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Introdução 

 

A quantidade de casos de violência entre parceiros tem vindo a aumentar 

consideravelmente. Em 2016, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

registou, só em Portugal, um total de 4.032 queixas apresentadas por pessoas vítimas de 

violência em relacionamentos amorosos hétero e homossexuais (APAV, 2016). O 

número crescente de casos fez com que este fenómeno se tivesse começado a revelar 

nos últimos anos, levando a que tais situações de violência passassem entretanto a ser 

consideradas como crime público, extravasando os limites do domínio privado do casal 

(Falcke, Oliveira, Rosa, & Bentancur, 2009; Ventura, Ferreira & Magalhães, 2013). 

Nunes (2003) caracteriza a violência conjugal como um conjunto de situações e 

de comportamentos agressivos, que ocorrem no seio da conjugalidade. Acrescenta que 

esses mesmos comportamentos podem manifestar-se sempre que um dos parceiros se 

tenta sobrepor ao outro, controlando-o e dominando-o. A violência conjugal pode 

apresentar-se sob diversas formas que inflijam sofrimento e opressão à vítima, sendo 

que, dessas formas, se destacam essencialmente a violência física, verbal, psicológica, 

económica e sexual (Day et al., 2003; Nunes, 2003). Machado, Matos e Gonçalves 

(2006) consideram ainda que a violência conjugal envolve sempre a ameaça de emprego 

da força ou da posição de poder, que podem materializar-se em comportamentos de 

agressão física, psicológica e sexual. Apesar de os episódios de violência ocorrerem em 

relações heterossexuais e homossexuais, é importante reforçar que, na maioria dos 

casos, a vítima é do sexo feminino (Ventura, Ferreira & Magalhães, 2013). A violência 

conjugal é muitas vezes designada de violência doméstica, embora seja mais importante 

compreender o comportamento agressivo em si mesmo e a qualidade da relação íntima 

do que propriamente apurar onde tem lugar a violência (Nunes, 2003). 
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Associada à teoria da vinculação de Bowlby e Ainsworth, Dutton (2002) afirma 

que a frustração e dependência sentida na primeira infância com as figuras vinculativas 

pode ter repercussões na vida adulta, fazendo com que os indivíduos tendam a reagir de 

forma agressiva e violenta nos seus relacionamentos amorosos. É frequente o medo de 

perder a figura significativa constituir o motivo da agressão conjugal (Dutton, 2002).  

As primeiras dificuldades do casal passam pela necessidade de ambos 

conseguirem compreender a identidade um do outro, assim como as respetivas 

perceções do mundo e projetos de vida. A partir do casamento, os projetos passam a ser 

comuns e devem ser do agrado de ambas as partes do casal (Feres-Carneiro, 1998). Os 

conflitos que então surjam devem ser resolvidos por meio de negociações e concessões 

de ambas as partes, de forma a cada uma delas poder agradar e satisfazer o cônjuge 

(Alvim & Souza, 2005). Deste modo, os casais que reportam a existência de 

sentimentos de empatia entre os cônjuges mostram-se mais satisfeitos e felizes com a 

sua relação conjugal, pois cada um se sente compreendido e respeitado pelo 

companheiro/companheira (Oliveira, Falcone, & Ribas Jr., 2009). A empatia é 

considerada uma aptidão fundamental na avaliação e tratamento do comportamento 

agressivo e, portanto, é suposto que as características empáticas ajudem a promover um 

maior conhecimento da violência conjugal e a evitar as condutas abusivas (Covell, Huss 

& Langhinrichsen-Rohling, 2007). 

No seguimento desta temática, atualmente ainda tão controversa, a presente 

investigação contempla dois estudos empíricos que pretendem categorizar aspetos ainda 

necessitados de uma base científica devidamente comprovada, contribuindo assim com 

novas abordagens das variáveis em estudo. O primeiro estudo intitula-se “Qualidade da 

vinculação de reclusos no desenvolvimento de crenças acerca da violência conjugal”. 

O objetivo deste estudo consiste em analisar em que medida os diferentes protótipos de 
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vinculação em adultos contribuem para o desenvolvimento de crenças mais adaptativas 

ou desadaptativas acerca do fenómeno da violência conjugal. O segundo estudo, 

designado “Empatia e comportamentos agressivos nas relações conjugais de reclusos”, 

tenciona averiguar de que forma as características empáticas individuais interferem com 

a conceção da violência conjugal e das relações abusivas. Para os dois estudos 

empíricos, a amostra foi recolhida em estabelecimentos prisionais, com o interesse de 

conhecer a perceção dos reclusos acerca deste tema. Em ambos os estudos, 

posteriormente apresentados, foram consideradas variáveis sociodemográficas tais como 

a idade, o sexo, as habilitações literárias e o estado civil, para uma melhor compreensão 

da amostra em estudo.  
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Estudo Empírico I: 

“Qualidade da vinculação de reclusos no desenvolvimento de crenças acerca da violência 

conjugal” 

 

“Quality of attachment of prisoners in developing beliefs about marital violence” 
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Resumo 

 

A vinculação é um processo inato que se desenvolve desde o nascimento e que 

contribui significativamente para a sobrevivência do indivíduo logo nos primeiros anos 

de vida. Os laços vinculativos representam na infância um papel fundamental no 

desenvolvimento da capacidade de adaptação da criança ao meio social onde esta se 

encontra inserida. A literatura mostra que a qualidade da vinculação na infância 

potencia e determina cognições e comportamentos na idade a adulta, nomeadamente nas 

