% têm três ou mais crianças 

(Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990). Em média, por cada mulher em acolhimento, existem duas 

crianças que exigem igualmente serviços altamente especializados (Carlson, 1984; cit. por 

Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990), sendo que a maioria das crianças tem menos de dez anos de 

idade (Baker, Jaffe & Moore, 2001). Por outro lado, quase todas as crianças em Casas de 

Abrigo foram directa ou indirectamente expostas a violência interparental (Stephens, 

McDonald & Jouriles, 2000).  

O nosso interesse empírico por este tema assenta em dois propósitos fundamentais. 

Um deles de natureza conceptual, já que através da pesquisa ambicionamos compreender 

melhor como as crianças constroem as suas representações da violência e ruptura familiar, e 

perceber qual a influência dessas construções no funcionamento psicológico, dando resposta a 

questões como “A saída da casa de morada de família poderá constituir fonte de adversidade 
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sobre a criança, acarretando estados psicológicos indesejáveis? O ingresso numa Casa de 

Abrigo perspectiva-se, do ponto de vista da criança, como a melhor solução?” Outro 

compromisso é de natureza prática, já que uma das nossas preocupações é tirar ilações 

importantes em termos de necessidades e formas de intervenção. Compreender como as 

crianças são afectadas, como dão significado e como lidam com as suas experiências permite-

nos intervir de forma a minimizar o dano e maximizar respostas de coping adequadas. Nesta 

população específica, ajuda-nos a clarificar algumas inquietações resultantes do trabalho 

terapêutico com as crianças acolhidas em Casas de Abrigo, que enquanto resposta 

especializada, se apresenta ainda como um lugar por desvendar. 

 

Método 

1. Fundamentação Metodológica: A Metodologia Qualitativa 

O conhecimento dos processos representacionais das crianças, enquanto mediadores 

do impacto, pressupõe a opção por uma metodologia de natureza qualitativa. Actualmente, 

assistimos a um interesse crescente por metodologias qualitativas, o que poderá dever-se, em 

parte, ao de favorecerem uma maior aproximação e colaboração entre o investigador e os 

sujeitos alvo da investigação. Segundo Strauss e Corbin (1990), os métodos qualitativos 

devem de ser utilizados para descobrir e compreender o que está por trás de cada fenómeno, 

sobre o qual pouco ou nada se sabe, e permitem conhecer os pormenores complexos do 

fenómeno, difíceis de descobrir com uma metodologia quantitativa. Esta metodologia postula 

a primazia da experiência subjectiva enquanto fonte de conhecimento e o estudo dos 

fenómenos a partir da perspectiva do sujeito e dos seus marcos de referência (Almeida & 

Freire, 1997; Ericksen & Hendersen, 1992). As metodologias qualitativas, enquanto 

procedimento de análise de cariz indutivo, visam a construção de uma hipótese teórica e 

explicativa, a partir dos próprios dados e não de teorias previamente construídas. Ao optar por 
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esta metodologia estaremos capazes de fazer descobertas sobre a forma como as crianças 

percebem as suas experiências e perceber o impacto que essas perspectivas têm na experiência 

e comportamento individuais, nomeadamente na modelagem dos comportamentos, 

pensamentos e sentimentos (Ericksen & Hendersen, 1992; Sani, 2002a). Não foram 

formuladas hipóteses teóricas, antes pretendemos capturar as realidades das crianças, com as 

suas categorias de significado. O objectivo do estudo é desenvolver um corpo de 

conhecimentos ideográficos, mais do que confirmar teorias já existentes, na forma de 

hipóteses de trabalho, que descrevem os casos individuais estudados (a amostra), mais do que 

promover a generalização dos resultados à população. O estudo segue as linhas de orientação 

dos estudos fenomenológicos, que se focam na questão “qual é a estrutura e a essência da 

experiência deste fenómeno para estas pessoas?” (Patton, 1990, cit. por Peled, 1998). Os 

investigadores tentam descrever a experiência subjectiva dos sujeitos da maneira mais 

completa possível, explorando o fenómeno sem expectativas preconcebidas. Na perspectiva 

fenomenológica, a família é descrita como o contexto ancorador das biografias individuais, ao 

fornecer o sentimento de privacidade, segurança e continuidade (Denzin, 1982; cit. por 

Goldblat, 2003).  

 
2. Participantes  

 O alvo do estudo foi as crianças que no passado recente foram expostas a violência 

interparental e que, no momento da recolha de dados, se encontravam acolhidas em Casas de 

Abrigo para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica. O tamanho da amostra foi 

determinado pelo princípio da saturação teórica, isto é, foi definido em função da qualidade e 

variabilidade da informação que emergiu, sendo que o processo de recrutamento de novos 

participantes foi considerado concluído quando cessou a diversidade nos discursos 

emergentes. Nos estudos qualitativos de orientação fenomenológica, o tamanho da amostra é 
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habitualmente pequeno devido à quantidade e diversidade de informação gerada por cada 

participante (Ericksen & Henderson, 1992). A selecção da amostra teve como principal 

preocupação constituir um grupo – alvo o mais representativo da realidade que pretendemos 

investigar. Neste sentido, procuramos cobrir várias faixas etárias, abranger ambos os géneros, 

integrar crianças em momentos temporais distintos no processo da ruptura familiar e com 

particularidades ao nível das experiências vividas, nomeadamente no que concerne na relação 

familiar com agressor (pai versus padrasto) e no tipo de instituição em que estavam integradas 

(casas pequenas de cariz familiar versus casas de grandes dimensões). Os critérios que 

orientaram a selecção dos participantes foram os seguintes: crianças de ambos os sexos; entre 

os seis1 e os quinze anos, o abandono da relação abusiva por parte da mãe e das crianças 

ocorreu no máximo há um ano e a integração na Casa de Abrigo há mais de dois meses2. 

Assim, a amostra foi constituída por nove crianças, cinco do sexo masculino e quatro do sexo 

feminino, com idades compreendidas entre os seis e os quinze anos de idade, sendo que todas 

frequentavam a escolaridade obrigatória. O tempo de exposição à violência oscilou entre os  

três e os catorze anos, o que neste ultimo caso, correspondeu à idade da adolescente 

entrevistada, sendo que a exposição à violência desde o nascimento se verificou em cinco dos 

participantes. Por sua vez, o tempo de permanência das crianças nas Casas de Abrigo oscilou 

entre os dois e os nove meses. Em sete dos nove casos, o ingresso na Casa de Abrigo 

constituiu a primeira saída da criança e da mãe de casa. No que concerne à relação familiar 

                                                 
1 O limite mínimo dos 6 anos deveu-se essencialmente às limitações linguísticas ao nível da compreensão e 
verbalização das experiências das crianças mais pequenas, o que obrigaria ao recurso de um método de elicitação 
de informação alternativo à entrevista e de natureza não verbal, além do que está para além das capacidades 
cognitivas das crianças mais novas raciocinar de forma abstracta sobre stressores hipotéticos e generalizar para 
além das situações especificas.  
  
 

2 O limite temporal de um ano foi estabelecido atendendo às possíveis limitações na capacidade da criança 
recordar e relatar experiências passadas e o limite temporal de dois meses foi considerado de modo a criança 
estar apta a avaliar a experiência na Casa de Abrigo.  
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com o ofensor, na maioria dos casos este era o pai biológico das crianças, sendo que só duas 

testemunharam violência por parte do padrasto3. 

 

3. Procedimento  

 A recolha dos dados decorreu entre os meses de Janeiro e Setembro de 2007 junto de 

duas Casas de Abrigo Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), a Casa de Abrigo 

Sophia (5 crianças) e a Casa de Abrigo Alcipe (2 crianças), e da Casa de Abrigo de Santo 

António, da Santa Casa de Misericórdia do Porto (2 crianças)4. De referir que, na recolha de 

dados, houve especial cuidado com os dados de identificação dos participantes, de forma a 

evitar que fosse colocada em causa, de forma directa ou indirecta, a segurança física e 

psicológica das vítimas, respeitando-se assim um dos princípios chave que orientam a 

intervenção com a população vítima de crime - a confidencialidade. As entrevistas e os 

inventários foram ainda numerados como forma de salvaguardar este aspecto. As entrevistas 

às crianças decorreram no sítio que era mais conveniente e familiar aos participantes, isto é, 

nas Casas de Abrigo, foram realizadas uma única vez, na ausência da mãe, tendo durado cerca 

de 1 hora. Nas instruções dadas às crianças, foi colocado ênfase da importância em a criança 

                                                 
3 Ver Anexo A – Quadro com caracterização da amostra  

4 O processo foi iniciado com a formalização do pedido de colaboração na investigação por parte da orientadora 
da tese junto das respectivas instituições (Anexo B). Seguiu-se a assinatura pela autora do estudo do 
compromisso de confidencialidade (Anexo C). Procedeu-se de seguida, juntamente com as Directoras Técnicas, 
a uma primeira selecção dos potenciais participantes no estudo, seguido do contacto com as mães das crianças a 
quem foi explicado em pormenor, pelo investigador e na presença de um dos técnicos, os objectivos do estudo, 
os procedimentos que iriam ser seguidos e a apresentação dos instrumentos de recolha da informação, bem como 
o formulário de consentimento informado, que foi devidamente assinado (Anexo D). De referir ainda que, foi 
explicado que, se no decurso da investigação as utentes (mães e/ou crianças), manifestassem vontade de não 
continuar a sua participação, o investigador deveria respeitar escrupulosamente esta decisão, o que de resto 
nunca veio a acontecer. Após a assinatura do consentimento informado pelas mães, foi entregue um envelope 
onde constava o CBCL, a fim de ser preenchido e posteriormente entregue ao investigador (Anexo E). O TR foi 
entregue pessoalmente aos professores das crianças, a quem foi explicado a finalidade da recolha da informação, 
bem como o modo de preenchimento do inventário (Anexo F). No envelope do TRF seguiu uma cópia do 
consentimento informado assinado pelas mães das crianças. Nos casos em que não foi possível entrar em 
contacto com os professores das crianças, o TRF foi preenchido por um ajudante familiar das Casas de Abrigo.  
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partilhar a sua perspectiva dos acontecimentos, pelo que não há respostas certas ou erradas. 

As entrevistas foram gravadas para que o investigador pudesse estar mais atento à condução 

da mesma e à comunicação não verbal das crianças e posteriormente transcritas de forma 

cuidadosa e detalhada.   

 

4. Instrumentos  

Para a recolha dos dados privilegiamos o uso de duas modalidades distintas (medidas de 

auto-relato e entrevista) e várias fontes de informação (crianças, mães e professores), 

seguindo deste modo as orientações dos autores na área. Concretamente, o funcionamento 

global e ajustamento das crianças foi avaliado através do Questionário de Comportamentos da 

Criança – CBCL (Achenbach, 1991a, 1991b) e o Questionário de Comportamentos da 

Criança – Relatório do Professor - TRF (Achenbach, 1991a, 1991c), ambas traduzidas, em 

1991, por Fonseca, Simões, Almeida, Gonçalves e Dias5. A opção por estes dois questionários 

deveu-se às vantagens que apresentam: podem ser usados com crianças de uma larga faixa 

etária, cobrem uma vasta variedade de problemas, o que neste contexto adquire especial 

relevância atendendo à diversidade de sintomatologia que as crianças que testemunharam 

violência no contexto familiar apresentam, são de fácil preenchimento e apresentam boas 

características psicométricas6. O CBCL tem sido largamente utilizado pelos investigadores de 

diversas áreas de investigação, entre as quais a vitimação indirecta, para medir a natureza e 

extensão dos problemas comportamentais das crianças (Edleson, 2001; Moore & Pepler, 
                                                 
5 O CBCL e o TRF são dois inventários de largo espectro, constituídos por 113 itens que descrevem 
comportamentos problemáticos das crianças. O CBCL destina-se a ser preenchido por pais de crianças entre os 4 
e os 18 anos e o TRF por professores. Os itens devem ser cotados com 0 se a afirmação não é verdadeira, com 1 
se é algumas vezes verdadeira e com 2 dois quando é muito verdadeira. Os pais ao preencher o inventário 
deverão reportar-se aos últimos 6 meses, enquanto que os professores deverão ter em consideração apenas os 
últimos dois meses (Gonçalves & Simões, 2001).  
 

6 A este respeito, importa referir que, em Portugal, o CBCL e o TRF foram alvo de estudos empíricos 
(Albuquerque, Fonseca, Simões, Pereira, Rebelo & Temudo, 1999; Albuquerque, Fonseca, Simões, Pereira, & 
Rebelo, 1999; Fonseca, Simões, Rebelo, & Cardoso, 1994; Fonseca, Rebelo, Ferreira, Simões, & Cardoso, 
1995;) que demonstraram as boas qualidades psicométricas dos inventários e viabilizam a sua utilização no 
âmbito da investigação (Gonçalves & Simões, 2001). 
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1998). Apresenta o inconveniente de se focar fortemente na dimensão comportamental e de 

não avaliar especificamente os efeitos únicos da exposição à violência, no entanto, importa 

referir que desconhecemos a existência de instrumentos que avaliem especificamente o 

impacto psicológico da exposição à violência.     

Estes dois instrumentos não foram utilizados de forma limitada. A informação obtida foi 

contextualizada com os dados emergentes das entrevistas. Consideramos fundamental 

complementar a informação proveniente das medidas de auto-relato com entrevistas directas 

às crianças, o alvo principal do estudo. Os benefícios de falar directamente com as crianças 

sobre as suas experiências familiares, em vez de nos basearmos exclusivamente nos relatos 

dos adultos significativos, têm sido reconhecidos por um número crescente de investigação 

(Hogan, Halpenny & Greene, 2003). Por um lado, a entrevista permite explorar sintomas 

subtis que as crianças não revelam com outras técnicas de avaliação e fornece insight sobre as 

percepções acerca da violência familiar, e por outro, ficar só com os relatos das mães poderia 

ser problemático, devido ao elevado nível de stress e percepção distorcida das progenitoras, 

associada à violência crónica e ao acolhimento em Casas de Abrigo (Jaffe, Wolfe & Wilson, 

1990; O’Keefe, 1996). As mães podem deturpar a experiência interna da criança, assim como 

desconhecer a totalidade da sua experiência externa (Sani, 2004). Não obstante este 

reconhecimento, na prática, na maioria dos estudos, as experiências das crianças têm sido 

consideradas com base nos relatos das mães (Jaffe, Wolfe & Wilson, 1990). 

    

5. A Entrevista 

Para acedermos aos dados referentes às representações das crianças foi necessário 

construir uma entrevista semi-estruturada (Anexo G), a qual resultou, por um lado, da 

curiosidade e questionamento pessoal sobre o tema e, por outro, da pesquisa de entrevistas 
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desenvolvidas por outros autores dirigidas a esta população7. Da conjugação destes aspectos 

surgiu a “Entrevista a Crianças Acolhidas em Casas de Abrigo para Mulheres e Crianças 

Vítimas de Violência Doméstica”. A entrevista foca três momentos distintos: a fase anterior 

ao ingresso da criança e da mãe na Casa de Abrigo, quando viviam em violência, o momento 

da saída da casa de morada de família e a fase actual, que corresponde ao acolhimento em 

Casa de Abrigo. Ao organizar a entrevista em três momentos distintos procurou-se dar 

resposta às seguintes questões: como era, do ponto do vista da criança, viver com a violência 

familiar, como foi vivido pela criança o momento da saída de casa e início de um novo 

projecto de vida e como está a decorrer o processo de adaptação a uma nova realidade. Em 

termos formais, a entrevista está estruturada numa sequência lógica abrangendo três fases 

distintas: a primeira refere-se ao estabelecimento de uma relação de confiança e empatia entre 

o entrevistador e a criança; a segunda envolve o relato dos acontecimentos relevantes na sua 

dimensão comportamental, cognitiva e emocional, nos três momentos temporais distintos, 

evocando-se as memórias dos eventos mais antigos para os mais actuais; e finalmente, a 

terceira fase em que o entrevistador finaliza a entrevista, sumariando o que foi relatado e 

promove uma atmosfera positiva, procurando que a criança saia da entrevista com um auto-

conceito positivo (Sani 1999b; 2002b). Na elaboração da entrevista houve o cuidado de 

alternar entre questões abertas e fechadas, sendo que as primeiras serviram de mote aos 

principais momentos abordados (e.g.“do que é que te recordas dos momentos em que viviam 

todos juntos?”), procurando deste modo estimular a criança a falar aberta e espontaneamente 

sobre os eventos, fortalecendo-se assim a relação de confiança. As questões mais directivas 

foram utilizadas para explorar determinados aspectos que não foram abordados no relato 

inicial da criança ou não foram suficientemente esclarecedores. Apesar do entrevistador ter 

                                                 
7 O guião da entrevista foi elaborado tendo como referência a “Entrevista à criança e às mães vítimas de 
experiência abusiva” de Sani (2003), a “Entrevista de Avaliação – Intervenção com crianças vitimizadas” de 
Sani (1999b) e o trabalho empírico desenvolvido por Erikson e Hendersen (1992) com crianças testemunhas de 
violência interparental. 
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presente o guião, as questões foram colocadas numa sequência livre, respeitando o discurso, 

ritmo e compreensão da criança. 