áreas do desenvolvimento social, cognitivo e emocional. O presente estudo, de carácter 

exploratório, tem como objetivo estudar a qualidade da vinculação de reclusos e 

verificar a implicação desta variável no desenvolvimento das crenças acerca da 

violência conjugal. A amostra é constituída por 40 sujeitos de ambos os sexos, com 

idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. A amostra foi recolhida junto de 

sujeitos que se encontrama cumprir pena de prisão em regime fechado nos 

Estabelecimentos Prisionais de Santa Cruz do Bispo (Feminino) e do Porto. Para a 

recolha dos dados, aplicaram-se os seguintes instrumentos de autorrelato: Escala de 

Vinculação de Adultos (EVA), a Escala de Crenças sobre a Violência Conjugal 

(ECVC), e ainda um questionário sociodemográfico. Os resultados indicam que os 

indíviduos que legitimam a violência no contexto da conjugalidade são geralmente mais 

inseguros, demonstram dificuldades nas relações de proximidade e exibem maiores 

níveis de desconfiança. Os dados apontam ainda que os homicidas apresentam menos 

crenças legitimadoras de violência comparativamente aos reclusos condenados por 

outros crimes. A teoria da vinculação esteve na base dos resultados obtidos uma vez que 

se pretendia compreender a influência dos laços vinculativos na perpetuação da 

violência conjugal. 

Palavras-Chave: teoria da vinculação; vinculação em adultos; violência conjugal. 
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Abstract 

 

Attachment is the process for which the human being is biologically predisposed 

to develop given the contribution of this factor to the survival of the species itself. In 

childhood, binding ties play a fundamental role in the development of children's 

capacity to adapt to the social environment in which they are inserted.The literature 

shows that the quality of attachment in childhood strengthens and determines cognitions 

and behaviors in adulthood, particularly in the areas of social, cognitive and emotional 

development. The purpose of this exploratory study is to study the quality of prisoner’s 

attachment and to verify the implication of this variable in the development of beliefs 

about conjugal violence. The sample consisted of 40 subjects of both genders, aged 18 

to 65. The sample was collected from individuals who are currently serving a prison 

sentence in a closed regime in the prison establishments of Santa Cruz do Bispo 

(Female) and Porto. For data collection, the following self-report instruments were 

applied: Adult Attachment Scale (EVA) and Beliefs Scale on Conjugal Violence (ECVC) 

and also a socialdemographic questionnaire. 

The results indicate that individuals who legitimize violence in the context of 

conjugality are generally more insecure, show difficulties in the proximity relations and 

exhibit higher levels of mistrust. The data also indicate that homicides have less 

legitimizing beliefs of violence compared to inmates convicted of other crimes. The 

attachment theory was the basis of the results obtained since it was intended to 

understand the influence of the binding ties in the perpetuation of the conjugal violence. 

Keywords: Attachment to parents; attachment to romantic peer; conjugal violence. 
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Violência Conjugal e Relações Abusivas 

 

A sociedade incute nas pessoas, desde muito cedo, a necessidade de cumprir 

(perante os pais e, mais tarde, perante os cônjuges e/ou parceiros íntimos) determinadas 

obrigações. Nestas relações, o ser humano assume diferentes papéis sociais, no 

desempenho dos quais são também esperados diferentes comportamentos (Dias, 2010). 

Durante muito tempo, a nível sociocultural, a mulher representava um papel mais 

submisso e inferior à figura do homem. Apesar da constante evolução da sociedade, 

ainda se verificam diferenças no direito à igualdade de género. Assim sendo, a violência 

contra a mulher tem-se tornado um grave problema de saúde pública (Garbin, Garbin, 

Dossi & Dossi, 2006). A violência de género aparece ainda muito associada ao conceito 

de violência conjugal, uma vez que os agressores são predominantemente do sexo 

masculino (Narvaz & Koller, 2006). A violência contra a mulher é definida por 

qualquer dano ou comportamento que cause sofrimento físico, psicológico, sexual (ou 

até mesmo a morte) à vítima. Alguns autores referem que este tipo de violência não é 

facilmente mitigado com recurso a expedientes meramente legislativos (Garbin, Garbin, 

Dossi & Dossi, 2006). 

Na literatura, são encontrados estudos que englobam a violência conjugal num 

ciclo constituído por três fases. A primeira fase é a chamada fase de construção da 

tensão, em que têm início pequenos incidentes como agressões verbais, destruição de 

objetos, ameaças e ciúmes. Nestes casos, é frequente as vítimas culpabilizarem-se pelos 

episódios violentos e acreditarem que são capazes de controlar a situação. Geralmente, a 

falta de apoio financeiro, o medo, a vergonha de ver a vida exposta, o preconceito social 

e a dependência emocional são as principais razões que explicam a permanência das 

vítimas na relação abusiva (Garbin, Garbin, Dossi & Dossi, 2006). Na segunda fase do 

ciclo, designada de tensão máxima, a violência atinge o ponto mais extremo, surgindo 
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os ataques mais violentos e de maior gravidade. A última fase é a denominada de lua-

de-mel, sendo que, inerente à mesma, se dá uma reestruturação da relação, em que, após 

o término dos ataques violentos, o agressor demonstra atitudes de arrependimento pelos 

seus atos e faz promessas de mudança de comportamento, com a garantia de que as 

agressões não voltam a acontecer. Geralmente, após o agressor implorar o perdão à 

vítima e tendo ele sido concedido, o ciclo reinicia-se (Alves & Diniz, 2005; Falcke, 

Oliveira, Rosa & Bentancur, 2009). 