Além do desafio da construção do guião da entrevista, a tarefa de entrevistar as 

crianças sobre um tópico tão sensível revelou-se igualmente exigente. Da parte do 

investigador houve a preocupação de não serem descuradas questões éticas que a investigação 

com crianças expostas à violência familiar levanta. As tragédias pessoais das crianças não 

podem ser vistas apenas como mais uma oportunidade de investigação. Temos consciência de 

que as entrevistas podem constituir momentos stressantes e intimidantes para as crianças e 

potencialmente desencadeadoras de reacções de ansiedade e apreensão, o que poderá 

constituir um obstáculo à capacidade de comunicação das mesmas. Nesse sentido, procurou-

se implementar no decorrer das entrevistas um ambiente criativo e não coercivo, estabelecer 

com as crianças entrevistadas uma relação de afecto positivo e de baixa autoridade, fornecer 

informação completa sobre os objectivos, processos e resultados do estudo de forma a 

poderem tomar uma decisão informada, ou seja, tendo o conhecimento explícito das 

dificuldades que poderiam experienciar durante a investigação. Foi igualmente salientado o 

direito de desistir sem quaisquer consequências negativas. Este último aspecto adquire 

particular relevância dada a situação de “dependência” dos participantes das instituições de 

acolhimento, o que poderia constranger a recusa em participar. Procurou-se igualmente 

prevenir/minimizar o dano, dando às crianças o controlo da informação que queriam partilhar 

e o direito de não falar sobre algum tópico se assim entendessem. Por outro lado, a 

investigação, quer pela sua finalidade, quer por todo o processo envolvente, encerrou em si, 

uma postura de total respeito pela infância enquanto cultura de direitos, em que as crianças 

foram encaradas como sujeitos competentes e não como sujeitos inacabados, em processo e 

erradas.  
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A lógica subjacente à condução das entrevistas procurou não só obter dados, como 

também orientar e facilitar a integração pela criança da experiência com a violência. Neste 

sentido, no decurso das narrativas, e facilitado pela experiência do investigador na 

intervenção psicológica com crianças expostas a violência interparental e em acolhimento, 

foram tecidos comentários de natureza terapêutica, procurando-se, de alguma forma, 

contribuir para o empowerment das crianças e criação de competências pessoais e sociais de 

gestão do impacto negativo da exposição. Por outro lado, houve a preocupação de, na 

explicitação dos objectivos do estudo, ajudar as crianças a encontrar significado na sua 

participação, sendo que algumas verbalizaram que “isto é para saber o que pensamos e como 

nos sentimos com isto tudo”, o que reflectiu que as crianças foram capazes de perspectivar 

benefícios directos da sua participação na investigação: a melhoria da qualidade dos serviços 

e apoio prestado às crianças pelas equipas técnicas das Casas de Abrigo.   

Em termos do modo como decorreu a prática das entrevistas, parece-nos importante 

referir que todo o processo foi facilitado pelo facto de o investigador estar integrado 

profissionalmente numa das instituições, tendo facilitado o acesso às crianças alvo, bem como 

a sua disponibilidade para participar. Em alguns dos casos, havia já uma relação estabelecida 

com algumas das crianças e nos casos em que a entrevista constituiu o primeiro contacto entre 

o investigador e as crianças, sentimos que, mais do que um estranho, as crianças encararam o 

entrevistador como um técnico, entre os muitos com quem têm contacto diariamente, como 

tal, não foi difícil estabelecer uma relação de empatia. Denotamos reacções emocionais à 

entrevista distintas, que oscilaram entre a hesitação, para algumas era a primeira vez que lhes 

era dada a oportunidade de partilhar as suas experiências, o receio, que nos pareceu estar 

relacionado com o sofrimento em evocar material ameaçador e altamente penoso, e o desejo 

de serem ouvidos sobre os acontecimentos recentes e marcantes das suas vidas. Foi curioso 

perceber a importância que as crianças atribuíram ao sentir que lhes estava a ser dada “voz” e 
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que em alguns casos, esta foi a primeira vez em que lhes foi perguntado directamente como 

têm lidado com todas as mudanças recentes no seu contexto familiar.    

 

Resultados  

1. Tratamento e Análise dos Dados 

Este estudo tem no papel do investigador uma poderosíssima fonte. É ele quem 

organiza as percepções dos sujeitos alvo das entrevistas. Situando-se este estudo no 

paradigma da investigação qualitativa em que o foco central se dirige para os significados da 

experiência das crianças, a técnica de tratamento de dados utilizada foi a análise de conteúdo, 

uma das técnicas mais comuns na investigação empírica realizada pelas ciências sociais e 

humanas. A finalidade da análise de conteúdo é efectuar inferências sobre as mensagens cujas 

características foram inventariadas e sistematizadas (Vala, 1986). Na análise de conteúdo as 

pessoas não valem como quantidades para um todo, mas antes como fontes qualitativas com 

experiências de vida distintas que enriquecem uma grelha de significados.  

Após a realização e transcrição das entrevistas na integra, sob pena de se omitirem 

dados importantes, o material empírico foi sujeito a um processo de análise qualitativo com 

recurso ao programa informático NUD*IST (Non – NumericalUunstructed Data Indexing, 

Searching and Theorising), constituindo-se assim, de forma indutiva, critérios temáticos de 

categorização. O processo de codificação dos dados, e respectiva construção da grelha de 

análise de conteúdo, foi realizado numa lógica de bottom-up, ou seja, resultou das leituras 

sucessivas do material empírico, através das quais o investigador pensou os dados, “colocou-

lhe questões ”, procurando identificar unidades de significado emergentes (categorias) e 

esboçando possibilidades de estruturação. Este trabalho permitiu-nos obter uma visão 

holistica dos dados e dar conta do grande número de categorias e das possíveis interligações 

existentes. Assim, as categorias identificadas são baseadas principalmente em conceitos 
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emergentes dos dados recolhidos, ainda que uma ou outra possam ter derivado da 

sensibilidade teórica (Strauss & Corbin, 1990) decorrente da leitura da bibliografia sobre o 

tema em estudo. Cada uma das categorias foi subdividida em subcategorias emergindo uma 

grelha de análise de conteúdo composta por categorias, subcategorias e conteúdos. As 

entrevistas foram analisadas de forma incisiva e de acordo com a grelha de codificação, no 

sentido de as dotar de propriedades de forma a possibilitar a caracterização geral do fenómeno 

de como as crianças experienciam a exposição à violência, a ruptura familiar e o acolhimento. 

O tratamento dos dados implicou a análise e categorização dos relatos de cada criança em 

particular, o confronto das várias narrativas entre si nas mesmas categorias e relacionando as 

categorias entre si, e implicou o cruzamento destes dados com as informações fornecidas pela 

administração das medidas de auto – relato (CBCL, TRF).   

A análise dos dados teve como linha orientadora principal a Grounded Theory que 

visa construir teoria enraizada nos dados empíricos (Strauss & Corbin, 1990). O objectivo da 

Grounded Theory é desenvolver teoria fundamentada nos dados derivados da realidade 

estudada. Com este estudo, mais do que quantificar realidades, pretendemos descrever e 

suscitar curiosidades, a partir das narrativas das crianças, que possam impulsionar outras 

perspectivas sobre tão vasto tema.   

 

2. Leitura e Análise dos Resultados 

A leitura e análise dos dados seguiram a ordem de recolha dos mesmos. Assim, em 

primeiro lugar, apresentamos os resultados referentes ao funcionamento global e ajustamento 

das crianças, avaliado através da CBCL e TRF, e num segundo momento, analisamos a 

experiência das crianças a partir dos seus relatos. A leitura dos resultados das medidas de 

avaliação clínica abrange três níveis distintos de análise: pontuação global dos questionários, 

pontuações globais de internalização e externalização e síndromes específicos. 
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2.1. Avaliação do Funcionamento Global e Ajustamento das Crianças  

A experiência das crianças à violência e ao acolhimento está associada a resultados 

heterogéneos. A análise da CBCL8 e TRF9 revela padrões distintos de funcionamento, com 

crianças a pontuar no nível normativo e outras a apresentar indicadores no nível clínico, 

indiciando a presença de sintomatologia desadaptativa. Concretamente, três crianças (C2, C3, 

C8) apresentam claras dificuldades de ajustamento, com score total nos dois questionários no 

nível borderline ou clínico, verificando-se nestes casos a congruência na apreciação das duas 

fontes de informação10. Uma criança (C1) não apresenta sinais de vulnerabilidade pessoal em 

virtude dos baixos níveis de problemas de internalização e externalização e quatro apresentam 

uma tendência comum, com o score total da CBCL no nível normal e o score total da TRF no 

nível borderline ou clínico (C4, C5, C6 e C7). Este padrão só não se verifica em duas crianças 

(C8 e C9), verificando-se nestes casos resultados mais preocupantes na CBCL do que na TRF. 

Importa referir que a C8 e C9 são irmãos, o que pode significar que esta mãe se encontra 

particularmente preocupada com os possíveis efeitos adversos nas crianças das experiências 

recentes. A questão de quem relata as dificuldades parece, assim, ser crucial na leitura dos 

resultados. A análise individualizada das medidas de auto-relato, de forma geral, revela 

desacordo entre informadores, com os professores/ monitores a indiciarem mais problemas de 

comportamento nas crianças do que as progenitoras. De facto, a maioria das mães avalia as 

crianças no nível normal (C1, C4, C5, C6, C7), apenas uma no nível borderline (C3) e três no 

nível clínico (C2, C8, C9), ao contrário dos professores /monitores que sinalizam problemas 

de comportamento na maioria das crianças, com quatro no nível borderline (C4, C7, C8 e C9), 

três no nível clínico (C2, C3, C5) e somente duas não suscitam preocupação clínica (C1, C9). 

O consenso entre as duas fontes de informação apenas se verifica com a sinalização de mais 

                                                 
8 Ver Anexo H – Quadro com Pontuação na CBCL 
9 Ver Anexo I – Quadro com Pontuação na TRF 
10 A cotação das medidas de auto relato utilizamos como referencia as normas internacionais.  
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problemas de internalização nas crianças do que de externalização, o que revela que as mães e 

professores estão mais atentos e preocupados com o funcionamento interno das crianças.  

As escalas11 que suscitam, de acordo com as duas fontes de informação, preocupação 

clínica são a escala “Isolamento”, com a sinalização de itens como “gosta de estar só”, “é 

reservado”, “tímido”, a escala “Comportamento Agressivo” e a escala “Comportamento 

Delinquente”. Este dado sugere dificuldades ao nível do relacionamento interpessoal e na 

relação das crianças com os outros, que nuns casos se traduz no afastamento e evitamento dos 

contactos sociais e noutros no uso da agressão como forma de relacionamento.  

 

2.2. A Experiência da Violência, Ruptura Familiar e Acolhimento  

A análise da experiência das crianças seguiu de perto a categorização que efectuamos 

das entrevistas (Anexo K), e incide sobre três momentos chave designados da seguinte forma: 

A Criança e a Violência, A Criança e a Ruptura Familiar e A Criança e o Acolhimento. 

Assim, a primeira parte - A Criança e a Violência – integra categorias que nos permitem 

compreender a experiência da criança à violência interparental, a segunda parte – A Criança e 

a Ruptura Familiar – foca as percepções das crianças em torno do momento da ruptura 

familiar ocorrida com a saída da mãe e da criança de casa, e, finalmente, a terceira parte – A 

Criança e o Acolhimento – centra-se na fase actual e são analisadas as percepções em torno da 

temática acolhimento. As três partes descritas são compostas, de forma geral, pelas mesmas 

categorias, o que irá permitir, por um lado, conhecer as representações das crianças sobre o 

passado, o presente e o futuro, e por outro, perceber se, com o acolhimento e fim da exposição 

à violência, ocorreram mudanças nos significados atribuídos aos eventos em análise e seus 

principais intervenientes. As categorias em análise e comuns aos três momentos são: a) 

percepção dos eventos (violência, ruptura e acolhimento), b) reacções imediatas aos eventos, 

                                                 
11 Ver Anexo J – Quadro com Escalas Clinicamente Relevantes 
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c) reacções ao pai/padrasto, d) impacto dos eventos, e) atribuições em torno dos eventos, f) 

necessidades de ajuda e suporte percebido, e g) perspectivas de futuro12. 

 

A) A Criança e a Violência interparental  
 

 
Percepção da Violência Interparental 

 
As nove crianças evidenciaram modos de funcionamento semelhantes quanto à forma 

como partilharam, no contexto da entrevista, as suas vivências. Todas as crianças assumiram 

de forma explícita a existência de episódios violentos no seu contexto familiar passado, o que 

não parece ser alheio ao facto de estarem e se perceberem em segurança. As crianças fazem 

descrições pormenorizadas e chocantes sobre os incidentes violentos a que estiveram 

expostas, de forma recorrente, durante anos no seu seio familiar. Trata-se de narrativas claras 

que retratam a violência que testemunharam e, em alguns casos, experienciaram, 

frequentemente sustentadas com a descrição de situações concretas. Habitualmente, os 

episódios específicos descritos encerram momentos de violência extrema, com claro risco de 

homicídio da mãe pelo pai/padrasto.  

A caracterização do ambiente familiar inicia-se logo com a questão aberta “do que é 

que te recordas dos momentos em que viviam todos juntos?”, à qual todas as crianças 

respondem com relatos em torno da violência testemunhada, sendo notória a não referência a 

momentos positivos de interacção familiar, como se a violência apagasse as lembranças 

positivas desse período, que certamente existiram em maior ou menor frequência. Para estas 

crianças parece assim distante a concepção de família enquanto contexto de afecto, partilha, 

protecção e segurança.  

                                                 
12 Na apresentação dos resultados iremos usar alguns trechos das entrevistas para ilustrar e fundamentar os 
argumentos apresentados. Por uma questão de economia de espaço, nos casos em que os relatos vão no mesmo 
sentido, optaremos por partilhar apenas uma frase, a que melhor ilustre o argumento apresentado, embora sempre 
identificando as crianças que subscrevem o trecho.  
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No que concerne às formas de maus -tratos exercidas, em todos os casos vimos 

combinadas diversas formas de violência, no entanto a agressão física, consubstanciada quase 

frente na palavra “bater”, que encerra em si uma diversidade de actos, e a violência 

psicológica, traduzida preferencialmente em verbalizações insultuosas e no controlo de tempo 

e documentos pessoais, eram as mais frequentemente exercidas (C1- “…eu estava a dormir e 

ele deu-lhe tanto soco na cara que bateu com a cabeça na parede e abriu atrás, ela teve de ir 

para o hospital e eu fiquei sem perceber nada… porque ele é que tinha os cartões todos e os 

documentos”; C7 (C2, C3, C4, C9) - “O meu pai batia na minha mãe, dava estaladas, 

murros na cara, no corpo todo, tratava-a mal, chamava-lhe nomes” -). O isolamento 

relacional também foi referido como uma forma de violência testemunhada, na qual o pai 

proibia a mãe de ter contactos sociais, sob pena de ocorrência de novas agressões (C8 – “… 

lembro-me que a mãe gostava muito de passear com as amigas mas o pai não deixava, 

começava logo a desatinar”), bem como as ameaças e tentativas de homicídio da mãe pelo 

pai/padrasto (C6 (C5) – “…o meu pai fazia ameaças, costumava agarrar a minha mãe e 

encostá-la à parede, às vezes agarrava-a com muita força e dizia ainda vais morrer”; C8 - 

“… ameaçava com facas, apertava o pescoço mesmo para a matar, passava com isqueiros 

pela pele da mãe e com as facas pelos lençóis para ameaçar a mãe”).  

A maioria das situações exibe um padrão de violência continuado, num continuum que 

vai desde a presença constante da violência no quotidiano familiar (C1 – “…no inicio não, 

mas no fim era todos os dias”; C4 -“…bater acontecia muitas vezes, não era todos os dias, 

mas era muitas vezes”); até menos frequente (C5 (C2) - “…não acontecia todos os dias… era 

de vez em quando”). Transparece em alguns relatos a noção de que os episódios abusivos 

adquirem contornos de maior gravidade e frequência com a passagem do tempo, o que sugere 

uma deterioração da relação conjugal e consequente exposição da criança à violência extrema 

com o decorrer dos anos (C1 – “... no principio era fixe e no fim já era mau”; C6 - 
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“…quando era pequeno nem tanto porque não acontecia quase nada, mas quando fui 

crescendo é que ele começou a ficar meio maluco e por volta dos nove, dez anos a violência 

começou a piorar”). 

A ocorrência da violência surge associada ao domínio privado, constituindo o espaço 

doméstico um contexto exclusivo de risco, em contraste com a ausência de comportamentos 

violentos em domínio público, associado à reprovação social e possíveis consequências para o 

agressor (C2 – “…era sempre em casa porque ele na rua nunca começava a discutir nem a 

bater porque tinha vergonha”), e a noite é identificado como o período do dia mais crítico 

para a ocorrência dos episódios violentos (C6 (C3) - “…costumava ser de noite que aquilo 

acontecia”; C9 – “…à noite quando chegava do café vinha sempre um bocadinho 

desorientado”).  

A violência tinha como alvo preferencial a figura materna, não havia por isso uma 

intencionalidade real do ofensor em fazer as crianças vítimas directas dos abusos (C2 (C3, 

C4, C5) – “…ele batia à minha mãe… a mim nunca bateu”) e um carácter unidireccional, do 

pai sobre a mãe, sendo que os comportamentos violentos da mãe são entendidos como forma 

de protecção e não de agressão. Tal denota da parte das crianças a preocupação em 

contextualizar e, de alguma forma, justificar o uso de condutas, que para si são reprováveis, 

(C8 – “… a mãe pegava num monte de facas e encostava ao pai mas não fazia nada, a mãe 

não o queria matar, era só para ele parar”). Não obstante, algumas crianças foram vítimas 

de violência por parte da figura paterna, em alguns casos em resultado da sua intervenção no 

sentido de proteger a mãe (C1 - “…uma vez bateu em mim porque eu virei-me a ele… foi 

buscar um ferro qualquer e disse que ia bater na minha mãe e eu pus-me à frente para não 

deixar e ele deu-me uma chapada”; C9 – “… às vezes nós (ela e o irmão) quando nos 

metíamos nas brigas também apanhávamos) ou porque foram acidentalmente apanhadas no 

meio dos incidentes (C8 – “…o pai atirou com um garrafão de água à mãe que acabou por 
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cair no chão e rebentar e a M (irmã) escorregou na água e deu com a cabeça no chão)”. Das 

nove crianças, três referem ter sido alvo de agressão directa e intencional, física e psicológica, 

da parte do pai (C6 – “…também me berrava, chamava-me nomes feios, chamava-me filho da 

puta e gostava de pegar com tudo, estivesse eu a fazer o que estivesse pegava sempre 

comigo”; C4 – “… quando haviam festas nós nunca podíamos ir por causa do meu pai, ele 

não deixava… quando ele via um brinquedo nosso deitava fora porque dizia que não 

tínhamos idade para brincar…”), no entanto, estas situações são geralmente percepcionadas 

pelas crianças como menos gravosas e relatadas como informação secundária face à vitimação 

da figura materna. Numa das crianças sentimos ainda que a punição física exercida pelo pai, 

uma figura de autoridade, é entendida como uma prática educativa perante o mau 

comportamento da criança (C7 – “… às vezes também me batia a mim, dava-me estalos, 

sovas porque às vezes me portava mal, mas outras vezes não era por nada”).  

Finalmente, no que concerne à tipologia de exposição à violência interparental, a 

maioria das crianças não era preservada dos conflitos, apercebendo-se da sua ocorrência por 

presencia-los ou ouvi-los, por testemunharem as sequelas físicas na mãe, ou ainda, por terem 

conhecimento a posteriori do que ocorria (C2 – “…eu via que ele batia mesmo, eu ouvia o 

que eles diziam…ele dizia nomes à minha mãe que eu ouvia…”; C3 – “…eu via quase 

sempre o que acontecia, eu estava em casa, estava a dormir e acordava com o barulho”; C4 

– “eu via, via a maior parte das vezes… ele fazia barulho e quando a minha irmã se 

levantava com o barulho eu também me levantava …”; C1 – “…eu vi o rosto da minha mãe e 

percebi o que era…”; C5 – “…ela (mãe) perguntou-me se se notava (as marcas no pescoço) e 

eu disse que sim). Importa ainda salientar que o impacto da violência não se cinge apenas ao 

que as crianças testemunhavam, mas também ao que ocorria na sua ausência, o que constituía 

um acréscimo de preocupação pela impossibilidade de ajuda à figura materna (C1 – “…a 

maioria das coisas aconteciam na minha ausência… quando ele a aleijava mais eu nunca 
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via…”; C5 – “…pode ter acontecido mais só que eu podia não estar presente”). As mães 

surgem, neste contexto, como figuras protectoras, que sempre procuraram encetar esforços no 

sentido de preservar as crianças dos conflitos, embora ingloriosos já que, como temos visto, 

as crianças dão relatos pormenorizados do ambiente familiar violento em que estiveram 

inseridas, (C1 – “…ela (a mãe) nunca deixava que eu me apercebesse, eu andava assim à 

toa… só quando saímos de casa é que a minha mãe me contou mais coisas que se passavam e 

eu não sabia), o que nos faz perceber que as progenitoras têm presente que o testemunho dos 

episódios abusivos tem um potencial nefasto nas trajectórias desenvolvimentais das crianças.   

 

Reacções Imediatas à Violência 
 

No que concerne às reacções imediatas à violência, as emoções mais comummente 

experienciadas pelas crianças eram a tristeza, o medo, a raiva e a revolta, com clara 

unanimidade para as duas primeiras. O medo, despertado pela apreensão, insegurança e 

preocupação, resulta essencialmente da percepção do perigo, o que leva a criança a focar-se 

na questão da integridade física de toda a família – mãe, criança e pai. O medo surge assim 

associado a cognições em torno das possíveis consequências da agressão, nomeadamente, o 

risco da perda da principal figura de suporte e prestação de cuidados (a mãe), e consequente 

incerteza e preocupação quanto ao futuro, o risco de serem elas próprias seriamente magoadas 

e o risco do agressor atentar contra a própria integridade física, o que denota a percepção da 

severidade da violência familiar e a imprevisibilidade do comportamento paterno (C1 – “… 

eu andava assim numa preocupação muito grande e tinha medo…pensava assim e depois o 

que e que eu faço da minha vida… e os meus irmãos…eu praticamente não pensava em mim, 

andava sempre na volta dos meus”; C6 (C4, C5) – “…e tinha medo que acontecesse alguma 

coisa à minha mãe…; C3 (C7, C8, C9) – “… eu tinha medo que ele nos matasse ou matasse a 

minha mãe”;C4 - ele às vezes ia lá para o barracão que nunca mais ninguém o via e a minha 
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mãe dizia que ele estava morto e então eu tinha medo;C8 – “Pensava que o pai, além de 

matar a mãe, ainda podia matar-se a si, porque ele também fazia perigos para ele”).  

A raiva surge associada à incompreensão da conduta violenta e imprevisível da figura 

paterna e consequentes tentativas da criança em repor algum grau de compreensão sobre os 

incidentes (C1 – “eu pensava porque é que aquilo era connosco?”; C2 – “…pensava coisas 

más… por exemplo as coisas más que ele dizia à minha mãe… e porque é que ele fazia 

aquilo… tentava perceber mas não conseguia”; C7 – “Sentia raiva do meu pai porque não 

sabia porque é que ele estava a fazer aquilo…”).  

A revolta faz-se sentir particularmente na C1, e está fortemente associada ao 

sentimento de impotência para fazer face a um problema que claramente excede os recursos 

da criança, parecendo-nos, neste caso, que a revolta adquire contornos não muito distantes do 

sentimento de culpa, perante a impossibilidade de ajuda à figura materna (C1 –“… tentava 

acudi-la só que eu não conseguia fazer nada, sentia-me revoltado… … na hora eu pensava 

era ajudar a minha mãe…). A criança assume a responsabilidade pela protecção da mãe, de 

tal forma, que chega a haver uma identificação com o sofrimento materno (C1 – “ Parecia 

que me doía a mim também porque eu ouvia a minha mãe a chorar e gritar de tal maneira 

que ficava a olhar para ela e não era capaz de lhe virar as costas”).  

Algumas crianças revelam ainda emoções que resultam da crença na irresolução do 

problema, nomeadamente, o sentimento de desesperança, resignação (C6 – “…já estava farto 

de estar lá em casa, queria sair mas ainda não dava…”) e vingança (C1 – “…apetecia-me 

bater nele também… no fim eu já estava assim, eu vou apanha-lo a dormir e vou espetar-lhe 

uma faca nas costas; C4 – “… vontade de o matar… de o matar era porque ele batia à 

minha mãe e eu não gostava…), que indiciam a inexistência de recursos de coping 

adaptativos para fazer face ao problema, dissipando-se apenas com o vislumbramento do 

suporte formal e a possibilidade de fuga da situação de vitimação (C1 – “…mas depois 
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comecei a ouvir falar do 144 e da APAV e comecei a ter esperanças…”). Com o término da 

violência, algumas crianças referem a normalização das suas reacções emocionais, 

consubstanciada nas expressões “contente” ou “começava a sentir-me melhor”. A C1 

identifica inclusive a fase da lua-de-mel, na qual o padrasto, através de um conjunto variado 

de condutas, procura junto da vítima, a desculpabilização pelos eventos violentos. A fase da 

lua-de-mel vem agravar o sentimento de revolta e a incompreensão perante a recorrente 

ocorrência de agressões.  

As reacções comportamentais das crianças à violência evidenciam estratégias de 

confronto distintas. A maioria das crianças relata situações em que adoptaram estratégias de 

confronto focadas no problema, que se traduziram no envolvimento directo nos conflitos, com 

acções como gritar com o agressor para este parar, agredi – lo com objectos, colocar-se na sua 

frente, agarrá-lo, telefonar à policia, tendo sempre como principal preocupação o 

restabelecimento da segurança imediata em casa, ou seja, resolver o problema da violência 

sobre a mãe (C1 – “Eu intervia sempre… …berrava eu também… comecei a ficar mais tempo 

em casa para defender a minha mãe…… dizia-lhe para bater bate em homens e chamava-lhe 

nomes que era para ver se ele se virava a mim e não a ela... ela nunca apanhou na minha 

presença sem eu fazer nada… berrava com ele e tentava com que ele percebesse que ele 

estava fazer mal…e dizia-lhe porque é que fazes isto, já estou farto de viver assim…”; C2 – 

“Ia buscar a vassoura e batia com ela…”; C7 – “…às vezes também tentava fazer com que 

ele não batesse à minha mãe, tentava agarra-lo ou então meter-me no meio”; C9 – “tentava 

chamar algumas pessoas a pedir socorro, punha-me à frente, também batia ao pai, tentava 

tira-lo de cima da mãe”). Outras, em menor número, descrevem estratégias de confronto 

centradas na regulação emocional, evidenciada através de acções como chorar, isolar-se no 

quarto (C1 – “… às vezes eu ficava a chorar do lado de fora na porta encostado na parede 

porque não sabia o que fazer”; C2 – “…e também ia por musica ou ia brincar para o meu 
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quarto…ia ouvir cassetes…porque me sentia mal e queria ficar contente”; C6- “…às vezes ia 

para o meu quarto ver televisão para me distrair”). Não obstante os esforços de controlo da 

violência, a maioria das crianças reconhece a ineficácia das suas acções de confronto directo 

com o problema (C2 – “… mas ele não parava, tinha de bater muitas vezes”; C3 – “pensava 

mas não achava que era capaz porque eu tinha medo que ele fizesse pior”; C5 – “…eu pedia 

para ele parar mas ele não parava”; C9 – “…tentava fazer mas não conseguia…”), sendo 

que a baixa percepção de eficácia acarretava estados emocionais indesejáveis nas crianças 

(C1 – “… por isso e que eu me sentia assim…eu via que não podia fazer nada”). Apenas uma 

criança evidencia uma razoável expectativa de eficácia, no entanto, importa referir que neste 

caso, as acções da criança não se basearam apenas no confronto directo e impulsivo nos 

conflitos, antes resultaram de acções planeadas e que envolveram o recurso a agentes 

exteriores, designadamente os vizinhos e a polícia (C6 – “…quando às vezes pensava que a 

situação estava a ficar muito má pegava no telefone e fingia que ligava à polícia e uma vez 

cheguei mesmo a telefonar e ele parava e eu desligava e se ele começasse outra vez eu ligava, 

tinha de ter sempre os telemóveis à mão …tinha também 3 molhos de chave à mão e podia 

chamar um vizinho meu, era o pai de uma amiga minha, ele servia para ele…”).  

As estratégias de coping das crianças variam ainda em função da idade das mesmas. 

As crianças mais novas reagem aos conflitos de forma desorganizada e à medida que crescem 

evidenciam o uso de estratégias mais exigentes cognitivamente (C8- “Eu tentava ajudar a 

mãe e quando era mais pequeno, que eu não sei muito bem quanto anos é que tinha, às vezes 

não sabíamos o que fazer e sentávamo-nos no chão a chorar e às vezes mandávamos bonecos 

para o pai e gritávamos com ele para as pessoas ouvirem para pedirmos ajuda”).  

Por fim, importa salientar, pela preocupação clínica que suscita, as estratégias de 

confronto claramente desadaptativas evidenciadas por duas crianças, que passavam pela 

elaboração cognitiva em torno do homicídio do pai, enquanto única solução para resolver o 
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problema da violência. Parece-nos que esta foi a forma que as crianças encontraram para lidar 

com o fluir de emoções penosas (C4 – “… matá-lo, sim, matá-lo, deitar fogo ao barracão 

onde ele estava dentro…”; C8 – “Eu tinha perguntado à mãe “Se eu fizer algum mal ao pai, 

matá-lo, se por exemplo eu atira-lhe alguma coisa e ele por acaso morresse, eu ia 

preso?”…e então eu pensava…eu acho que vou atirar alguma coisa ao pai, mas eu acho que 

se ele continuasse a bater à mãe eu fazia isso”). 

 

Reacções Imediatas ao Pai/Padrasto 
 

As crianças descrevem as reacções à figura paterna num registo de afecto negativo, 

distanciamento e incompreensão. Reconhecem a existência de sentimentos negativos fortes 

pelo progenitor, como ódio, raiva, tristeza e desilusão, bem como, o desconforto suscitado 

pela sua presença e possibilidade de momentos de interacção entre ambos (C9 (C2) - 

“…estava zangada com ele, sentia raiva, ódio”; C5- “…ódio …não gostava dele, não queria 

estar com ele”; C8 – “Sentia do pai ódio, muito ódio, muita tristeza, essas coisas, nessas 

alturas eu não gostava mesmo do pai, dizia mesmo para mim”não gosto do pai, quero ficar 

com a mãe” e nos momentos melhores eu dizia assim “eu gosto do pai”; C7 – “…sentia que 

ele era, não sei que…sentia que ele não parecia que era meu pai, que não era a mesma 

pessoa que eu tinha conhecido quando era pequenina”). Deste modo, a imagem que as 

crianças tinham do progenitor/padrasto não se baseava tanto no seu papel de pai/padrasto, mas 

de agressor, de tal forma que a separação entre a figura paterna do seu comportamento 

agressivo não parece ocorrer de forma vincada, antes nos deparamos com reacções 

emocionais à figura paterna claramente beliscadas pela violência (C3 - “…sentia que ele era 

mau, não gostava que ele fizesse aquelas coisas”).  

A tonalidade emocional negativa adquire contornos ainda mais marcados quando se 

verifica a ausência de ligação biológica entre a criança e o agressor (padrasto) (C1 – “eu 
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nunca gostei dele… eu sempre disse a minha mãe, eu não gosto dele, eu não gosto dele…eu 

não gosto dele…). Não obstante, note-se que há a preocupação de salvaguardar a pessoa do 

pai, que não alcoolizado, era uma pessoa completamente diferente (C6 – “quando estava com 

a bebida era uma coisa e sem a bebida era outra, sem a bebida não acontecia nada… não 

havia problemas”).  

Esta questão conduz-nos à análise das cognições das crianças em relação ao 

pai/padrasto, claramente focadas na questão da busca de explicações para aquilo que para elas 

era incompreensível (C3 (C1) – “não percebia porque é que ele fazia aquelas coisas à minha 

mãe”). A este respeito, as crianças parecem indiciar a crença na possibilidade de uma 

personalidade problemática estar na base do comportamento agressivo, atribuindo deste modo 

a violência a modos de funcionamento inalteráveis e rígidos – causas internas - (C1 (C4, C6, 

C8) -  “a minha mãe disse que ele podia ter alguma doença e falou em psicopatia e não sabia 

o que era e eu fui pesquisar… fui à Internet…descobri que são pessoas normais mas que só 

conseguem viver com o sofrimento das outras pessoas… ele tem um problema”), não 

passíveis de serem alterados, na óptica das crianças (C8 – “Pensava que ele é daqueles 

homens que faz mal a todas as mulheres, porque já que ele faz à mãe, também vai fazer às 

outras”). Além da atribuição da violência a factores de natureza psicopatológica, também 

identificam causas externas como o álcool.  

Um último aspecto para referir uma estratégia adoptada por uma mãe e criança como 

forma de salvaguardar a sua segurança. Sempre que se referem ao padrasto utilizam a 

metáfora “pinóquio”, o que não deixa de ser sugestivo da percepção do carácter dissimulado e 

enganador do agressor. Outras crianças utilizam as designações quando se referem ao pai de 

“monstro”, “cobarde” e “assassino”.   
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Percepção do Impacto da Exposição à Violência 

A totalidade das crianças reconhece o impacto negativo que a exposição à violência 

interparental acarreta no seu ajustamento. Os efeitos adversos fazem-se sentir em vários 

domínios, nomeadamente ao nível da dimensão somática, com indicadores como dores de 

cabeça, dores de estômago, ausência de apetite e verbalizações de tensão (C1 – “Andava 

fraco… não tinha fome, tinha dores de barriga… mas não tinha nada, tinha nervos…andava 

sempre a tremer”; C5 – “… depois doía-me a cabeça de ter ficado toda a noite a chorar…”) 

e do funcionamento psicológico.  

O comprometimento psicológico traduziu-se em reacções emocionais variadas, como 

raiva, tristeza, zanga e preocupação e dificuldades ao nível cognitivo e social. O domínio 

percepcionado como especialmente atingido foi o escolar. A maioria das crianças reconhece 

que o seu rendimento escolar ficou comprometido como consequência da ocorrência dos 

conflitos, sendo que o insucesso escolar era o resultado das dificuldades de concentração, do 

stress emocional que as crianças viviam e ausência de condições de estabilidade e 

tranquilidade no espaço doméstico de forma a permitir momentos de estudo aos menores 

(C1– “… não conseguia estudar, andava sempre com aquele peso na cabeça, já no fim, eu 

não conseguia fazer nada…andava um trapo assim, ia para a escola, vinha e ficava em casa, 

ouvia berros, ia para a escola, vinha para casa, berros… eu na escola também não conseguia 

fazer nada, andava lá a passear… ficava a olhar para os cadernos, olhava para a professora 

ela pensava que eu estava com atenção mas não conseguia…”; C5 – “…fiquei afectado… às 

vezes ia para a escola a pensar nisso e ficava na escola a pensar nisso…no que tinha 

acontecido no dia anterior era difícil estar atento nas aulas”; C6 - … tinha que 

ficar…quando estava na escola não conseguia estar concentrado, as minhas notas já tinham 

descido…matemática já estava quase no dois …porque era diariamente que aquilo acontecia 

e era nos dias de escola e não dava para estudar lá em casa… às vezes ficava noites 
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acordado e depois estava na escola cheio de sono…”; C8 – “…Acho, porque eu sentia muita 

raiva, muitos nervos e eu não conseguia fazer os trabalhos de casa, mas não era por causa 

dos trabalhos de casa, era por que eu estava muito nervoso”).  

Ao nível das interacções sociais, as dificuldades traduzem-se na adopção, por parte das 

crianças, de comportamentos de isolamento dos pares, menor abertura e disponibilidade para 

os contactos sociais, hostilidade interpessoal e visão negativa das interacções sociais (C1 – 

“… andava sempre sozinho, não jogava a bola, não corria não fazia nada e antes eu era um 

rapaz super calmo, e agora basta ir na rua e se um rapaz mais velho até, 20 anos, olhar para 

mim fixo nos olhos eu começo logo a falar mal para ele… não gosto nada que pensem assim 

por serem maiores do que eu…porque eu lembro-me que ele olhava assim para mim, assim 

cima para baixo”; C6 – “Comecei a ficar mais violento por causa das coisas que aconteciam 

eu também comecei a ficar…as vezes quando os professores me chateavam eu passava-me da 

cabeça e ficava lixado…”; C9 – “…às vezes não me apetecia brincar, ficava no meu 

canto…”; C7 – “… às vezes quando isso acontecia não ligava a ninguém, queria ficar 

sozinha porque sentia-me mal com aquilo e lá em casa não tinha sossego ”).   

As crianças foram igualmente capazes de notar diferenças na figura materna 

decorrentes da experiência de vitimação continuada a que estavam sujeitas, embora neste 

caso, as descrições tenham sido mais redundantes e centradas nas reacções emocionais 

negativas. De facto, todas as crianças identificaram indicadores de stress psicológico na mãe, 

como sejam a tristeza, medo, choro e raiva (C2 – “…sentia-se com raiva, sentia-se mal…”; 

C3 – “Triste, ela chorava muitas vezes”; C4 – “eu acho que a minha mãe se sentia triste 

porque o meu pai lhe batia”; C5 – “…medo, ela não falava muito sobre o que acontecia”; 

C6 - “ ela ficava triste, mas não falava muito comigo”; C7 – “ sentia-se mal…sentia aquela 

coisa, porque é que ele me fez isto, não tinha razões para o fazer”; C8 – “A mãe ficava 

chateada, triste, zangada”; C9 – “…sentia-se triste, mal, medo”). 
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Atribuições em Torno da Violência 

Todas as crianças atribuem de forma explícita a responsabilidade pela ocorrência da 

violência ao progenitor/padrasto. Não obstante, identificamos algumas nuances que importa 

aprofundar no que concerne à questão da atribuição da responsabilidade. Uma das crianças 

assume de forma clara, não a responsabilidade pela ocorrência da violência, porque essa como 

vimos é atribuída ao agressor, mas a responsabilidade pelo curso dos acontecimentos e sua 

resolução. Ao longo de toda a entrevista, a criança transparece a responsabilidade que sentia e 

ainda sente nos dias de hoje, pela protecção da mãe e irmãos, chegando a projectar no futuro 

um possível encontro com o agressor para o vencer, e desta forma, se redimir por no passado 

não ter sido capaz de proteger a mãe da violência (C1 – “… eu não, eu tinha perfeita ciência 

que aquilo era da cabeça dele porque nem eu nem a minha mãe tínhamos culpa do que ele 

fazia, eu as vezes sentia-me culpado por não fazer nada…por não acabar logo com ele…”). 