Rosa, Boing, Büchele, Oliveira e Coelho (2008) procuraram compreender o 

fenómeno da violência conjugal, através da perspetiva do agressor. Os autores 

depreenderam que os agressores atribuíam a responsabilidade pelo episódio violento a 

um de três fatores: a presença de atitudes inadequadas por parte da vítima, sendo o 

motivo da violência atribuído à própria vítima; o consumo de alguma substância, sendo 

que, neste caso, a responsabilidade recaía sobre o agressor; e a interferência de terceiros 

na relação, sendo culpabilizadas pessoas externas ao relacionamento. Os episódios de 

violência podem revestir-se de diferentes graus de intensidade e gravidade, levando a 

que a integridade psicológica e física da vítima fique comprometida (Fisher, 1992). 

Violência Conjugal à luz da Teoria da Vinculação 

 

Os seres humanos sempre dependeram uns dos outros para a sobrevivência. 

Aprendemos e moldamos os nossos comportamentos após a observação dos 

comportamentos das pessoas que nos rodeiam, sendo assim de importância decisiva o 

estudo das relações que são construídas na infância (Barstad, 2013). Segundo Bowlby 

(1969), o processo de vinculação é essencial para a sobrevivência do indivíduo, mas é 

sobretudo relevante para que o mesmo se sinta seguro e confortável nas relações de 

proximidade. A teoria de Bowlby (1973) sustenta a ideia de que as relações afetivas na 
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infância se revestem de uma importância fundamental no desenvolvimento da 

personalidade, visto que são aqui moldados uma série de conceitos para a vida da 

criança, através daquilo que é uma disponibilidade do cuidador para responder às 

necessidades da mesma (Dias-da-Costa & Silva, 2015). O desenvolvimento de uma 

relação vinculativa requer que o indivíduo permaneça com um contacto próximo e 

íntimo com a figura de significância. Essa figura significativa deve manter a 

proximidade, criar um ambiente seguro, de proteção e de apoio, e promover a confiança 

do indivíduo (Fraley & Shaver, 2000). 

A continuidade dos padrões de vinculação, na idade adulta, prende-se com a 

persistência dos modelos internos dinâmicos do self. Ao longo do ciclo de vida, cada 

indivíduo vai-se adaptando e construindo modelos internos dinâmicos, através da 

observação e de experiências vividas aquando do contacto com as figuras de vinculação 

significativas. Esse modelo é o guia dos pensamentos e das expetativas acerca de si 

mesmo e acerca dos outros, sendo sobretudo ele que orienta o comportamento nas 

relações interpessoais (Feeney & Noller, 1990; Paiva & Figueiredo, 2003). Faria, 

Bastos, Soares e Silva (2008) salientam que, assim que se chega à idade adulta, a 

vinculação passa a basear-se no conhecimento das seguintes dimensões: a identificação 

dos comportamentos através dos quais se verificam a vinculação na adultez, as funções 

da vinculação na idade adulta e, ainda, os elementos da vinculação presentes nessa fase 

do ciclo de vida. 

Bartholomew e Horowitz (1991) propõem um novo modelo de vinculação em 

adultos, formulando quatro estilos vinculativos: seguro, preocupado, desinvestido e 

amedrontado. Para além de patentear estes quatro protótipos, o modelo de vinculação 

apresentado em adulto leva em conta que a forma como é percecionada a imagem 

positiva ou negativa de si mesmo e dos outros tem por base os laços afetivos 
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estabelecidos na infância. Assim, os indivíduos seguros apresentam um modelo positivo 

de si mesmos e dos outros e sentem-se mais confortáveis com a intimidade e a 

autonomia; os indivíduos preocupados apresentam um modelo negativo de si mesmos e 

um modelo positivo dos outros, exibindo maior preocupação quanto aos 

relacionamentos, procurando mais a proximidade e a atenção; os indivíduos 

desinvestidos revelam um modelo positivo de si próprios e negativo dos outros, sendo 

mais resistentes e rejeitando a proximidade nas relações; por último, os indivíduos 

amedrontados manifestam um modelo negativo de si mesmos e dos outros, e exibem 

comportamentos típicos de quem evita relações interpessoais, com medo da rejeição 

(Simpson, 1990). 

A qualidade da relação com os pais ou com outras figuras basilares, durante a 

infância, torna-se assim importante para o desenvolvimento emocional e para o 

surgimento de intimidade nas relações futuras. Deste modo, vários autores tentaram 

percecionar, à luz dos padrões de vinculação, a forma como os indivíduos se envolvem 

numa relação amorosa (Hazan & Shaver, 1987; Matos, Barbosa, & Costa, 2001; Pistole, 

1989). Posto isto, concluíram que indivíduos detentores de um tipo de vinculação 

segura tendiam a ter, na infância, relações recíprocas de carinho e de independência, 

sendo que, na idade adulta, se sentiam mais confortáveis com a intimidade, sendo mais 

capazes de confiar em outras pessoas (e depender delas). Por sua vez, os indivíduos com 

um estilo de vinculação inseguro-ambivalente possuíam relações de extrema 

dependência enquanto crianças, sendo que, na vida adulta, passavam a sentir um desejo 

extremo de intimidade e um maior medo de abandono, levando-os a ter relações mais 

fugazes e passageiras. Os indivíduos de matriz inseguro-evitante revelaram possuir 

noções de abandono bastante marcadas na infância, sendo que, na idade adulta, 

apresentavam maiores dificuldades em confiar nos outros (e depender deles) e menor 
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capacidade de se envolverem mais intimamente nos relacionamentos de vinculação 

(Hazan & Shaver, 1987; Matos, Barbosa, & Costa, 2001; Pistole, 1989). Collins e Read 

(1990) afirmaram que, numa relação íntima, os indivíduos procuram alguém que 

partilhe as mesmas ideias e crenças e, ainda, que esteja disposto a responder às suas 

necessidades. Os “modelos internos dinâmicos” apresentam-se como fatores 

importantes na escolha do parceiro amoroso, dado que os indivíduos sentem-se mais 

predispostos a escolher os parceiros de acordo com o seu protótipo de vinculação. 

Assim, os indivíduos com o padrão de vinculação segura procuram parceiros também 

eles seguros e os indivíduos com um padrão de vinculação insegura procedem da 

mesma maneira. Os indivíduos seguros reportam relações amorosas com elevados 

níveis de confiança, amizade e felicidade, quando comparados com indivíduos com 

estilos mais ansiosos, que, por sua vez, demonstram níveis maiores de instabilidade 

emocional, ciúmes e preocupação excessiva com o respetivo companheiro (Hazan & 

Shaver, 1987). 

O processo de vinculação nas relações amorosas revelou-se idêntico ao processo 

de vinculação nas relações entre as crianças e os seus cuidadores, uma vez que, em 

diferentes situações, o indivíduo encara a figura vinculativa como fonte de segurança 

(Fraley & Shaver, 2000). Embora o processo de vinculação seja semelhante nas duas 

fases, a chave para uma relação amorosa ajustada passa também pela preocupação, 

satisfação, segurança, vida sexual satisfatória e comunicação (Hazan & Shaver, 1994). 

A teoria da vinculação explica que os indivíduos que careceram de cuidados e 

atenção na infância tendem a apresentar comportamentos mais desviantes na idade 

adulta, particularmente nas relações afetivas e amorosas (Paiva & Figueiredo, 2003). 

Estudos empíricos têm vindo a demonstrar que os estilos de vinculação são fortes 

preditores da qualidade da interação conjugal. Bond e Bond (2004) observaram a 
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presença de um estilo de vinculação ansioso na maioria das vítimas que sofrem de 

violência na relação com o parceiro, sendo que os casais com problemas de 

comunicação e com estilos de vinculação ansiosos são mais propensos a relatar 

episódios de violência entre os respetivos membros. Bowlby (1973) explica que a raiva 

é uma emoção inata que sinaliza o cuidador quando a criança se sente insegura e com 

necessidade de atenção, caracterizando deste modo a raiva como “funcional”. Apesar de 

ser uma resposta comum, Fonagy (1999) apela à distinção entre a raiva como algo 

inerente à natureza humana e a raiva como resposta à frustração. O abuso físico e/ou 

psicológico na infância, por parte das figuras de vinculação, aumenta a propensão para a 

violência na idade adulta, nomeadamente nas relações afetivas (Godbout, Dutton, 

Lussier, & Sabourin, 2009; West & George, 1999). De acordo com Kesner, Julian e 

McKenry (1997), os indivíduos que receberam menos afetividade e cuidados na 

infância, que apresentam menor autoestima, menor perceção do que seja o apoio na 

relação amorosa, baixos níveis de autonomia na mesma relação (tudo isto associado a 

eventos causadores de stress) têm maior predisposição para a agressividade. 

Objetivos do estudo 

 

O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a qualidade da vinculação em 

adultos e equacionar a sua relação no desenvolvimento de crenças acerca da violência 

conjugal. Desta forma, o que este estudo pretende é primeiramente verificar a 

associação entre a vinculação e as crenças mais adaptativas e desadaptativas em relação 

à violência conjugal em reclusos. Objetiva-se mais tarde estudar as variáveis vinculação 

e crenças acerca da violência conjugal em função das variáveis sociodemográficas dos 

participantes que compõem a amostra, nomeadamente o sexo e a idade. Dado que a 

amostra desta investigação foi recolhida em estabelecimentos prisionais junto de 
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população reclusa, outro fator de análise a considerar é o tipo de crime pelo qual os 

sujeitos encontram-se a cumprir pena e associando-o com as variáveis anteriores. 

 

Método 

Participantes 

 

A amostra deste estudo é constituída por 40 sujeitos com idades compreendidas 

entre os 18 e os 65 anos, que se encontram a cumprir pena de prisão no Estabelecimento 

Prisional do Porto e no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo Feminino. 

Destes participantes, 24 (60%) eram do sexo masculino e 16 (40%) do sexo feminino. 