Outro desvio ao discurso consensual foi detectado em duas crianças que, numa referência às 

causas da violência, parecem assumir algum grau de responsabilidade pela ocorrência das 

agressões (C2 – “Eu pensava que a culpa era minha.”; C8 – “Não, não tinha, mas às vezes 

achava porque como eu contava as coisas à mãe, que o pai escondia dinheiro, eu pensava 

que as coisas aconteciam por causa de mim”).  

Este dado remete-nos para a compreensão das causas da violência. As nove crianças 

atribuem a violência a causas internas (personalidade, psicopatologia) e a causas externas 

(álcool e desemprego do ofensor) (C3 (C1) – “…porque era maluco, tinha uma deficiência 

mental qualquer”; C5 – “porque a minha mãe tinha que ir à mercearia ficava a dever e 

depois não pagava porque o meu pai não tinha trabalho, a minha mãe pedia para ele 

arranjar mas ele não arranjava”; C6 – “ por causa da bebida e estava meio maluco, ele era 

o culpado era sempre ele, pegava logo por uma coisinha de nada”; C7 – “acho que ele tem 

problemas e precisa de ser ajudado mas não consegue dizer a ninguém”). A pronta 
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identificação dos factores causais não significa, contudo, que as crianças desenvolveram um 

quadro de atribuição causal e de responsabilidade pela violência claro e inequívoco. A 

identificação de factores externos como estando na origem da violência, especialmente no 

caso do álcool, parece conduzir a criança a uma percepção de menor responsabilidade do 

agressor pela violência (C4 – “… porque achava que o meu pai bebia …o culpado não era 

ninguém, ele é que bebia e dava-lhe na cabeça para fazer aquilo”).  

 

Necessidades de Ajuda e Suporte Percebido 

 
No que concerne às necessidades de ajuda, a nota dominante recai claramente na 

necessidade imperiosa e urgente de saída da morada de família, o que é revelador do estado 

limite em que as crianças se encontravam, consubstanciado na expressão utilizada por alguns 

menores “eu precisava de sair de lá”. Este indicador poderá ainda ser o resultado da 

percepção das crianças da inexistência de uma rede de suporte disponível e/ou a crença na 

impossibilidade de ajuda por parte de terceiros. Grande parte das crianças mantinha segredo 

sobre a violência familiar, por temer represálias por parte do agressor e por acreditar que 

ninguém poderia ajudar (C1 – “…porque achava que ninguém tinha nada a ver com a minha 

vida e pensava assim, vou contar para quê? Vão começar a pensar coisas diferentes de mim e 

não vão poder fazer nada, ninguém podia ajudar”; C2 – “…não…mesmo a ninguém…até era 

melhor não porque ainda podia acontecer alguma coisa se o pinóquio descobrisse que eu 

contava”; C3 – “…eu não …porque se eu contasse podia ser bem pior… ele podia saber e 

fazer mais mal à minha mãe…”; C4 – “…não, acho que não …porque achava que isso não 

era certo, porque depois as pessoas iam dizer a minha mãe ou até podiam ir dizer ao meu pai 

e depois o meu pai podia fazer alguma coisa…”).  

A primeira vez que algumas crianças abordaram o tema da violência interparental com 

alguém que não a figura materna aconteceu após a saída de casa, ou seja, quando as crianças 
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se perceberam em segurança (C9 – “ só contei agora a uma amiga na escola, quando ela 

também me contou que tinha problemas na família”). A única pessoa com quem as crianças 

falavam acerca dos acontecimentos era com a figura materna, mas que não era percepcionada 

pelos menores como uma real figura de suporte, por recearem constituir mais um elemento de 

preocupação para a mãe (C5- “às vezes dava-me assim… ficava cheio daquilo…queria ter 

alguém para desabafar…não contava a ninguém o que se passava…mas uma vez disse à 

minha mãe que precisava de desabafar com alguém…ela disse-me eu estou aqui…mas eu 

respondi que não é a mesma coisa…é a ti que te acontece e desabafar contigo não é 

desabafar…porque era a ela que lhe acontecia…nunca contei…).  

Não obstante o segredo em torno da violência, as crianças têm noção de que as pessoas 

próximas da família (vizinhos, amigos, familiares) tinham conhecimento da violência, no 

entanto, a maioria, não encetou qualquer tipo de esforços de ajuda às vítimas ou sinalização 

da situação (C1 –“as pessoas sabiam, os vizinhos ouviam e a minha tia da frente também mas 

nunca fizeram nada”; C5 – “ninguém ajudou”; C6- “os vizinhos já sabiam porque ouviam 

os berros, muitas pessoas não sabiam o que se passava”; C8 – “Todas as vizinhas estavam 

de lado do pai, e a avó também, ninguém, tentou ajudar, uma vez no café ouvi uma vizinha a 

dizer ao pai para pôr a mãe fora de casa.”). Apenas uma criança faz referência a uma 

comunidade interventiva e intolerante à violência (C3- “Tentou os vizinhos, eles às vezes iam 

lá a casa no outro dia, para falar com a minha mãe, porque eles ouviam barulho à noite e 

algumas vezes chamaram a policia para ir lá a casa”). A referência a alguma eficácia no 

apoio recai na rede formal de suporte, nomeadamente através das intervenções da polícia, 

sempre que solicitada a sua intervenção no momento da crise, verificando-se a inexistência de 

intervenção de instituições direccionadas para o apoio especializado à vítima e protecção dos 

menores.        
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Perspectivas de Futuro 

 
Na altura em que as crianças residiam com a violência parecia não haver futuro. O 

presente era tão exigente e absorvente que as crianças apenas olhavam para a sucessão de 

acontecimentos imprevisíveis, sendo o futuro encarado como a continuidade desse presente 

terrível, que acabaria por ter um final trágico, com o homicídio da figura materna (C1- “Não 

pensava no futuro…o futuro que eu via era sempre mau porque pensava que a gente nunca ia 

sair dali e da maneira que ele nos estava a tratar pensava que ia acabar mal… porque a 

minha mãe ia morrer não tarda nada, eu pensava assim, eu como era pequeno não podia 

cuidar dos meus irmãos nem de mim, então eu pensava que ia acabar tudo mal… eu andava 

sempre com estas coisas na cabeça e não conseguia tomar iniciativa”). 

O futuro começou a ter lugar na vida das crianças quando se começou a vislumbrar a 

possibilidade de saída de casa com o apoio de instituições. O pessimismo e a desesperança em 

relação ao futuro foi dando lugar ao optimismo e esperança na resolução do problema (C3 – 

“Achava que ia ser melhor porque nos íamos sair de lá e nunca mais ia acontecer aquelas 

coisa”; C5 – “Não sabia o que nos ia acontecer… a minha mãe já tinha falado com uma 

pessoa…e a minha mãe tinha dito ao meu pai que ia recorrer à APAV … fiquei contente por 

aquilo poder parar de acontecer”).  

 

B) A Criança e a Ruptura Familiar  
 

 
Percepção da Ruptura Familiar  

 

A ruptura familiar ocorre com a saída de casa das mães e das crianças para 

ingressarem numa Casa de Abrigo. Este momento é percebido pelos menores como um marco 

positivo e fundamental na sua trajectória pessoal e familiar, o virar de uma nova página, numa 

história repleta de episódios violentos (C6 – “…recordo-me de tudo, foi no dia dos meus anos 

e foi uma boa prenda”). Para a maioria das crianças a saída de casa não constituiu uma 
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surpresa na medida em que este tema era “susurrado” entre as crianças e a progenitora (C9 

(C8) - “…a nossa mãe não nos esconde nada e por isso diz-nos tudo… quando estávamos em 

casa a mãe só nos disse que íamos fugir, lá em casa não podia dizer mais se não o pai podia 

ouvir…”), tendo inclusive alguns menores manifestado à figura materna a sua vontade em 

abandonar o ambiente familiar violento (C3 – “…eu perguntava a minha mãe quando é que 

íamos sair …eu perguntei muitas vezes porque eu queria sair…”).  

O factor novidade esteve no momento escolhido para o desenrolar dos acontecimentos. 

A saída ocorreu quase sempre de uma forma repentina, mesmo nos casos em que houve um 

planeamento prévio, ora precipitada pela ocorrência de um episódio de violência com 

contornos de maior gravidade (C7 –“ … estava em aulas e uma funcionária lá da escola foi-

me chamar e eu pensava que era por causa de outra coisa qualquer e depois quando chego lá 

vejo dois agentes à minha frente e disseram-me que não te preocupes que não vais 

presa…depois estiveram-me a contar que a minha mãe tinha dado entrada no 

hospital…depois eu fui outra vez para aulas e depois a assistente social telefonou-me a dizer 

que nós íamos sair de casa, que a GNR ia connosco buscar as nossas coisas e vínhamos 

embora…”), pela disponibilidade imediata de uma vaga numa Casa de Abrigo, ou pela 

tomada de decisão imediata da mãe face à continuidade da conduta violenta do agressor. A 

maioria das crianças apenas teve conhecimento da saída no próprio dia em que deixaram a sua 

casa, o que impossibilitou os rituais de despedida dos amigos, família, escola e comunidade, e 

de selecção dos objectos a levar consigo (C1- “Eu acordei de manhã e a minha mãe disse que 

ia ligar para o 144 ou para o número da APAV, e vamos ver se saímos daqui...eu fui para a 

escola muito bem e quando cheguei a casa a minha mãe telefonou-me, e eu estava com a pior 

roupa que tinha, e ela disse…vem ter à paragem …e eu assim, e não queres que eu leve 

nada? Não, vem o mais depressa possível…eu olhei para o meu quarto…xau…disse uma data 
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de palermices… e prontos...”; C6 – “…foi tudo muito repentino, a minha mãe já estava farta 

de tudo…”). 

 A agravar este facto, constatamos ainda que, na maioria das situações, não houve um 

momento intencional de contextualização, junto das crianças, acerca da saída e do trajecto que 

a família estava a tomar, embora as crianças compreendessem as causas que conduziram à 

ruptura (C1 – “eu percebia porque é que a gente estava a sair de casa porque aquilo não era 

maneira de viver...eu via…), o que criou nas crianças crenças erradas em relação ao 

acolhimento (C2 – “… eu não sabia …depois foi a minha mãe que me disse que íamos sair da 

nossa casa…”; C3 – “… ela disse que íamos sair mas eu não sabia para onde vínhamos… eu 

pensava que vínhamos para uma casa só nossa…mas afinal não…”; C4 – “…ninguém me 

explicou nada…eu estava na casa de banho e o F. (irmão mais novo) é que me foi lá dizer 

que íamos sair de casa… não sabíamos para onde íamos… eu achava que ia para uma casa 

nossa mas não…”). Quando ocorreu algum esforço neste sentido, traduziu-se quase sempre 

na expressão “vamos para uma casa abrigo longe daqui”, o que foi claramente insuficiente 

para as crianças compreenderem o rumo que as suas vidas estava a tomar.  

Não obstante ser relatado como um momento positivo, a saída de casa esteve envolto 

em preocupação e apreensão, associada à possibilidade do agressor desconfiar e interromper 

os planos de fuga. As descrições das crianças têm bem presente a noção do risco, 

especialmente nos casos em que a saída ocorreu de forma desorganizada e sem um plano 

previamente definido e em articulação com instituições de apoio (C1 – “…tinha aquele 

bocadinho de pressão porque eu não sabia se ia embora mesmo, e se depois ele soubesse 

tinha de voltar para casa e não sei o quê…”; C2 – “fugimos quando o pinóquio foi levar um 

senhor, tínhamos uma senhora que o estava a guardar e estava a vigiá-lo… depois telefonou-

nos a dizer que ele estava a por gasolina… depois ele foi embora… depois nós fomos a 

correr…”; C8 – “e lembro-me que quando o pai entrou no autocarro a mãe pensou que ele 
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nos ia buscar… a irmã estava a chorar e eu também com medo que o pai desconfiasse que 

nunca mais voltávamos… ele já estava um bocadinho desconfiado mas a mãe lá arranjou a 

coisa…”). De referir que, quanto ao planeamento da saída, a amostra divide-se: há relatos de 

situações em que ocorre primeiro a saída de casa e só depois as mães procuram as instituições 

de encaminhamento, como há situações em que a saída foi cuidadosamente planeada, tendo 

permitido a salvaguarda de questões essenciais (C5- “…quer dizer antes de vir para aqui a 

minha mãe esteve a esvaziar a casa e ia lá buscar as minhas coisas... tirou tudo… os animais 

entregou-os a uma clínica e a casa entregou-a ao senhorio…”; C6 – “…eu não sabia de 

nada mas a minha mãe já tinha planeado porque já tinha os sacos feito”).     

 

Reacções Imediatas à Ruptura Familiar 

 

As reacções das crianças à ruptura familiar pautam-se pela ambivalência, não 

podendo, por isso, ser reduzidas a uma simples definição de positivas ou negativas. As 

descrições das crianças das suas experiências do processo de ruptura familiar indicam a 

presença de sentimentos contraditórios, possibilitando-nos a identificação de dois cenários 

distintos. Por um lado, as crianças experienciaram contentamento, alívio e confiança no 

término da violência familiar e esperança num futuro promissor (C1- “claro que eu reagi 

bem… senti-me aliviado, e depois quando ela me contou aquilo eu fiquei com uma raiva 

enorme, apetecia-me bater quando soube o que ele fazia à minha mãe, porque eram coisas 

tão horríveis que a minha mãe me contou, mas eu fiquei contente por ela me contar… porque 

eu andava sempre assim, faltava sempre alguma parte”; C3 (C2, C4) - “senti-me feliz porque 

ia ser melhor porque já não íamos estar com ele”; C7 – “senti que se calhar a minha vida 

podia vir a melhorar, que podíamos ser mais felizes, ter uma vida nova, que se calhar 

conseguíamos organizar a nossa vida, viver felizes como sempre quisemos”), e por outro, 

tristeza e sentimentos de perda, associados à ruptura do seu sistema familiar e social (C5 - 



                                                                                                 As Crianças e a Violência Interparental  

 

38 

“fiquei triste porque ia ter falta da minha escola porque já não ia ficar na mesma e não podia 

estar com os meus tios nem nada”; C7 – “eu tive pena de deixar tudo, reagi um bocadinho 

mal porque não queria deixar os meus estudos, os meus colegas, mas tinha de sair, custou um 

bocadinho, as pessoas a despedirem-se de nós, a dizerem que ajudavam em tudo o que fosse 

preciso”), e muito especialmente a preocupação em perder a relação com a figura paterna e a 

confiança na continuidade dessa relação (C8 - “lembro-me que estava triste e contente … 

tava triste porque pensava que nunca mais íamos ver o pai, porque já estávamos longe do pai 

e porque deixamos o pai mal, porque ele sente falta de nós e estava contente porque já 

estávamos fartos do que o pai fazia à mãe”, C9- “um bocado triste porque já estava a sentir 

saudades do pai”).  

As emoções positivas tinham associadas pensamentos em torno do fim da vitimação 

da figura materna (C3 (C5, C9) – “pensei coisas boas, que ele já não ia fazer mais mal a 

minha mãe”), em torno do começar uma vida nova, expressa na metáfora utilizada por uma 

das crianças que perspectivou a saída de casa como “era como se a minha mãe fosse 

engravidar novamente, nós íamos nascer de novo”, e em torno das possibilidades que se 

abriam com a mudança para uma realidade diferente (C1- “eu nunca tinha ouvido falar em X. 

(cidade de acolhimento), mas eu tenho a mania de ver sempre o lado bom das coisas, e eu 

pensava até vai ser fixe, vou poder andar de bike no meio do monte, vou comer mais fruta, 

que tenho sempre a mania de ser saudável, vou comer muitos legumes, escavar terra”; C9, 

C2- “ que ia brincar com mais colegas e que ia ter mais amigos”).  

Não obstante esta tonalidade emocional e cognitiva positiva, a experiência da ruptura 

familiar foi envolta por uma nuvem negra, carregada de cognições que traduziam o receio e 

crença no insucesso do plano de fuga e consequente permanência no ambiente familiar 

violento, agravada pela crença na ocorrência de represálias por parte do pai/padrasto, que 

poderia traduzir-se num final trágico (C1 – “ eu pensava que se aquilo não ia dar resultado 
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íamos viver aquilo tudo outra vez… eu pensava eu para ali não volto, se eu o voltar a ver vou 

fazer tudo para o matar… eu via que a única solução era mata-lo”; C2 – “ele ia descobrir 

que nos íamos embora e descobria quando nos íamos fazer as malas”; C8 – “pensei que o 

pai pudesse destruir a vida nova, que vamos começar do zero”; C9 – “pensei que se o pai 

nos descobrisse ia matar a mãe”).  