Trata-se de um estudo correlacional em que a amostra foi recolhida por conveniência. 

Inicialmente estava previsto obter uma amostra mais alargada (aproximadamente 80 

participantes), no entanto a maioria dos indivíduos recusaram colaborar na investigação 

e em outros casos invalidaram as suas respostas. Os participantes foram selecionados de 

acordo com critérios determinados pelos objetivos da investigação, nomeadamente os 

critérios sexo e idade (Tabela 1). 
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Tabela 1: Distribuição da amostra pelos dados sociodemográficos  

  Frequência 

(n) 

Percentagem 

% 

Sexo Masculino 

Feminino 

24 

15 

60.0 

40.0 

Idade 18-35 

36-45 

46-65 

17 

14 

9 

42.5 

35.5 

22.5 

Estado Civil Solteiro 

Casado/União de Facto 

Divorciado/Separado 

Viúvo 

14 

14 

9 

3 

35.0 

35.0 

22.5 

7.5 

Habilitações 

Literárias 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

22 

13 

5 

55.0 

32.5 

12.5 

Tipo de Crime Crime contra pessoas (homicídio) 

Outros Crimes 

21 

19 

 

52.5 

47.5 

 

Instrumentos 

 

O Questionário Sociodemográfico foi desenvolvido de forma a obter algumas 

informações pessoais importantes para o estudo, nomeadamente a idade, o sexo, as 

habilitações literárias e o estado civil. 

Para avaliar as crenças acerca da violência física e psicológica no contexto de 

uma relação conjugal foi utilizada a Escala de Crenças sobre a Violência Conjugal 

(ECVC). Esta escala é composta por 25 itens apresentados numa escala de Likert de 

cinco pontos, em que 1 corresponde a “discordo totalmente” e 5 corresponde a 

“concordo totalmente”. As questões apresentadas referem-se a afirmações acerca de 

maus tratos e conflito no contexto da relação conjugal, onde é pedida a opinião do 

indivíduo. O primeiro fator designado por Machado, Matos e Gonçalves (2006) de 

legitimação e banalização da pequena violência, engloba crenças que banalizam e 
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normalizam a pequena violência considerando-a sem gravidade (16 itens: 2, 9, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; eg. “Uma bofetada não magoa ninguém”). 

No segundo fator, “legitimação da violência pela conduta da mulher” estão 

integrados itens que normalizam a violência por meio de comportamentos considerados 

impróprios da mulher (10 itens: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 23; e.g. “Algumas 

mulheres merecem que lhes batam”). O terceiro fator abrange os itens que revelam a 

causa da violência como externa ao agressor. Os autores definiram este fator de 

“legitimação da violência pela sua atribuição a causas externas” (8 itens: 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10; e.g. “A causa da violência é o abuso de álcool”). Por último, os itens que 

avaliam um quarto fator, a legitimação da violência pela perseveração da 

privacidade familiar, normalizam a violência por conceber a ideia de que as famílias 

têm direito à sua privacidade sem intromissões de terceiros (6 itens: 1, 7, 8, 9, 15 e 17; 

e.g. “A violência conjugal é um assunto privado. Deve ser resolvido em casa”) 

(Machado, Gonçalves, & Matos, 2006). A análise de consistência interna mostrou um 

alpha de Cronbach de .92 para a generalidade do instrumento. Relativamente aos seus 

fatores apresentou um alpha de Cronbach de .88 para a legitimação e banalização da 

pequena violência, de .76 para a legitimação da violência pela conduta da mulher, de .80 

para a legitimação da violência pela sua atribuição a causas externas e um alpha de 

Cronbach de .66 para a legitimação da violência pela perseveração da privacidade 

familiar. 

Com o objetivo de avaliar a vinculação foi utilizada a versão portuguesa da 

Adult Attachment Scale-R (Collins & Read, 1990), adaptada por Canavarro (1995) com 

a designação de Escala de Vinculação do Adulto (EVA). Desta escala fazem parte 18 

itens que avaliam três dimensões: Ansiedade (6 itens; e.g. “Preocupo-me facilmente 

com a possibilidade dos outros me deixarem”), Conforto com a Proximidade (6 itens; 
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e.g. “Estabeleço, com facilidade, relações comoutras pessoas”) e Confiança nos 

Outros (6 itens; e.g. “Sinto-me bem dependendo dos outros”). Da dimensão da 

Ansiedade fazem parte os itens 3, 4, 9, 10, 11 e 15, da dimensão do Conforto com a 

Proximidade, os itens 1, 6, 8, 12, 13 e 14 (sendo os itens 8 e 13 invertidos) e por último, 

da dimensão da Confiança nos Outros fazem parte os itens 2, 5, 7, 16, 17, 18, sendo os 

itens 2, 7, 16, 17 e 18 inversos. Para responder às questões os indivíduos devem reportar 

o que sentem ou sentiram em relação às relações afetivas que estabelecem ou 

estabeleceram no passado. As questões são apresentadas numa escala Likert de cinco 

pontos que vai de 1 (nada característico em mim) a 5 (extremamente característico em 

mim). As análises de consistência interna demonstram um alpha de Cronbach de .36 

para a totalidade do instrumento, e valores de alpha de .82, -.33 e.38, para as dimensões 

ansiedade, conforto com a proximidade e confiança nos outros, respetivamente. 

Procedimentos 

 

Inicialmente foi realizada uma análise bibliográfica em várias plataformas 

científicas (b-on, Scielo, EBSCO) para a aquisição e compreensão de informações 

acerca das variáveis estudas. Depois da escolha dos instrumentos a utilizar foi 

necessário solicitar a autorização aos autores dos mesmos. Em seguida foi efetuado o 

pedido de autorização necessário à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e 

elaborado um protocolo constituído pelos instrumentos a aplicar. O protocolo foi 

aplicado a uma pequena amostra de 20 sujeitos com idades compreendidas entre os 18 e 

os 65 anos e com diferentes graus de escolaridade. Este procedimento visou confirmar 

se todos os itens estavam inteligíveis e corretamente formulados semanticamente e 

ainda estimar o tempo necessário para aplicação do protocolo. 
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A recolha dos dados para esta investigação, decorreu no período de janeiro a 

abril de 2017 nos Estabelecimentos Prisionais do Porto e de Santa Cruz do Bispo 

Feminino, após receber o ofício de autorização da Direção Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais. No momento da aplicação dos questionários de autorrelato, a 

investigadora explicou aos participantes o objetivo da investigação e realçou que a 

mesma assentava nos pressupostos éticos e deontológicos, nomeadamente na 

salvaguarda da confidencialidade, do anonimato dos dados e na voluntariedade da 

participação no estudo. As informações transmitidas pela investigadora estavam 

descritas do consentimento informado apresentado aos participantes. A investigadora 

mostrou-se ainda disponível para responder a quaisquer questões e dúvidas que iam 

surgindo. 

Estratégia de análise de dados 

 

O tratamento dos dados obtidos foi realizado no programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences, versão 24 para sistema Windows. Inicialmente 

foi efetuada a estatística descritiva para identificar se os dados assumiam os 

pressupostos de uma distribuição normal. Os valores dos coeficientes de assimetria 

(skeweness) e achatamento (kurtosis) calculados encontraram-se entre o intervalo -1 e 1, 

assumindo assim a normalidade dos mesmos (Ferrando, & Anguiano-Carrasco, 2010). 

Seguidamente, e ainda para verificar a normalidade dos dados, recorreu-se ao Teste de 

Kolmogorov-Smirnov, aos gráficos de Histogramas, Q-Q Plots, Scatterplots e Boxplots, 

e com o intuito de testar a homogeneidade de variâncias foi utilizado o Teste Levene. Os 

resultados indicaram que amostra em estudo cumpria os critérios para utilização de 

testes paramétricos para a análise estatística. Para obter respostas às questões levantadas 
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por esta investigação recorreu-se a correlações entre as variáveis em estudo, a testes-t e 

a análises de variância univariadas (ANOVA) e multivariadas (MANOVA). 

Resultados 

Matriz de correlação entre crenças sobre a violência conjugal e a vinculação em 

adultos  

Para testar em que medida as variáveis em estudo se associavam, foi efetuado o 

coeficiente de correlação de Person. Deste modo, verificou-se que de forma geral as 

duas variáveis em estudo, crenças acerca da violência conjugal e vinculação em 

adultos, se associavam de forma não significativa, no sentido negativo com magnitude 

fraca (r = -.026, p <.874) (Pestana & Gageiro, 2014). Importa salientar que as 

dimensões das crenças acerca da violência conjugal se associaram entre si de forma 

significativa no sentido positivo com magnitude moderada, enquanto a variável da 

vinculação em adultos se associaram entre si maioritariamente de forma não 

significativa no sentido negativo com magnitude fraca (Tabela 2).  

No caso das crenças sobre a violência conjugal analisamos as dimensões 

legitimação e banalização da pequena violência, legitimação da violência pela 

conduta da mulher, legitimação da violência pela sua atribuição a causas externas 

e legitimação da violência pela perseveração da privacidade familiar, já para a 

variável vinculação em adultos foram consideradas as dimensões, ansiedade, conforto 

com a proximidade e confiança nos outros. 

Em relação à associação entre a legitimação e banalização da pequena 

violência e a ansiedade, conforto com a proximidade e confiança nos outros, não se 

encontraram resultados significativos. Verificou-se uma associação positiva de 

magnitude muito fraca para ansiedade (r = .018, p< .91), e uma associação negativa de 
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magnitude muito fraca para as dimensões conforto com a proximidade(r = -.07, p<.66) 

e confiança nos outros (r = -.08, p<.62) (Tabela 2). 

Relativamente à associação entre a legitimação da violência pela conduta da 

mulher e as dimensões da ansiedade, conforto com a proximidade e confiança nos 

outros, registou-se novamente resultados não significativos, todos no sentido negativo e 

de magnitude fraca (Tabela 2). 

No que respeita à legitimação da violência pela sua atribuição a causas 

externas associada à ansiedade, conforto com a proximidade e confiança nos outros 

observou-se associações não significativas. Para a dimensão legitimação da violência 

pela sua atribuição a causas externas denotou-se uma associação positiva de 

magnitude muito fraca para a ansiedade (r = .11, p<.47) e conforto com a 

proximidade (r = .03, p<.88). Por sua vez, verificou-se uma associação negativa de 

magnitude muito fraca para a dimensão confiança nos outros (r = -.01, p<.99) (Tabela 

2). 