 

Percepção do Impacto da Ruptura Familiar 

 
A percepção das crianças do impacto da ruptura familiar no seu ajustamento pessoal 

distingue de forma explícita dois momentos temporais distintos, nomeadamente, os dias que 

se seguiram à saída de casa e ingresso na Casa de Abrigo e período inicial do acolhimento. As 

crianças, na sua generalidade, caracterizaram o primeiro momento como um período em que 

experienciaram alguma vulnerabilidade emocional, apreensão e dificuldades de adaptação a 

uma nova realidade (C1- …senti-me esquisito, eu senti que não estava no meu sitio mas sentia 

assim que não havia sitio para mim”; C5 - nos primeiros dias senta-me um bocado mal”; C7 

– “senti-me que estava numa coisa estranha, que não conhecia quase nada”; C8 - …fui um 

bocadinho afectado, fiquei um bocadinho assustado porque eu não sabia o que ia encontrar e 

o que ia acontecer). O discurso das crianças adquire outro tom quando abordam o período 

inicial do acolhimento. Não obstante as dificuldades associadas à ruptura familiar, todas as 

crianças estão aptas a reconhecer mudanças consideráveis na sua forma de estar, sentir e 

pensar, especialmente no campo interpessoal. Algumas salientam o retomar de actividades 

que antes da violência eram fonte de satisfação e desenvolvimento, outras o aumento das 

interacções sociais, proporcionado não só por um ambiente familiar mais estável e 

organizado, como também pelas oportunidades que as casas de abrigo possibilitam ao nível 

interpessoal, e outras são peremptórias em reconhecer mudanças no seu estado emocional (C1 

–“ no bom sentido, comecei a reagir melhor às coisas, a desenhar outra vez, a única coisa 

que pedi à minha mãe para comprar foi um bloquinho e lápis, e comecei a pintar, comecei a 
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escrever, comecei a fazer coisas de que eu gostava… que eu já não fazia háà muito tempo”; 

C4- “fiquei diferente, porque já posso brincar com outros meninos”; C9 (C2, C3, C4,) – 

“senti-me mais contente, feliz do que antes”).  

 

Atribuições em torno da Ruptura Familiar 

 
Existe uma clara unanimidade no que concerne à atribuição de responsabilidade pela 

ruptura familiar. Todas as crianças apontam o pai/padrasto como o principal e único 

responsável pela saída de casa. A variabilidade ocorre quanto à identificação das causas que 

conduziram à ruptura, embora não tanto pelos factores indicados, a este nível também não se 

verifica variabilidade nos relatos, mas ao nível da elaboração das respostas. A totalidade da 

amostra percebe a saída de casa como tendo ocorrido devido à existência de maus-tratos 

continuados do pai/padrasto sobre a figura materna (C6 (C2, C3, C5) - “… foram os maus-

tratos dele”), no entanto, em alguns casos, as crianças foram um pouco mais longe, atribuindo 

a saída de casa aos efeitos negativos da violência na mãe, ora ao cansaço derivado de longos 

anos de vitimação recorrente e que culminaram na tomada de decisão da progenitora (C9 (C7, 

C8) – “porque já estava farta do pai lhe bater”) ora perspectivando a saída como a única 

forma de evitar o agravamento do quadro psicológico em que a mãe se encontrava (C1- “se a 

minha mãe não fosse apoiada ia-se deixar ir abaixo… o que levou a gente sair de casa foi o 

Alex mas a gente ter saído de casa foi pela minha mãe…”).  

 

Necessidades de Ajuda e Suporte Percebido   

 
A percepção das crianças da sua rede de suporte no momento da ruptura é fortemente 

determinada pelo secretismo que caracterizou os planos de saída. À excepção de uma criança 

(C7), as restantes não partilharam com ninguém a mudança que iria ocorrer nas suas vidas, 

nalguns casos porque não houve oportunidade, devido à precipitação dos acontecimentos, e 

noutros, por os menores terem noção de que a confidencialidade sobre a saída de casa deveria 
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ser mantida a todo o custo, de forma a possibilitar a fuga e evitar represálias por parte do 

pai/progenitor (C3 – “…eu não…não contei a ninguém porque podiam ir dizer ao meu pai e 

depois ele podia matar-nos”). Na mesma linha de argumentação, a maioria das crianças não 

teve a oportunidade de se despedir das pessoas de referência das suas vidas (C4 – “Não me 

despedi de ninguém, porque eu não podia contar a ninguém que ia sair porque a Dra. Não 

deixava”) o que originou uma ruptura brusca da rede de suporte das crianças.  

No que concerne ao apoio recebido no momento da ruptura, as crianças fazem 

referência à ajuda prestada pela rede de suporte informal e formal como tendo desempenhado 

um papel fundamental na concretização da saída da situação de violência. A este nível, as 

crianças caracterizam o papel da rede informal de apoio, nomeadamente das colegas de 

trabalho e vizinhas da progenitora, como importantes aliadas na procura de apoio institucional 

à família em risco e no auxílio no momento da saída, sendo que no caso da C1 este apoio é 

perspectivado como crucial na resolução da situação (“mas acho que também foi força das 

colegas porque ele ia lá para o trabalho da minha mãe fazer escândalos, e elas sabiam que 

ele tratava mal a minha mãe, e depois a minha mãe não conseguia trabalhar, elas 

anteciparam-se e foram descobrir a APAV e o 144 e deram-nos força e tudo, se a minha mãe 

não fosse apoiada nem trabalhar ia, ia-se deixar ir abaixo”). As instituições de apoio e 

encaminhamento são referidas de forma pontual indiciando que, embora as crianças tenham 

percebido o seu papel, tiveram pouco contacto com as “dras.”, com excepção da C1, em que a 

visão da criança dos profissionais assenta em competências pessoais fundamentais no 

atendimento e apoio a vítimas de crime, com claro efeito securizante na criança e optimismo 

quanto ao futuro (C1- “…chegamos a APAV e eu comecei a ver que as coisas iam correr 

bem, porque toda a gente me tratava bem, e que diziam que íamos para um sitio bom e 

levaram-nos para uma pensão”).       
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Percepção das Casas de Abrigo 

 
As Casas de Abrigo eram uma realidade distante das crianças até ao dia do ingresso 

nas instituições de acolhimento. Todas as crianças reconhecem a sua ignorância relativamente 

ao que era uma Casa de Abrigo e que em alguns dos casos se estende à figura materna (C6 

(C1, C3, C4, C5, C7, C8) - “ … nunca tinha ouvido falar, não tinha ideia nenhuma”; C2- 

“não sabia como era e a minha mãe também não sabia”). O desconhecimento do que era uma 

Casa de Abrigo, aliada à ausência do enquadramento das instituições junto dos menores, quer 

pelo sistema familiar quer pelo sistema institucional, originou nas crianças ideias 

completamente erradas sobre a finalidade e funcionalidade deste tipo de instituições, dando 

lugar a expectativas que não se vieram a concretizar, sendo que nalguns casos a realidade 

superou de forma positiva a imagem criada (C1 – “…eu pensava que era assim um cubículo, 

com uma casa de banho prontos, onde a gente vivesse e onde nos iam levar comida, e depois 

quando eu cheguei, eih isto é muito fixe, vi assim um portão enorme, depois vi um corredor, e 

depois lá é tudo cidade, e eu vi coisas verdes, plantas, vi os gatinhos lá a andar e depois abri 

mais um portão e vi o arame farpado e senti-me seguro… e depois eu fui entrando pela casa e 

pensei assim, eih a casa é muita fixe, porque a nossa casa tinha uma cortina e tinha a 

máquina de passar a ferro e então eu passava a maior parte do tempo no quarto… eu sentei-

me no sofá que era muito confortável, fomos à cama, eu andava agora durmo em cima, agora 

durmo em baixo, depois eu queria sair para a rua, mas a minha mãe tinha medo, andava 

assim receosa, mas eu convencia-a a ir para a rua e fomos conhecer a cidade e comecei a 

adorar”; C7 – “não tinha ideia do que é que era, foi a primeira vez, sabia que havia assim 

Instituições mas nunca pensei que fossem assim, uma coisa tão boa onde nos podem ajudar e 

ninguém nos chatear”), e noutros adquiriu contornos de desilusão (C4 (C3) – “eu quando saí 

nem sabia que vinha para uma casa destas, pensei que íamos para uma casa só nossa”; C5 – 
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“nunca pensei que era assim…pensava que havia televisão no quarto e essas coisas e 

pensava que o quarto era maior”).  

 

C) A Criança e o Acolhimento 
 
Percepção da Realidade Casas de Abrigo  

 

As narrativas das crianças acerca da realidade das Casas de Abrigo encerram, de forma 

explícita, três constructos chave – disciplina, segurança e apoio. No que diz respeito à 

disciplina, parece-nos claro que, para a maioria das crianças, a experiência do acolhimento é 

fortemente determinada pela organização quotidiana das Casas de Abrigo. As crianças têm 

clara noção de que o funcionamento da instituição de acolhimento é regido por um 

regulamento interno, que disciplina todos os aspectos inerentes ao dia a dia na Casa (tarefas 

domésticas, horários, refeições), e que deve de ser obrigatoriamente cumprido por adultos e 

crianças (C5 - …é um sítio onde temos que cumprir regras, temos normas, temos horas para 

jantar, para tomar o pequeno almoço e horas de deitar, além disso podes ir para a televisão 

mas com condições, não nos podemos portar mal com os mais pequenos, temos de respeitar 

os funcionários, a hora de jantar é das 8h às 8h30, a hora do pequeno almoço é desde 

acordar até às 9h e nos domingos é prolongado às 9h30, tu deitas-te às 9h30 como as outras 

crianças e os adultos deitam-se depois”).  

Não obstante a componente cognitiva do acolhimento, as crianças variam na forma 

como sentem e reagem à normalização e regulamentação do seu quotidiano, possibilitando-

nos a identificação e caracterização de dois cenários distintos: algumas crianças percebem as 

normas de funcionamento como um potencial factor de crescimento pessoal, associado a 

disciplina e responsabilidade, em claro contraste com o ambiente familiar caótico em que 

estiveram inseridas no passado recente (C1 – “…e depois há aquela coisa de regras eu adoro 

regras, eu adoro disciplina e sinto assim vou sair daqui um rapazinho bué de assíduo, tenho 
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de arrumar a cama, coisas que não me punham para eu fazer e eu penso que tenho uma 

responsabilidade e sinto-me mais eu…”), no entanto, para a maioria das crianças, as regras 

soam a novidade, são sentidas como incómodas e restritivas da sua acção, causam estranheza 

e são difíceis de cumprir (C2 – “as regras não são justas porque temos de nos deitar muito 

cedo …porque na minha casa não estava habituada a isso”; C3 – “as regras são chatas, são 

más porque não podemos fazer muitas coisas, não podemos partir os pratos, saltar para os 

sofás, nem para os armários”; C4 – “… e às vezes não deixam ir para alguns sítios, como 

para o jardim, não deixam saltar as janelas mas uma vez fizemos para ir para o jardim, 

temos de ir para a cama às nove e meia, mas nós não vamos agora, as vezes vamos mas 

outras não”; C6 –“é chato…são muitas regras, não posso sair de casa, tenho um horário 

casa-escola, escola-casa…apetece-me sair e não posso porque tenho horas para chegar a 

casa…depois existem as regras todas cá em casa…não fazemos aquelas coisas que fazemos 

quando estamos em casa, é muito diferente, tem muitas regras”). Apesar de terem 

verbalizado a não aceitação das normas de funcionamento, os menores avaliam as mesmas 

como justas e necessárias (C8 (C4, C5, C7) - “são um bocado más mas são justas e têm de 

ser cumpridas”) e quando lhes é dada a possibilidade de pensar mudanças na instituição de 

acolhimento a maioria não faz referência a alteração das normas.  

As narrativas das crianças indiciam igualmente que as Casas de Abrigo cumprem a sua 

finalidade protectora (C6 – “o que gosto mais é que tenho abrigo, tenho um sítio para estar 

durante algum tempo”; C7 – “…é bom… porque uma pessoa sente-se à vontade, sabe que 

não corre perigo, tem tudo aquilo que precisa, sentimo-nos bem cá dentro”). A maioria 

sente-se segura nas instituições de acolhimento, não receiam eventuais novas situações de 

vitimação, parecendo-nos que o sentimento de segurança advém por um lado da designação 

abrigo (C1 – “porque a gente sabendo que é abrigo a gente sente-se seguros”), do 

conhecimento da finalidade destes equipamentos, ou seja, acolher provisoriamente mulheres e 
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crianças vítimas de violência (C8 (C4) - uma casa abrigo é onde as mulheres e os filhos ficam 

abrigados dos homens ou das mulheres, porque podem ser as mulheres que batem nos 

homens) e à obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à localização da Casa de Abrigo. A 

este respeito importa referir que a regra da confidencialidade é compreendida e cumprida por 

todas as crianças, sendo que a sua existência é justificada, segundo os menores, pela 

necessidade imperiosa de manter a sua segurança e da mãe (C1 –“eu não dizia mesmo que 

pudesse… eu penso assim estou aqui a viver e se me disseram para não dizer eu não digo… 

eu não acho que é nenhuma obrigação, é para a minha segurança… eu estou completamente 

ciente que isto é para a minha segurança…digo moro para ali”; C2 - porque podem ver o 

pinóquio e podem-lhe dizer”; C3 – “eu acho que é uma regra boa porque podem contar a 

alguém e depois vão dizer ao meu pai onde estamos”; C9 – “é boa porque se alguém souber 

onde moramos, podem dizer ao pai “; C8 - …um menino lá na escola já me perguntou se a 

minha casa é grande, e eu disse que sim, que é bué de grande, e essas perguntas são 

difíceis”). Algumas crianças ensaiaram inclusive possíveis respostas para responder a 

eventuais perguntas sobre a sua morada (C5 – “…quando as pessoas perguntam eu digo que 

é para ali para (refere outra zona da cidade) …mas tive um colega meu que uma vez passou 

aqui na rua e quase me viu entrar na Casa Abrigo… mas se me visse eu dizia logo que era a 

casa de um colega meu”). O tema do acolhimento e da história de vitimação passada mantém-

se como tema tabu e causador de reacções de desconforto emocional, o que parece evidenciar 

a não integração da experiência passada (C9 – “e não gosto que pessoas desconhecidas 

perguntem coisas sobre a mãe e eu não quero falar disso nem lembrar”). 

A percepção do apoio de técnicos especializados é outro aspecto que ressalta das 

narrativas das crianças, adquirindo maior importância em função da percepção que a criança 

tem dos maiores ou menores recursos de que a figura materna dispõe para enfrentar esta nova 

etapa da sua vida. O apoio dos técnicos desempenha, assim, uma função securizante das 
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reacções da criança ao acolhimento, minimizando o sentimento de desesperança e pessimismo 

quanto ao futuro (C1 – “…e sei que tenho apoio, sei que se a minha mãe não conseguir tenho 

alguém que cuida dela e de mim”; C7 - que é uma casa onde nos podem ajudar, que é muito 

bom, temos tudo o que nós precisamos, podemos construir uma vida nova e é melhor tentar 

porque se não tentarmos”; C9 – “… é um sítio agradável de se viver onde as pessoas nos 

ajudam”).  

Além dos constructos referidos anteriormente, o discurso das crianças toca ainda na 

questão ambiente institucional versus familiar. A este respeito, sentimos que para as crianças, 

especialmente aquelas que se encontram acolhidas em instituições de pequena dimensão, de 

cariz marcadamente familiar, o “mundo” das Casas de Abrigo não é uma realidade assim tão 

distante das “normais” casas de família (C1 – “imagina que estás na tua casa mas que tens a 

casa sempre cheia e se precisares de alguma coisa tens quem te ajude … é uma casa igual às 

outras, com um bocadinho de disciplina…”; C2 – “é para quando os maridos batem às 

mulheres…de resto é igual; C8 –“… faço as mesmas coisas que fazia em casa, só que os 

horários e as coisas são diferentes, por exemplo, os horários de tomar banho, de nos irmos 

deitar”). Os aspectos diferenciadores destas duas realidades parecem ser a finalidade das 

Casas de Abrigo, o regulamento interno de funcionamento e o viver diariamente com várias 

famílias, com os inconvenientes e potencialidades que isso acarreta. O viver diariamente no 

mesmo espaço com vários adultos e crianças é descrito pelos menores ora como uma 

verdadeira guerra, em que é difícil conciliar diferentes modos de estar, pensar e sentir (C1 – 

“…é esquisito... porque as outras famílias têm outros hábitos, outras maneiras de viver, 

outras maneiras de convivers, outros horários, outras maneiras de cozinhar”; C4 – …é mau 

por causa das guerras… as vezes acontecem guerras e as vezes as pessoas não ajudam, não 

limpam…; C5 – “…à noite é o pior, vamo-nos deitar quero dormir e não posso porque elas 

estão a berrar alto”; C6 – “…depois há as confusões…temos lá duas miúdas no quarto que 
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não nos deixam dormir e depois a mãe delas ainda diz que a culpa é nossa, quando elas 

param de fazer barulho já é para aí meia-noite, assim não conseguimos descansar e no outro 

dia temos escola”), ora como um contexto privilegiado e facilitador de aprendizagem de 

aptidões sociais e desenvolvimento de novos contactos sociais. Nas Casas de Abrigo, a 

existência de um número elevado de crianças permite quebrar com o isolamento em que 

alguns menores se encontravam quando “viviam” com a violência, com a vantagem da 

semelhança das experiências vividas poder constituir um factor de aproximação (C3 – “é 

bom… porque temos muitas pessoas e meninos para brincar”; C7 – “é bom conhecermos 

novas pessoas, fazermos novos amigos”; C8 – “…é giro, porque temos mais pessoas em 

casa, podemos conviver com outras pessoas porque lá na nossa casa não convivíamos muito 

com as outras pessoas”; C9 - “…é divertido porque temos mais pessoas na família, temos as 

meninos para brincar”). Se por um lado a Casa de Abrigo promove, a nível interno, a 

componente social, por outro, constitui uma barreira aos contactos sociais das crianças no 

mundo exterior à instituição. Os menores estão impossibilitados de levar os pares para a Casa 

de Abrigo, bem como de realizar actividades que impliquem horários extra curriculares. Esta 

barreira faz-se sentir de modo particularmente negativo nos adolescentes (C1 – “ comecei a 

fazer muitos amigos e eles começam a me convidar mas eu não posso, porque tenho de estar 

em casa às dez, e eles perguntam porquê, eu digo que tenho de ajudar a minha mãe, que 

estou de castigo e eles vão acreditando, e depois eles contam-me como é que são as noites, 

porque dizem que aqui há montes de sítios para sair…”).     

 

Reacções Imediatas ao Pai/ Padrasto  

 
A integração na Casa de Abrigo originou, por um lado, o fim da exposição continuada 

da criança à violência interparental, o que para a maioria é percepcionado como um 

acontecimento positivo, e por outro, determinou o afastamento da figura paterna. Das nove 



                                                                                                 As Crianças e a Violência Interparental  

 

48 

crianças, sete não tiveram qualquer tipo de contacto, presencial ou telefónico, com o 

pai/padrasto, desde que ingressaram na instituição de acolhimento. As excepções reportam-se 

a duas situações em que as crianças visitaram pontualmente a figura paterna, no entanto, o 

aproveitamento por parte do agressor do regime de visitas estabelecido para continuar a 

exercer violência e controlo sobre a mãe determinou o fim dos encontros (C5 – “eu ia lá aos 

sábados ter com ele ate que ele ameaçou a minha mãe e deixei de ir, a minha mãe ia lá e eu 

ia ter com ele, eu tenho o numero dele mas só que eu não quero ligar por causa das ameaças 

que ele faz, ele agora já não faz mas é melhor deixar passar um tempo porque ele ainda pode 

começar…mas eu gostava de estar com ele só que de uma forma segura, isto é que não 

acontecesse nada à minha mãe… que não acontecesse ameaças que é para não prejudicar a 

minha mãe”; C6 – “estive com ele algumas vezes… mas quando a minha mãe ia havia logo 

confusão e ela teve que deixar de ir…nas visitas em que estava sozinho com ele as coisas 

correram melhor”).  

A ruptura da relação pai - criança não é sentida como uma contrariedade pelos 

menores, antes como uma medida de segurança, e um possível cenário de proximidade é 

perspectivado como assustador (C4 –“ …credo… fico assustada… eu as vezes penso que o 

vejo …vejo pessoas parecidas com ele…não dizia nada fugia”).  Este afastamento, que em 

alguns casos ocorre há vários meses, parece ter agravado as reacções das crianças à figura 

paterna. Os pais/padrastos são relembrados num discurso marcado pela ambivalência, com as 

crianças a expressar um padrão recorrente de emoções conflituosas, que incluem algum afecto 

e preocupação (C7 – “…às vezes penso como é que ele se sente, se está bem, se não está”; 

C8 – “gosto dele um bocadinho, não gosto muito, e nos outros modos não gosto nada dele”; 

C9 – “ele agora deve de estar triste a procurar-nos por todo o lado… sinto um bocadinho 

que gosto dele, mas só um bocadinho, porque não gosto que ele bata à mãe e por isso só 

gosto um bocadinho”), mas principalmente ressentimento, tristeza, dor, desilusão, raiva e 
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confusão (C2 – “se um dia o visse dizia que já não gosto dele”; C3 – “…sinto coisas más 

…não sinto saudades nem falta dele… nem o quero ver nunca mais”; C6 – “…penso que ele 

continua a mesma coisa”; C7 – “…sinto um bocado de pena por ele ter feito aquilo”; C8 – 

“eu nunca o vou perdoar por aquilo tudo que ele fez à minha mãe”). As crianças são 

apanhadas entre o sentimento de que a violência está errada e que os comportamentos 

abusivos do pai/padrasto não são toleráveis nem justificáveis, despoletando, em alguns casos, 

um claro desejo de vingança e reparação do passado (C1 – “eu penso nele é no que lhe podia 

fazer… eu só sinto é que se o apanho bato-lhe”; C2 – “se um dia o visse ia buscar uma 

vassoura e batia-lhe”). Algumas crianças verbalizam sonhos e pensamentos recorrentes em 

torno de encontros com o agressor em que a criança sai vitoriosa, outras referenciam a prisão 

efectiva do pai por tudo o que fez no passado (C1 – “… as vezes penso e sonho muitas vezes 

que ele aparece e que eu o derroto… e já acordo bem, acordo feliz”; C4 – “…agora sinto 

que ele que devia estar preso porque ele não podia fazer o que fez à minha mãe”). 

Paralelamente, as descrições da figura paterna feitas pelas crianças continuam a basear-se em 

características físicas (C1 – “…é alto… 1,86, tem ar russo, meio careca, olhos azuis…”; C4 – 

“…o meu pai é magro e eu saio a ele…ele comia muito açúcar e eu não como… tinha o 

cabelo curto, o nariz grande, era alto, usava assim roupas sujas e a cheirar mal”; C5 – 

“fisicamente é alto, moreno, tem cabelo preto, olhos pretos e psicologicamente as vezes acho 

que ele tem duas personalidades”), mas principalmente psicológicas que fazem alusão a uma 

personalidade problemática e doente, próxima do papel de vilão (C1 – “ele para as pessoas e 

simpático, agradável, faz com que as pessoas se sintam bem ao pé dele, é educado mas tem 

aquela, eu acho que ele tem mesmo aquela deficiência… eu as vezes até pensava que ele tem 

dupla personalidade… porque de um minuto para o outro ele mudava”; C3 – “penso que ele 

é mesmo mau”; C5 – “tem uma doença qualquer que tem um nome qualquer… tem uma 

personalidade má e uma boa… quando era bom era meu amigo e não fazia mal nenhum”; C6 
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– “…é um chato, alcoólico, maluco… gosta de pegar com tudo, uma coisinha de nada pega 

logo”; C8 – “…é um monstro, é vaidoso, mete-se com mulheres que não conhece de lado 

nenhum e quando está bêbado começa a desatinar com pessoas que não conhece de lado 

nenhum”; C9 – “…o pai é mau quando bate à mãe tem uma transformação na cara, porque 

quando está bem disposto tem a cara a rir, tem o olhar a rir e quando bate os olhos ficam 

com raiva, ódio, já não sorri, ficava zangado”).  

Os relatos das crianças adquirem outros contornos quando focamos a relação mãe – 

criança. A mãe constitui a principal figura de suporte das crianças e é descrita como 

responsiva e disponível, principalmente agora que não está sujeita ao controlo e violência por 

parte do cônjuge/companheiro, parecendo-nos evidente que as crianças crêem que a relação 

mãe – filho (a) beneficiou com a ruptura familiar, pelo fim da turbulência causada pela 

violência e pela maior liberdade para a mãe poder decidir as questões referentes à educação 

dos filhos (C1 – “é a melhor coisa que há, é fixe ser o homem da casa, por isso eu acho que 

não podia pedir mais nada”; C2 – “…é bom …porque assim o pinóquio não bate na minha 

mãe… é melhor só com a mãe”; C4 – “…é melhor, a minha mãe já me compra mais coisas”; 

C5 – “é melhor do que antes porque já não acontece aquilo… gosto mais dela do que do meu 

pai…”; C6 – “é melhor viver com a minha mãe do que com o meu pai… ela trabalha até às 

tantas da noite…trabalha muito até…faz as coisas cá da casa direitas, não há problemas com 

ela…é minha amiga, até demais, dá-me tanta coisa ... ajuda-me em tudo”; C8 – “…é fixe 

porque o ambiente é mais calmo e já não temos tanto movimento, porque o pai estava sempre 

a falar alto, a chamar pela mãe e a  mãe  tenta os impossíveis por nos dar coisas, nos levar a 

passear”).  

 

Percepção do Impacto do Acolhimento  
 

Das nove crianças que integram a amostra, sete verbalizaram mudanças positivas em 

vários domínios do seu funcionamento. As mudanças identificadas abrangem o domínio 
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comportamental, social, emocional, cognitivo e físico (C1 – “Sinto-me assim cheio de força, 

alimento-me muito bem, então tenho muita energia, apetece-me sair, apetece-me correr, 

jogar à bola, andar de bicicleta, apetece-me fazer montes de coisas e depois comecei a sair e 

a fazer amigos e sinto-me cheio de energia e cheio de força para viver… comecei a estudar 

outra vez, comecei a aprender, ter mais capacidade de raciocínio, a ter uma nova motivação 

que eu já não tinha, e comecei a ter motivação outra vez, a ter sonhos outra vez, comecei a 

ter desejos de fazer alguma coisa, comecei a sentir-me vivo… na escola também mudou, 

comecei a ser o centro das atenções, eu falo muito, faço os outros rir, convivo e comecei a 

sentir que as pessoas gostam de mim”; C2 – “Estou diferente, mais divertida”; C3 – “Sinto-

me mais contente e mais seguro, na escola também tiro mais notas”; C7 - …sinto-me bem, 

que a minha vida está a mudar e que podemos vir a ser felizes”; mudei na forma de pensar, 

de viver as coisas, vejo as coisas de outra maneira, que talvez possa vir a ter um futuro bom, 

posso vir a ter aquilo que sempre quis ter”; C8 – “sinto-me mais contente, feliz e seguro e 

estou melhor, estou mais calmo e mais contente”; C9 – “fui afectada para melhor, agora 

estou normal, sinto alegria, já não tenho medo, sinto-me feliz”). A desorganização pessoal e o 

sofrimento emocional gerado pela exposição à violência parecem assim ter sido minimizados 

pelo acolhimento, ao que não parece ser alheia, mais uma vez, a questão do sentimento de 

segurança, tema recorrente no discurso das crianças (C9 (C2, C3, C6) – “pelo menos aqui não 

vai acontecer nada de mau como acontecia na minha casa”). A excepção a esta evolução 

positiva são as C4 e C6, para quem o prolongamento da situação de acolhimento parece estar 

a ser prejudicial (“…acho que tou diferente desde que vim para aqui, na escola tiro piores 

notas, quando morava na minha casa estudava quando havia teste… mas agora já nem para 

os testes estudo…há muito barulho… eu não gosto de cá estar agora… não gosto porque há 

sempre guerras cá e não gosto de brincar aqui como dantes brincava nos primeiros dias que 

para aqui vim…e eu às vezes parece que o vejo, como ontem vi um homem que tinha um 
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casaco igual ao casaco que ele lá tinha pareceu-me que era ele… e ainda hoje na sala de 

reuniões parece que o vejo… eu as vezes parece que vejo mortos… a minha mãe está sempre 

a falar disso, que ele está morto…”; C6 – “ as minhas notas começaram a descer mais, tive 

mais negativas, tenho que tomar os comprimidos para não ter raiva…e para ter mais sono e 

acalmar…se eu não tomasse os medicamentos andava aqui a mandar vir”).  

As crianças mostraram-se igualmente sensíveis às mudanças ocorridas na figura 

materna, na sequência da integração na Casa de Abrigo. As crianças percebem as mães como 

pessoas mais activas e autónomas tanto na sua vida pessoal como social (C1 – “…eu vejo ela 

sempre a rir-se, toda feliz, ela arranja-se, ela veste-se bem, ela toma as suas decisões e toma 

conta das suas coisas, eu acho que ela continua a ser a mesma mulher, está é mais ciente de 

si, parece-me mais confiante, mais dona do seu nariz, mais responsável também”; C7 - 

…sente-se melhor do que o que estava, sente-se mais feliz, mais confiante …acho que ela está 

diferente em vários aspectos porque ela agora está mais decidida, não tolera que ninguém 

lhe faça mal”), e mais disponíveis para responder às necessidades físicas e emocionais das 

crianças (C9 (C2, C3, C4, C8) – “a mãe está mais contente e aliviada porque já não há 

ninguém que lhe bata e tem mais vontade de brincar connosco, antes não tinha”).    

 
 
 

Necessidades de Ajuda e Suporte Percebido  
 

A integração numa Casa de Abrigo parece ter suprido as principais necessidades 

físicas e psicológicas das crianças. A maioria refere que não necessitam de mais “nada”, com 

excepção de três menores, que partilham o desejo de ter uma casa só para eles e para a mãe 

(C3 – “…preciso de ter uma casa só para mim e para a minha família”; C4 – “…sinto 

necessidade de sair daqui, ir para uma casa só minha”). As crianças em causa encontram-se 

em situação de acolhimento prolongado, com uma duração superior a 6 meses, e estão 

integradas em instituições de grande dimensão. Não obstante o desejo de mudança do 
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ambiente institucional para o ambiente familiar, as crianças manifestam algum receio em 

enfrentar novas transições, referindo explicitamente o desejo em permanecer na mesma área 

de residência do Centro de Acolhimento e no mesmo estabelecimento de ensino (C6 – “…sair 

daqui, arranjar uma casa e não queria mudar de escola…agora que já me habituei também 

já não queria mudar”).  

Durante o período de acolhimento, as equipas técnicas constituíram a única fonte de 

suporte para as crianças e mães. Importa referir que as crianças não voltaram a ter contacto 

com as pessoas de referência do seu passado (pares, professores, família) e que em alguns 

casos esta separação foi sentida como dolorosa (C3 – “eu lembro-me as vezes deles e gostava 

de falar com eles”; C4 – “…não, nunca mais falei com eles, só a minha mãe que fala para 

uma amiga e para um irmão dela, eu não posso mexer no telemóvel da minha mãe, se 

pudesse falava com uma amiga, uma vez falei quando ela fez anos, foi só para dar os 

parabéns… tenho saudades dos meus amigos…”) e noutros encarada com normalidade, até 

porque a família já se encontrava isolada por imposição do agressor (C1 – “não tenho nenhum 

contacto… não sinto falta porque também já não tinha contacto com eles há muito tempo, 

eles convidavam-me para as festas de anos e eu já começava a não poder ir, por isso não 

sinto falta, agora sinto falta de estar com estes aqui, estes agora é que são os meus amigos”). 

As crianças percebem os profissionais responsáveis pelo acompanhamento psicossocial como 

disponíveis e apoiantes e têm presente a importância do seu papel na ajuda da reorganização 

do novo projecto de vida da família (C1 – “São o meu único ponto de referencia, eu sei que 

se não posso recorrer à minha mãe eu posso recorrer à equipa técnica e depois a equipa 

técnica fala sempre muito bem comigo e eu sinto-me à vontade”; C2 – “as doutoras… 

ajudam a minha mãe a arranjar trabalho para ter dinheiro para termos uma casa”, C7 (C3, 

C4, C5, C8) – “as doutoras ajudam-nos muito”).      
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Percepção do Passado 
 

 
A análise das reacções emocionais e cognitivas das crianças, despoletadas pela 

recordação da violência familiar, vem alertar para potencial adverso que a exposição a este 

tipo de eventos acarreta no ajustamento dos menores que não se restringe apenas ao imediato. 

Mesmo após o reestabelecimento da segurança física, o passado familiar violento continua a 

acarretar custos emocionais indesejáveis nas crianças, com estas a experienciar afecto 

negativo e reacções de evitamento (C1 – “sinto nojo do que aconteceu e continuo sem 

perceber porque é que me aconteceu a mim”; C3 – “… sinto-me triste mas tento não pensar 

mais naquilo, não quero”; C4 – “…evito pensar nisso, sinto-me triste…”; C6 – “ é para 

esquecer, … não me apetece pensar, evito pensar no que aconteceu”; C7 – “…como uma 

coisa que passou e que espero que não se volte a repetir …”; C8 – “…sinto tristeza, 

zangado, muita coisa má …”; C9 – “…sinto tristeza “).  

Não obstante a visibilidade de algumas marcas psicológicas, sentimos que o tema 

violência tem perdido protagonismo na vivência emocional e cognitiva das crianças. Na sua 

generalidade, as crianças revelam uma menor frequência e intensidade de emoções e 

cognições associadas ao passado e maior centração no futuro (C1 –“… eu agora penso no que 

vem a seguir…tenho ideias novas, tenho planos novos”; C5 –“ …lembro-me as vezes, mas já 

não penso nisso há algum tempo”; C8 – “às vezes, mas já não é tantas vezes”). A esta 

evolução parece não ser alheio o facto de o sentimento de segurança ser reposto com o 

acolhimento. A análise revelou que a maioria das crianças acredita que não irá voltar a passar 

por situações semelhantes àquelas que no passado experienciaram. A possibilidade de eventos 

parecidos ocorrerem só se coloca caso o pai/padrasto descubra a família ou a mãe desista do 

processo de apoio e volte para a relação abusiva. Estas constituem razões suficientes para 

manter um optimismo no futuro quanto ao não voltarem a passar pelo mesmo (C9 (C1, C2, 

C3, C6, C8) –“… nunca mais vai acontecer nada disso”; C4 – “ acho que não… porque 
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agora já não estamos com ele, só se ele aparecer aqui e nos raptar… a minha mãe às vezes 

preocupa-se quando vamos sozinhos para a escola… pode ele coisar alguém para nos levar 

numa carrinha… a minha mãe preocupa-se com isso…. “; C5 – “…não se ele não tiver 

contacto com a minha mãe não mas pode vir a acontece ele pode vir a descobrir onde a 

minha mãe está e volta a fazer a mesma coisa que fazia no passado”; C7 – “se voltarmos a 

viver com ele sim, mas se continuarmos cá não”). 

No que concerne ao período de transição, o dia da saída de casa continua muito 

presente nas crianças, tendo sido perspectivado por algumas, como uma data de extrema 

importância no fechar de um ciclo terrível, marcado pela violência, ameaça e 

imprevisibilidade, e no iniciar de um nova etapa constituindo por isso um ponto de viragem 

positivo (C1 “- …um dia maravilhoso, o dia do milagre como eu lhe costumo chamar”; C3 – 

“…foi um dia bom porque saímos de casa ”; C6 - …ainda me lembro muito bem e nunca me 

vou esquecer …foi um dia bom…foi para sair de casa…estávamos lá a aturá-lo”; C8 –“ 

…foi o dia mais feliz da minha vida, sinto-me feliz, contente”) e por outras, como um dia 

associado a perdas e rupturas dolorosas e ainda não superadas (C2 – “custou-me deixar os 

meus brinquedos”, C5 – “… foi um dia mau porque deixei os meus colegas, os meus amigos, 

o gato e o cão… mudava que nunca tivesse acontecido a saída de casa… preferia ter ficado 

em casa se ele não estivesse lá e se não acontecesse aquilo…”; C7 – “…às vezes lembro-me 

que tivemos que deixar tudo o que mais gostávamos para trás”;C9 – “sinto um bocadinho 

triste por esse dia porque tenho saudades do pai”).  

Não obstante a identificação de alguns aspectos negativos desencadeados pela saída de 

casa, estes não são suficientes para a ruptura ser encarada pelas crianças como algo que não 

devesse de ter acontecido, antes pelo contrário. As crianças crêem que a ruptura familiar 

constituiu a única solução para o problema da violência familiar, mantendo a crença na 

manutenção do problema caso continuassem a viver com o pai/padrasto, acreditando mesmo 
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que a mãe poderia já ter sofrido sequelas irreversíveis (C1 – “…acho que a minha mãe já não 

existia, eu não faço ideia e os meus irmãos nem imagino… mas penso mais pela minha mãe, 

penso que já lhe tinha acontecido uma coisa má”; C4 (C2, C3) – “era má por causa 

dele…ele ia continuar a ser mau e a bater na minha mãe” C6 – “ia continuar tudo na 

mesma…depois continuava a ser pior”; C7 – “…um inferno “; C9 (C8) – “…era a mesma 

coisa, tudo mal”).  