No que concerne à associação entre legitimação da violência pela 

perseveração da privacidade familiar e os fatores ansiedade, conforto com a 

proximidade e confiança nos outros, os resultados apontaram também para a presença 

de associações não significativas, sendo que as dimensões ansiedade e confiança nos 

os outros apresentaram resultados positivos de magnitude muito fraca (r = .08, p<.62; r 

=.05, p<.98, respetivamente). Por sua vez, a dimensão conforto com a proximidade  

denotou uma associação negativa de magnitude muito fraca (r = -.01, p<.97) (Tabela 2). 
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Tabela 2: Matriz de correlação, médias e desvios-padrão das variáveis 

 

 

Análise diferencial das crenças acerca da violência conjugal e vinculação em 

adultos em função do sexo 

De forma a testar as diferenças entre as crenças acerca da violência conjugal e a 

vinculação em adultos em função do sexo, recorremos ao teste-t. 

No que concerne à variável crenças sobre a violência conjugal em função do 

sexo verificaram-se diferenças significativas nas dimensões da legitimação e 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1- Crenças sobre a 

Violência Conjugal 
-         

2- Legitimação e 

banalização da pequena 

violência 

.956** -        

3- Legitimação da 

violência pela conduta 

da mulher 

.954** .883** -       

4- Legitimação da 

violência pela sua 

atribuição a causas 

externas 

.842** .672** .834** -      

5- Legitimação da 

violência pela 

perseveração da 

privacidade familiar  

.862** .802** .842** .698** -     

6- Vinculação em 

adultos 
-.026 -.058 -.074 .113 .072 -    

7- Ansiedade .041 .018 -.032 .117 .080 .743** -   

8- Conforto com a 

Proximidade 
-.074 -.070 -.104 .025 -.006 .420** .057 -  

9- Confiança nos Outros -.060 -.081 -.010 -.001 .005 .316* -.287 -.013 - 

M 51.25 29.73 20.13 17.75 15.00 54.78 15.40 21.83 17.25 

DP 16.22 10.70 6.98 6.51 5.05 6.84 6.07 2.58 3.94 
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banalização da pequena violência t (38) = 1.99, p= .05; com IC a 95% [-0.12, 13.37], 

onde os indivíduos do sexo masculino (M= 32.38; DP= 10.70) apresentaram valores 

mais elevados do que os do sexo feminino (M= 25.75; DP= 9.70), e da legitimação da 

violência pela perseveração da privacidade familiar, t (38) = 3.02, p = .01; com IC a 

95% [1.48, 7.48], sendo que os indivíduos do sexo masculino (M = 16.79; DP = 4.94) 

evidenciaram novamente valores superiores aos indivíduos do sexo feminino (M = 

12.31; DP = 4.02). No entanto a dimensão legitimação da violência pela conduta da 

mulhert (38) = 1.71, p = .10; com IC a 95% [-0.70, 8.20] e a dimensão legitimação da 

violência pela sua atribuição a causas externas t (38) = 1.35, p = .18; com IC a 95% 

[-1.40, 7.02] não demonstrou diferenças estatisticamente significativas (Tabela 3). 

No que diz respeito à variável da vinculação no adulto em função do sexo 

apenas foram encontradas diferenças significativas na dimensão confiança nos outros, t 

(38) = 3.67, p = .00; com IC a 95% [1.82, 6.30] contatando-se que os homens (M = 

18.88; DP = 3.13) revelaram níveis de confiança mais elevados do que as mulheres (M 

= 14.81; DP = 3.85). Já nas dimensões ansiedade, t (38) = - 0.19, p = .85; com IC a 

95% [-4.69, 3.64] e conforto com a proximidade, t (38) = -0.22, p = .83; com IC a 

95% [-1.90, 1.52], não se verificaram diferenças significativas (Tabela 3). 

 

Tabela 3:Análise diferencial das crenças acerca da violência conjugal e vinculação em 

adultos em função do sexo 

Dimensões 

Sexo Masculino 

(n= 24) 

M (DP) 

Sexo 

Feminino 

(n= 16) 

M (DP) 

t 

(38) 
p 

Crenças sobre a violência conjugal     

Legitimação e banalização da pequena violência 32.38 (10.70) 25.75 (9.70) 1.99 .05 

Legitimação da violência pela conduta da mulher 21.69 (6.85) 17.88 (6.50) 1.71 .10 

Legitimação da violência pela sua atribuição a causas 

externas 
18.88 (6.80) 16.06 (6.36) 1.35 .18 
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Legitimação da violência pela perseveração da 

privacidade familiar 
16.79 (4.94) 12.31 (4.02) 3.02 .01 

Vinculação     

Ansiedade 15.25 (6.09) 15.63 (6.23) -.19 .85 

Conforto com a Proximidade 21.75 (2.94) 21.94 (2.02) -.22 .83 

Confiança nos Outros 18.88 (3.13) 14.81 (3.85) 3.64 .00 

 

 

Análise de variância das crenças acerca da violência conjugal e vinculação em 

adultos em função da idade 

Para testar as diferenças existentes entre as crenças acerca da violência conjugal 

e a vinculação em adultos em função da idade foram realizadas análises de variância 

univariadas (ANOVA). Importa salientar que as idades dos participantes foram 

agrupadas em três faixas etárias: dos 18 aos 35, dos 36 aos 45 e dos 46 aos 65 anos, 

tendo em consideração o referido por Mello e Guimarães (2015). 