 

Perspectivas de Futuro   

 
Todas as crianças foram capazes de projectar o futuro de forma optimista. O futuro 

após a saída da instituição de acolhimento é perspectivado por todos os menores como 

“melhor” do que o passado (violência) e o presente (acolhimento), o que em termos de acções 

concretas traduz-se na conquista de um espaço próprio para a família, aspecto considerado 

pelas crianças como essencial na reorganização da sua vida familiar (C3 – “o futuro vai ser 

melhor porque vou ter uma casa só para mim e para a minha mãe e para as minhas irmãs”; 

C4 – “… vai ser muito melhor do que estar aqui porque assim já posso deitar-me mais tarde, 

já posso brincar ao que quero, aqui também mas…”; C5 – “…vai ser bom, vai ser igual mas 

vai ser um pouco diferente porque vou ter televisão no quarto…”; C6 – “ a minha vida vai 

ser melhor, vou ter uma casa nova, conhecer novas coisas, ter novos vizinhos” C9 – “…vai 

ser boa, já não tenho o pai a bater a mãe”). De facto, a maioria das crianças colocou “ter 

uma casa para mim e para a minha mãe” como um dos principais desejos pessoais (C2 – “ 

quero ter os meus brinquedos novos e ter muito dinheiro para comprar uma casa”; C3 - “ter 

uma casa minha e boa, ter muitas coisas porque deixei muitas coisas na minha outra casa”; 

C6 – “ganhar o euro milhões para ter uma casa nova”).  

Além de conseguirem traçar um plano de acção para o futuro, as crianças desejam ter 

paz, alegria, entre outros aspectos necessários à normalidade do sistema familiar (C7 – “um 
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futuro bom, vamos ser muito felizes e vamos conseguir ter paz …vou conhecer novas pessoas, 

novos amigos”). Não deixa de ser curioso que, apesar do fim do acolhimento, há crianças que 

reconhecem como aspecto positivo a existência de pessoas (técnicos) que continuarão a 

constituir uma fonte importante de suporte (C1 – “… eu penso sempre que vai ser melhor e 

penso que vou continuar a crescer, e começar a ter a minha vida e a começar a ter que 

depender mais de mim e penso que saio daqui e vou poder continuar a contar com o apoio da 

APAV”). A componente humana parece ser um dos aspectos inerentes ao acolhimento mais 

valorizados pelas crianças, pelo potencial na multiplicação de novos contactos sociais, quer 

pelo apoio especializado que os técnicos promovem (C3 – “vou ter saudades das meninas e 

dos meninos”; C4 – “vou ter saudades das crianças porque eu as vezes pego-lhe porque eu 

gosto muito das crianças”; C7 – “ vou sentir falta das pessoas que nos acompanham”; C8 –

“das crianças e outras doutoras do gabinete”; C9 –“não sei, acho que sim, dos meninos”). 

 As crianças revelaram ainda capacidade de retirar aprendizagens do passado doloroso, 

nomeadamente sobre os direitos das mulheres, a não aceitação da violência como forma de 

relacionamento e resolução de conflitos e sobre estratégias de confronto adequadas. Não 

obstante o impacto negativo da exposição à violência, os menores não revelaram um 

negativismo exagerado, nem indiciaram a aceitação e aprendizagem de padrões de conduta 

baseados no controlo, poder e agressão (C1 – “ aprendi que sempre que poder vou lutar pelos 

direitos das mulheres… eu acho que os homens deviam ser educados desde crianças… tu 

obedeces porque tens de obedecer, não é preciso ser fascista… a mulher é mais importante 

do que tudo……”; C4 – “aprendi que não se deve bater nos outros e que devemos ser bem 

educados com todos e mais nada”; C6 – “aprendi que não posso ser igual ao meu pai 

quando for maior”; C7 – “ uma pessoa quando tem problemas não se deve calar mas sim 

falar com pessoas”; C8 – “…aprendi que não se pode ser egoísta nem muito exigente …”; 

C9 – “…aprendi que não se deve bater nas outras pessoas”).   
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Discussão 

 

Após a apresentação dos resultados, segue-se o processo de análise, reflexão e 

cruzamento dos dados no seu todo, com o intuito de este nos ir dando elementos, a partir dos 

quais possamos aceder aos significados construídos pelas crianças das suas experiências, e 

desta forma, contextualizar e dotar de sentido o funcionamento psicológico das mesmas.  

A compreensão do impacto remete-nos inevitavelmente para a análise da questão 

ajustamento versus desajustamento psicológico. A este nível, os avanços e recuos constantes 

parecem indicar um caminho multireferenciado na literatura, com crianças a funcionar num 

registo resiliente (Baker, Jaffe & Moore, 2001; Moore & Pepler, 1998) e outras a pisar o 

terreno da psicopatologia (Carlson, 2000; Cummings & Davies, 1994; Edleson, 2001; Holden, 

1998; Hughes, Humphrey & Weaver, 2005; Kitzmann, Gaylord, Holt & Kenny, 2003; Mcneal 

& Amato, 1998; Sani, 2002a, b; Rodrigues, 2006), em percentagens não muito distantes dos 

valores apontados pelos estudos que focam a análise do impacto nas crianças da exposição à 

violência interparental (Jarvis, Gordon & Novaco, 2005; Graham-Berman, 1998; Wolfe, 

Jaffe, Wilson & Zak, 1986, cit. por Cummings & Davies, 1994). No nosso estudo, cerca de 

1/3 das crianças são avaliadas no nível clínico pelas mães e pelos professores/monitores e as 

dificuldades fazem-se sentir em diversos domínios. A diversidade sintomatológica das 

crianças expostas à violência familiar é salientada por diversos autores (Cunningham & 

Baker, 2005; Rodrigues, 2006; Sani, 1999a, 2002a, b).   

As sequelas especialmente visíveis aos olhares atentos e preocupados das mães e dos 

professores/ monitores situam-se preferencialmente no modo como as crianças estabelecem a 

relação com o outro, sinalizando comportamentos preocupantes de internalização 

(isolamento) e de externalização (agressividade) sendo que, no que ao género diz respeito, os 

rapazes suscitam maior preocupação clínica, uma vez que surgem como mais externalizadores 
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e apresentam índices de internalização semelhantes às raparigas, o que vai ao encontro de 

alguns estudos referidos na literatura (Grych, Jouriles & Swank, 2000).  

As dificuldades interpessoais parecem resultar dos efeitos directos e indirectos da 

exposição à violência interparental continuada (Cunningham & Baker, 2005; Rodrigues, 

2006; Sani, 1999a; 2002a; b), ainda não superadas por si só com o acolhimento, que 

conduziram, em alguns casos, a uma menor disponibilidade e abertura para os contactos 

sociais e noutros, à racionalização do uso da violência, internalização de papéis violentos e 

consequente adopção de condutas agressivas. Apesar do acolhimento em Casa de Abrigo 

aumentar de forma significativa o mundo social das crianças, as aptidões sociais permanecem 

em défice e a necessitar ser alvo de intervenção. 

As crianças em acolhimento estiveram expostas a um tipo de violência que na 

literatura surge designado como terrorismo patriarcal (Johnson, 1995 cit. por Norwood & 

Ezell, 2001), caracterizada pela gravidade preocupante (elevada severidade e frequência, 

padrão continuado, unidireccionalidade, risco de homicídio /suicídio, diferentes formas de 

maus-tratos, escalada ao longo da relação). As crianças falam da casa como um sítio com 

constantes conflitos, silêncios audíveis e pouca alegria, o que nos faz perceber que a violência 

fez parte integral da sua vida familiar desde que se lembram, às vezes era subtil e insidiosa, 

mas na maioria das vezes era explícita e explosiva. Em qualquer dos casos esteve sempre lá. 

As crianças não sabiam o que era viver numa casa onde as necessidades eram satisfeitas, onde 

as emoções positivas eram abertamente expressas e encorajadas ou onde existia ordem ou 

predictabilidade. A exposição à violência ocorreu na maior parte das situações de forma 

directa (vendo, ouvindo, testemunhando as sequelas), apesar dos esforços das mães em 

esconder a sua ocorrência, com a esperança de que esta tivesse passado despercebida. À 

semelhança do que refere a literatura (Hernandez & Grãs, 2005), além de estarem expostas à 

violência, algumas crianças em acolhimento foram alvo de agressão física e psicológica. 
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A literatura aponta algumas possibilidades de conceptualização das dificuldades de 

relacionamento interpessoal das crianças expostas à violência familiar. Segundo a Teoria de 

Aprendizagem Social, as interacções interparentais fornecem à criança um modelo geral de 

interacção comportamental, através de mecanismos de reforço e modelagem (Adams, 2006), 

pelo que a agressão não é mais do que um comportamento aprendido e racionalizado no 

contexto familiar como meio adequado de resolução de conflitos. Por sua vez, o modelo de 

segurança emocional, postula que a permanência no ambiente violento aumenta o sentimento 

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

emocional e a capacidade de confiar, gerando consequentemente dificuldades de 

relacionamento com os outros. As dificuldades de relacionamento também podem ser 

explicadas com base nas limitadas oportunidades de contactos sociais das crianças, na medida 

em que muitas vezes estão relutantes em levar os amigos para o contexto familiar onde ocorre 

a violência de forma imprevisível, evitam estabelecer amizades próximas com medo de 

quebrar o segredo da violência e frequentemente vêm-se proibidos pelo agressor de frequentar 

os canais normais de desenvolvimento social (Pepler, Catallo & Moore, 2000). O falso 

“secretismo” em torno da violência inviabilizou a existência de conversas contextualizadoras 

junto dos menores no sentido de facilitar a integração e compreensão dos conflitos. As 

tentativas de ocultar os acontecimentos mostra que não houve esforços por parte de nenhum 

dos pais no sentido da contextualização dos conflitos. O espaço intencional de conversas em 

torno daqueles episódios e da sua normalidade ou não, na conjugalidade, não teve 

simplesmente lugar, o que vai ao encontro dos dados de Cummings (1998), que refere que 

esses momentos são pouco comuns nos lares com altos níveis de conflito, comprometendo, 

segundo vários autores, a noção de resolução de conflitos, dificultando a integração, 

apontando para casos de “pior prognóstico” em termos de consequências (Cummings, 98). As 

dificuldades interpessoais parecem ainda ganhar sentido quando analisamos a construção da 
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ruptura familiar. Esta foi sentida como particularmente dolorosa, devido essencialmente à 

quebra, em alguns casos repentina e sem rituais de despedida associados, das relações com as 

pessoas de referência, nomeadamente, os pares e membros da família alargada, e consequente 

ingresso numa realidade social exigente e complexa.  

Não poderemos deixar de notar a tendência para os monitores/professores pontuarem 

mais negativamente as crianças no que diz respeito os problemas de comportamento 

comparativamente com as mães, o que de resto, não vai ao encontro dos resultados discutidos 

na literatura (Moore & Pepler, 1998; Sternberg, Lamb & Dawud Noursi, 1998). No nosso 

entendimento, esta divergência de percepções não pode ser vista como erro, antes deverá 

suscitar a reflexão em torno das possíveis condicionantes da avaliação. Assim, podemos 

levantar a hipótese da variabilidade do comportamento das crianças em função dos diferentes 

contextos onde ocorre, a falta de acesso das mães a certo tipo de comportamentos 

problemáticos, mais propícios a ocorrer no contexto escolar do que no familiar, a negação das 

progenitoras dos problemas da criança ou simplesmente as mães poderem ser más 

informadoras devido às dificuldades que elas próprias experienciam. Uma leitura alternativa 

leva-nos a questionar se estes dados constituem um indicador de equipas de acompanhamento 

familiar atentas e conscientes dos comportamentos infantis normativos/desviantes, ou, pelo 

contrário, resultam de ideias distorcidas face ao contexto e população alvo em causa, 

conduzindo a uma leitura clínica dos comportamentos.  

A avaliação clínica proveniente das medidas de auto-relato permite-nos situar e 

quantificar as dificuldades dos sujeitos, no entanto, o impacto não fica totalmente percebido 

se não analisarmos as representações das crianças em torno das circunstâncias familiares 

recentes (violência, ruptura e acolhimento) nas suas várias dimensões. Estamos convictos de 

que a complexidade e diversidade das reacções das crianças são fortemente determinadas pela 

forma como constroem, na sua subjectividade, a variação nas suas vidas. Propomos assim 
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uma viagem pelo mundo interno das crianças em que o ponto de partida é o presente 

(acolhimento). 

As inquietações que deram o mote ao trabalho empírico desenvolvido (“A saída da 

casa de morada de família poderá constituir fonte de adversidade sobre a criança, acarretando 

estados psicológicos indesejáveis? O ingresso numa Casa de Abrigo perspectiva-se, do ponto 

de vista da criança, como a melhor solução?”) encontraram, de forma geral, respostas 

securizantes, na medida em que surge como inequívoca a tendência para a minimização da 

sintomatologia desadaptativa com o acolhimento em Casa de Abrigo e consequente término 

da exposição a episódios de violência13.  

O acolhimento possibilitou alguma reabilitação, especialmente no campo cognitivo e 

emocional, que se traduziram em mudanças a curto prazo, na forma como as crianças se 

percebem a si, aos outros e ao meio que as rodeia, no sentido de uma concepção potenciadora 

da auto-estima e crescimento pessoal, tornando-as mais conscientes dos seus recursos e da sua 

competência na gestão dos desafios que se colocam nos vários contextos, e mais optimistas 

quanto ao futuro. É exemplo disto mesmo a questão do baixo rendimento escolar, descrito na 

literatura como um potencial efeito da exposição aos conflitos (Pepler, Catallo & Moore, 

2000; Osofsky, 1998), e que comprovamos na nossa amostra, com as crianças a descreverem 

um comprometimento sério do rendimento escolar quando viviam com a violência, mas que 

após o acolhimento, deixou ser referida pela maioria dos menores como uma área em défice. 

Apesar dos relatos das crianças não abrangerem as diversas áreas do funcionamento, as 

mudanças referidas indiciam que a ruptura familiar possibilitou a minimização dos efeitos da 

exposição à violência. 

A vivência emocional e cognitiva das crianças constitui igualmente um forte indicador 

do efeito securizante e normalizador da experiência acolhimento. Ao analisar as reacções 

                                                 
13 Ver Anexo L – Acolhimento -  Constructos Emergentes  
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emocionais, cognitivas e comportamentais das crianças nos três momentos temporais em 

foco, encontramos reacções negativas mais intensas no período de exposição à violência, tal 

como documenta a literatura (Grych & Fincham, 1990).  

As emoções sentidas (medo, raiva, revolta, desesperança), resultavam principalmente 

da percepção de elevada ameaça e da percepção de eficácia reduzida para fazer face a 

acontecimentos avaliados como altamente ameaçadores, incontroláveis e imprevisíveis. As 

preocupações persistentes das crianças em torno das consequências da violência, 

nomeadamente relacionadas com a integridade física da família, revela-nos quão grave e 

ameaçadores eram para as crianças os conflitos testemunhados. Algumas crianças 

refugiavam-se das questões com a frase “pronto, já não me lembro de mais nada”, o que 

parece constituir um indício da gravidade das situações testemunhadas, traduzidas na 

dificuldade e receio em recordar o passado doloroso e ameaçador.  

A ameaça percebida que acompanhou a exposição à violência interparental, além de 

promover a desregulação emocional, regulou a exposição a futuros episódios violentos, 

minando a capacidade de coping das crianças (Cummings & Davies, 1994), ora marcado pelo 

elevado envolvimento ora pelo evitamento dos conflitos. A maioria das crianças adoptou 

estratégias de coping activas, que implicaram o exibir respostas de confronto directo com os 

conflitos, parecendo-nos que estas estratégias ilustram da parte das crianças claras tentativas 

de controlo da situação de violência, a que não parece ser alheia a percepção das mães como 

detendo uma capacidade diminuta para esse confronto, assumindo os filhos directamente a 

responsabilidade pela sua resolução. Estas estratégias reflectem ainda a crença de que a 

criança é responsável por acabar ou prevenir a violência sendo que, o insucesso das suas 

intervenções conduziu a um misto de culpa, desesperança e resignação. A intervenção directa 

na violência é descrita na literatura, por vários autores, como uma estratégia frequentemente 

utilizada pelas crianças com uma história de exposição a violência severa (Grych & Fincham, 
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1990), com a ressalva de que as estratégias reactivas que envolvem os filhos nos conflitos dos 

pais predizem em maior grau desajustamento psicológico (O’Brien, Margolin & John, 1995; 

cit. por Laumakis, Margolin & John, 1998), em grande parte devido ao comprometimento do 

sentimento de competência. A percepção de que falharam tem um impacto negativo na auto-

estima das crianças (Grych & Fincham, 1990), condicionando inclusive a sua capacidade de 

controlo de futuras situações e conduzindo à idealização de estratégias de resolução da 

violência familiar claramente desadaptativas (e.g. homicídio do agressor). A ameaça 

percebida, a auto-atribuição de culpa e a descrença na capacidade de coping acabam, assim, 

por exacerbar o carácter stressante e ameaçador dos conflitos, associado às principais funções 

e figuras familiares.  

Pela relevância terapêutica que tem, parece-nos importante ressaltar a experiência de 

confronto da única criança que opta pelo recurso a terceiros, não se envolvendo directamente 

com os conflitos. Esta criança evidencia um sentimento de controlo sobre a violência, sendo 

que esta crença advém, não da sua acção directa, mas do suporte percebido. É possível que a 

criança se achasse capaz de exercer um certo controlo sobre a violência, mas não 

suficientemente competente, optando por envolver terceiros adultos na resolução das 

situações. O não intervir directamente neste caso constituiu uma forma de controlo.  

A saída de casa e o acolhimento em Casa de Abrigo veio reestabelecer o sentimento de 

segurança nas crianças, possibilitando a normalização das reacções emocionais e cognitivas 

das crianças. As Casas de Abrigo surgem associadas a representações em torno do conceito 

segurança, em que a ameaça percebida, pelo menos na dimensão até aí vivida, é substituída 

pelo sentimento de segurança, determinando a perda de protagonismo do tema violência na 

experiência emocional e cognitiva das crianças. Apesar destes progressos, a recordação do 

passado torna visível algumas sequelas psicológicas, que se consubstanciam em reacções de 

algum afecto negativo e de evitamento. Este facto alerta-nos para a necessidade de se 
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desenvolverem esforços terapêuticos com a população infantil em acolhimento, uma vez que a 

percepção do passado recente constitui um bom indicador quanto à superação, ou não, da 

situação traumática e quanto à integração dos acontecimentos na história de vida de cada 

criança. A transição para um contexto seguro parece atenuar as marcas psicológicas, mas estas 

não desaparecem por si só. 

  No sentido inverso, o acolhimento conduziu a um agravamento das reacções 

emocionais e cognitivas das crianças para com o progenitor, determinando a adopção de 

estratégias de afastamento físico e emocional em relação a esta figura. Para este 

distanciamento parecem ser determinantes a crença em causas internas (inalteráveis e rígidas) 

como estando na base do comportamento violento (e.g. personalidade problemática do 

progenitor) levando as crianças a acreditar na reincidência da violência, pelo que o possível 

cenário de proximidade é perspectivado como assustador, uma ameaça ao sentimento de 

segurança entretanto restabelecido. O progenitor é representado como uma figura ameaçadora 

e problemática, longe das funções de estabilidade e segurança habitualmente atribuídas às 

principais figuras cuidadoras. Este dado não é surpreendente na medida em que os estudos 

com crianças em acolhimento revelam que o afastamento prolongado da figura paterna leva a 

que as crianças relembrem o pai numa forma uni-dimensional (Lieberman & Van Horn, 1998; 

cit. por Stover, Van Horn,Turner, Cooper & Lieberman, 2003).  

A percepção continuada sobre a culpabilidade do pai como único e total responsável, 

não só pela violência mas também pelas consequências que daí advieram, tais como a perda 

da família intacta, gera igualmente nas crianças emoções negativas fortes como ressentimento, 

desilusão, raiva e confusão, agravadas pela incompreensibilidade das condutas do progenitor.  

Ainda assim, não podemos deixar de notar que o acolhimento possibilitou em algumas 

crianças que a figura paterna surja, por momentos, dissociada do papel de vilão, dando lugar a 

expressão de emoções que denotam preocupação e afecto, o que não acontece no momento da 
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violência, em que a proximidade da ameaça não permitia a separação entre o pai do agressor, 

conduzindo a uma vivência emocional com contornos negativos em relação à figura paterna. 

Tal como aponta a literatura, a descrição das crianças dos sentimentos nutridos pelos pais 

surge matizada de alguma ambiguidade (Osofsky, 1998, Peled, 1998).  

Foi ainda curioso percebermos que, e ao contrário do proposto por Crokenberg e 

Forgays (cit. por Grych & Fincham, 1990), segundo os quais as crianças teriam maior 

tendência para focarem e identificarem com o progenitor do mesmo sexo, os nossos dados 

não confirmam esta posição linear, antes apontam para que as crianças, em termos de 

identificação, se associem mais a questões afectivas (sentimento de amor e vinculação à mãe) 

do que a questões de género.   

A análise das atribuições de responsabilidade e causalidade fornecem elementos 

importantes para a compreensão das reacções das crianças. O domínio dos acontecimentos 

(violência e ruptura familiar) é atribuído de forma clara ao progenitor, o que permite perceber 

alguns dos sentimentos experienciados pelas crianças em relação a esta figura, sendo que na 

origem da violência as crianças identificam causas estáveis internas (personalidade, 

psicopatologia) e instáveis externas (e.g. álcool, desemprego). A pronta identificação, por 

parte de algumas crianças, de causas externas parecem, de alguma forma, legitimar o uso da 

violência, o que de certo modo parece atenuar o grau de responsabilidade atribuída ao 

progenitor. A existência de maus-tratos continuados sobre a figura materna foi assinalada 

como a única causa para a ruptura familiar. 

Não obstante as crianças terem registado baixos níveis de responsabilização pelos 

acontecimentos, uma criança evidencia responsabilidade associada à minimização e resolução 

da violência, face à qual acredita dever assumir um papel activo e eficaz no confronto com o 

problema, o que raramente acontecia, despoletando sentimentos de culpa. A idealizada 

pretensão da criança de retorno ao passado subentende, de alguma forma, um sentimento de 
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responsabilidade dado que o objectivo passava por ter uma nova possibilidade de mudar 

atitudes e comportamentos.  

No que ao quadro de atribuições causais diz respeito, não podemos deixar ainda de 

contextualizar as nuances ao discurso consensual, de duas crianças que parecem, por 

momentos, atribuir a si a causalidade da violência. As crianças em causa são as que têm 

menor idade da totalidade dos participantes que integram a amostra, o que nos poderá 

conduzir para uma contextualização desenvolvimental deste dado. É sabido que as crianças 

mais novas evidenciam um pensamento egocêntrico e tendência para auto-atribuição dos 

acontecimentos. Ainda no que concerne às atribuições, notamos que as percepções das 

crianças mais velhas são mais sofisticadas e diferenciadas, focando menos factores 

observáveis e próximos, como o seu comportamento, e mais factores psicológicos e distantes, 

como as características de personalidade dos pais.  

Uma dimensão que surge potenciada pelo acolhimento foi o suporte percebido. As 

crianças são capazes de identificar na sua vida aspectos capazes de lhes promover segurança e 

um optimismo quanto ao futuro, entre os quais se destaca a nomeação de pessoas que 

identifica como reais figuras de suporte e protecção, tais como as equipas técnicas e a figura 

materna.  

Durante o período de acolhimento, os profissionais que integram as equipas técnicas 

constituíram a principal fonte de suporte das crianças e das mães, ao que não parece ser alheio 

o facto da integração na Casa de Abrigo ter acarretado a ruptura, na maioria dos casos 

definitiva, do sistema de suporte familiar e social destas famílias. Os técnicos das instituições 

de acolhimento são percebidos como disponíveis, apoiantes e fundamentais no apoio à 

reorganização do projecto de vida das famílias. O trabalho multidisciplinar desenvolvido nas 

Casas de Abrigo, com uma intervenção integrada numa lógica de empowerment, contribuiu 

para normalização das reacções ao acolhimento e integração desejadas, quer das crianças quer 
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das mães, dotando-as das ferramentas que lhes permitem conseguir operar mudanças nas 

diversas áreas das suas vidas, minimizando os efeitos decorrentes da exposição a violência 

continuada.  

Ao contrário do que acontecia no passado recente, nomeadamente no período da 

violência, as mães surgem agora como pessoas activas e autónomas e mais disponíveis para 

responder as necessidades físicas e emocionais das crianças. O sofrimento das crianças no 

período da violência em particular era agravado pela percepção de que não podiam falar com 

as mães da tristeza que as perturbava. O acolhimento proporcionou assim, na perspectiva das 

crianças, o ambiente favorável ao bem estar, reflexão e reorganização do projecto pessoal da 

figura materna, contribuindo de forma decisiva para a superação do seu estado traumático, 

que as impossibilitava de desempenhar de forma consistente e apoiante o seu papel de mães. 

O impacto adverso da violência interparental no exercício da parentalidade tem sido 

documentado de forma peremptória pelos investigadores (Cummings & Davies, 1994; Grych 

& Fincham, 1993; Osofsky, 1998; Sani, 1999a, 2002a, b) assim como os benefícios da ruptura 

da relação abusiva na relação mãe-criança (Holden & Ritchie, 1991; Sullivan, Nguyen, Allen, 

Byber & Juras, 1999; cit. por Randford & Hester, 2001). A identificação de uma rede de 

suporte activa contribui, por sua vez, para a percepção diminuída de ameaça e para o 

restabelecimento de segurança da criança. 

 No que concerne às necessidades de ajuda, percebemos uma evolução, desde o 

período de violência até ao acolhimento, no sentido do desejo da normalização da realidade 

familiar. Durante o período de exposição à violência, as crianças sentiam necessidade 

imperiosa e urgente de sair da morada de família, derivada da percepção de ameaça e crença 

na irresolução das situações vividas. No acolhimento, as crianças, especialmente nos casos de 

situação de acolhimento prolongado e em instituições de grande dimensão, fazem referência 

ao desejo de ter uma casa só para elas. Resulta claro que para duas das crianças o 
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prolongamento do acolhimento parece estar a ser prejudicial, levando-nos a questionar se, 

para algumas crianças, não haverá um tempo óptimo de institucionalização, que poderá 

coincidir com o reestabelecimento do sentimento de segurança, após o qual deverá ser 

preparada a transição para um ambiente familiar “normal”, sob pena de se estar a criar as 

condições propícias ao comprometimento de um desenvolvimento ajustado. A literatura refere 

que a permanência prolongada em acolhimento pode deixar de ter um efeito securizante e 

passar a constituir uma fonte de stress (Holden, Stein, Ritchie, Harris & Jouriles, 98, cit. por 

Jarvis, 2006).   

A obtenção de uma casa tem ainda implícito o desejo de minimizar as perdas que a 

ruptura familiar acarretou e começar a rentabilizar o acolhimento em conquistas materiais 

reais que não apenas o fim da violência. Apesar do desejo de mudança, as crianças 

manifestam algum receio em enfrentar novas transições, manifestando vontade em 

permanecer na zona geográfica da casa de abrigo.    

Outro fenómeno que vimos emergir prende-se com a crença bastante generalizada na 

mudança muito recente da situação no sentido de “hoje está tudo bem”, como que acreditando 

num presente melhor do que o passado, que por sê-lo, parece assumir um carácter 

irremediável, por oposição ao presente que carrega consigo a possibilidade de mudança. As 

crianças projectam o futuro de forma optimista, o que constitui um bom indicador quanto à 

integração dos eventos recentes na sua história actual. O futuro é perspectivado como 

“melhor”, sendo que melhor tem subjacente a crença de que a violência era um estorvo à 

normalidade e a institucionalização, apesar de todos os esforços, não deixa de ser um contexto 

artificial e provisório. No momento da violência, o futuro não tinha simplesmente lugar, era 

percebido como a continuidade do presente terrível em que a única certeza era a antecipação 

da vitimação futura, sendo que o futuro começou a ter lugar na vida das crianças quando se 
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vislumbrou a possibilidade de saída de casa. O pessimismo e a desesperança deram então 

lugar ao optimismo e esperança na resolução do problema.     

Em último, mas não menos importante, ressaltamos o facto de algumas crianças terem 

referido a Casa de Abrigo como “uma casa como todas as outras”. Para chegarmos a esta 

definição foi feito um longo percurso. No momento em que as crianças viviam em violência 

as Casas de Abrigo eram uma realidade distante, todas as crianças reconheceram a sua 

ignorância quanto à existência deste tipo de equipamento enquanto resposta para as situações 

de violência doméstica. No momento da ruptura abriu-se o véu sobre as Casas de Abrigo, no 

entanto, constatamos a ausência de enquadramento das instituições de acolhimento junto das 

crianças que nalguns casos se estendia à figura materna, o que originou crenças erradas sobre 

a finalidade e funcionalidade deste tipo de equipamentos sociais, dando lugar a expectativas 

que não se vieram a concretizar, sendo que, em alguns casos a realidade superou de forma 

positiva a imagem criada e noutros criou desapontamento e frustração. Este dado faz-nos 

questionar os procedimentos de encaminhamento das situações para acolhimento, 

nomeadamente, a informação fornecida às vítimas, adultas e crianças, sobre toda a dinâmica e 

funcionamento das instituições de abrigo, de forma a possibilitar uma decisão informada.  

Não obstante os obstáculos encontrados, sentimos que para as crianças a viagem rumo 

à Casa de Abrigo fez todo o sentido. A ruptura familiar foi construída em torno de conceitos 

positivos, como um “novo começo”, uma “nova oportunidade”, a única solução para o 

problema da violência familiar, sendo que as crianças mantêm a crença na continuidade dos 

conflitos caso a família se mantivesse intacta. Somos da opinião que o facto de terem 

testemunhado o abuso facilitou o ingresso na Casa de Abrigo, na medida em que na literatura 

há dados que indicam que diferentes compreensões da situação familiar e percepção da 

violência interparental tem implicações na forma como as crianças perspectivam a ida para a 

instituição de acolhimento (Stephens, McDonald & Jouriles, 2000).  
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No que concerne às Casas de Abrigo, até o conceito que poderia estar associado a uma 

representação mais negativa (disciplina), é perspectivado como uma mais valia. Todas as 

crianças percepcionam rigidez e ordem como significados associados à representação de uma 

Casa de Abrigo. Uma leitura menos atenta do discurso das crianças poderá associar a 

regulamentação interna do funcionamento das Casas de Abrigo a representações de algo 

constrangedor da liberdade individual e controlador das opções, e como tal, prejudicial. No 

entanto, percebe-se, em alguns casos de forma explícita e noutros implícita, que as regras 

cumprem a sua finalidade disciplinadora da acção das crianças. Não deixa de ser revelador o 

facto de alguns menores, apesar de terem demonstrado alguma resistência às normas de 

funcionamento, avaliarem as mesmas como justas e necessárias e quando lhes é dada a 

possibilidade de pensarem mudanças na instituição de acolhimento a maioria não faz 

referência a alteração das normas, o que nos leva a questionar se o setting em causa não 

responde de facto às necessidades das mesmas.  

Esta aparente resistência às regras denota a não aprendizagem e interiorização dos 

limites impostos por figuras de autoridade, indiciando padrões irregulares e disfuncionais do 

funcionamento familiar e possivelmente práticas educativas permissivas, baseadas na 

ausência de limites e baixa monitorização. A literatura faz referência às abordagens 

disciplinares pouco consistentes das mães, 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 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).  

Finalmente, parece-nos pertinente dar conta de um fenómeno percebido na sua 

transversalidade, que se prende com as diferenças de maturação cognitiva das crianças. As 
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crianças mais velhas, com relatos mais pormenorizados e ricos, revelaram uma compreensão 

mais sofisticada da violência, da sua ocorrência, impacto e causas, uma visão mais complexa 

do seu papel e uma maior capacidade interventiva. Não obstante, as descrições das crianças 

mais novas contemplaram os aspectos centrais das suas vivências, embora descritos de forma 

redundante e sintética. 

 

Considerações Finais   

No momento de ponderarmos o balanço do estudo, nas suas potencialidades, nas 

limitações identificadas ao longo de todo o processo, nos objectivos que cumpriu, dentro do 

que se propunha, nas novas curiosidades que foi suscitando, as primeiras considerações vão 

para a metodologia utilizada. 

Tendo o estudo constituído o primeiro ensaio da investigadora com as metodologias 

qualitativas, a ideia que subsiste é a de que não existem posições privilegiadas no terreno. A 

postura privilegiada pela investigadora foi a de humildade face ao seu estatuto e 

disponibilidade para ouvir e pensar as vozes dos principais intervenientes (as crianças), que 

melhor do que ninguém, foram capazes de falar sobre as suas vivências, possibilitando-nos a 

aprendizagem sobre o processo de construção de significados em torno dos fenómenos 

violência e acolhimento – objectivo principal do estudo.  

Mais do que simples sujeitos de investigação, as crianças foram entendidas como 

participantes activos na investigação. Foi desta forma que nos propusemos reflectir sobre as 

histórias das crianças cujas vidas foram tocadas pela violência e compreender o processo de 

construção individual, analisando, de forma específica e empiricamente sustentada, o impacto 

dos significados construídos no ajustamento psicológico. O estudo, constituiu assim, e acima 

de tudo, um processo pessoal de descoberta de um campo de saber familiar, que veio reforçar 
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a posição inicial de que o ajustamento psicológico das crianças é complexo e diverso e 

fortemente determinado pelas significações construídas. 

Ao lançar o primeiro olhar sobre as Casas de Abrigo e sobre a experiência do 

acolhimento da perspectiva das crianças, o estudo permitiu tirar importantes ilações sobre este 

tipo de equipamentos enquanto resposta social no âmbito da violência doméstica, as quais 

poderão dar lugar a uma proposta de reflexão das práticas e procedimentos adoptados. Ficou a 

sensação de que existe ainda muito trabalho a desenvolver, com especial destaque para a 

necessidade de se promover maior e melhor divulgação/ informação sobre as respostas sociais 

existentes de combate à violência doméstica (e.g. como é e como funciona uma Casa de 

Abrigo), de forma a dar lugar a representações mais próximas do real.  

O pensar dos resultados parece-nos ainda indicar que a situação de acolhimento, como 

provavelmente as situações de institucionalização em geral, acarretam diferentes formas e 

mesmo tipologias de adaptação. Fica a sensação de que, se se tratasse de uma investigação 

com uma amostra numericamente mais relevante, seria possível integrar esta informação em 

diferentes perfis. 

Não se pense, no entanto, que esta investigação se trata de um trabalho acabado, mas 

sim um meio de identificar e explorar temas que servem de reflexão a esta área de intervenção 

e a estudos posteriores. Precisamos de expandir os nossos paradigmas para explicar como a 

violência perturba o desenvolvimento individual da criança e invade esferas mais abrangentes 

da sua vida. O desafio que se coloca nas investigações futuras implica movermo-nos da 

simples análise causa-efeito para desenhos empíricos mais complexos. A este nível, parece-

nos que seria interessante levar a cabo estudos que analisem o ajustamento das crianças antes 

e após o acolhimento em Casa de Abrigo, de forma a percebermos a evolução das 

dificuldades, que de resto constituiu uma limitação no nosso estudo. O desenvolvimento de 

estudos longitudinais com esta população, no sentido de perceber os sentidos que se vão 
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desenvolvendo com o tempo, parece-nos outro caminho que se perspectiva como promissor. 

Estudos a partir de múltiplos informantes também se revelam como tendo potencial 

informativo. Investigação qualitativa nos efeitos da cessação do contacto pai-criança parece-

nos igualmente necessária.         

Consideramos ainda pertinente tecer algumas considerações em torno do potencial que 

estes espaços (Casas de Abrigo) encerram ao nível da intervenção (individual e/ou grupal) e 

possível prevenção. Ficou claro que as dificuldades de ajustamento das crianças não 

desaparecem por si só, ainda que sejam minimizadas pelo fim da exposição à violência e 

transição para um ambiente mais organizado e estável, exigindo por isso um 

acompanhamento especializado e ajustado às necessidades das mesmas. A transição e 

ingresso nas instituições de acolhimento encerram em si simultaneamente risco e 

oportunidade, pelo que deve haver da parte das equipas técnicas um trabalho terapêutico sério 

e especialmente intensivo e focalizado na fase inicial do acolhimento, no sentido de 

minimizar as perdas que a institucionalização acarreta e maximizar as suas potencialidades. 

Em nosso entender, o essencial das preocupações interventivas nestes settings, não se devem 

centrar unicamente ao nível remediativo mas também (e principalmente) ao nível preventivo, 

uma vez que as crianças serão os futuros homens e mulheres.   

 

 
 