Em relação à variável crenças acerca da violência conjugal, não se encontraram 

diferenças significativas em nenhuma das dimensões quando comparadas à idade. Na 

dimensão legitimação e banalização da pequena violência observou-se F (2, 37) = 

1.97, p = .154. A dimensão legitimação da violência pela conduta da mulher mostrou 

F (2, 37) = 1.37, p = .270. Por sua vez a dimensão legitimação da violência pela sua 

atribuição a causas externas, encontrou-se F (2, 37) = 1.06, p = .356. Na dimensão 

legitimação da violência pela perseveração da privacidade familiar, verificou-se F 

(2, 37) = 1.43, p = .252 (Tabela 4). 

No que respeita à variável vinculação em adultos, a mesma não assumiu 

igualmente valores significativos em nenhuma das suas dimensões comparadas à idade. 

Na dimensão confiança nos outros, constatou-se F (2, 37) = 2.15, p = .131, na 

dimensão ansiedade, F (2, 37) = 0.03, p = .973, e na dimensão conforto com a 

proximidade, F (2, 37) = 0.01, p = .993. (Tabela 4). 
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Apesar de não se encontrarem diferenças significativas, a dimensão legitimação e 

banalização da pequena violência (p = .154) e a dimensão confiança nos outros (p = 

.131) mostraram-se mais próximos da significância do que as restantes dimensões. 

Verificou-se ainda assim estas ligeiras diferenças e concluiu-se que os indivíduos com 

mais idade (dos 46 aos 65 anos, M = 35.56; DP = 10.69) indicaram valores ligeiramente 

mais elevados quando comparados a indivíduos de faixas etárias mais jovens (dos 18 

aos 35 anos, M = 29.00; DP = 12.38 e dos 36 aos 45 anos, M = 26.86; DP = 7.17) no 

que diz respeito à legitimação e banalização da pequena violência. Relativamente à 

confiança nos outros, apurou-se que os indivíduos mais jovens (dos 18 aos 35 anos, M 

= 18.24; DP = 3.88) apresentaram níveis de confiança superiores comparativamente às 

restantes faixas etárias (dos 36 aos 45 anos, M = 17.50; DP = 3.39 e dos 46 aos 65 anos, 

M = 15.00; DP = 4.36) (Tabela 4). 

Tabela 4: Análise diferencial das crenças acerca da violência conjugal e vinculação em 

adultos em função da idade 

Dimensões 

18-35 

(n= 17) 

M (DP) 

36-45 

(n= 14) 

M (DP) 

46-65 

(n = 9) 

M (DP) 

F 

(2, 37) 
p 

Crenças sobre a violência conjugal 49.82 

(19.14) 
48.00 (11.31) 59.00 (15.86) 1. 40 .259 

Legitimação e banalização da pequena violência 29.00 

(12.38) 
26.86 (7.17) 35.56 (10.69) 1.97 .154 

Legitimação da violência pela conduta da mulher 18.94 (8.01) 19.43 (5.16) 23.44 (7.06) 1.37 .270 

Legitimação da violência pela sua atribuição a causas 

externas 
17.35 (7.71) 16.50 (4.72) 20.44 (6.37) 1.06 .356 

Legitimação da violência pela perseveração da 

privacidade familiar 
14.53 (5.67) 14.00 (3.84) 17.44 (5.22) 1.43 .252 

Vinculação 55.29 (6.98) 54.71 (6.40) 52.56 (7.63) .472 .628 

Ansiedade 15.18 (7.04) 15.43 (5.08) 15.78 (6.18) .003 .973 

Conforto com a Proximidade 21.88 (2.26) 21.79 (3.17) 21.78 (2.44) .001 .993 

Confiança nos Outros 18.24 (3.88) 17.50 (3.39) 15.00 (4.36) 2.15 .131 
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Análise diferencial das crenças sobre a violência conjugal e vinculação em adultos 

em função do tipo de crime cometido 

De modo a analisar as diferenças entre as crenças acerca da violência conjugal e 

a vinculação em adultos em função do tipo de crime cometido, efetuou-se uma análise 

de variância univariada (ANOVA). 

Os resultados apontaram para a existência de diferenças significativas para a 

variável vinculação (F (1, 39) = . 7.245, p = .011), mas não para a variável crenças 

acerca da violência conjugal (F (1, 39) = .278, p = .601) (Tabela 5). 

Em geral as crenças sobre a violência conjugal apresentaram valores de F (1, 

39) = .466, p = .499na dimensão legitimação e banalização da pequena violência, F 

(1, 39) = .150, p = .701 na legitimação da violência pela conduta da mulher, F (1, 39) 

= .378, p = .542 na legitimação da violência pela atribuição a causas externas e F (1, 

39) = .312, p = .580 na legitimação da violência pela perseveração da privacidade 

familiar (Tabela 5). 

No que concerne à vinculação denotaram-se diferenças significativas apenas 

para a dimensão ansiedade F (1, 39) = .8.597, p = .006, sugerindo que os indivíduos 

que cometeram outros crimes (M = 18.11; DP = 6.21) apresentavam níveis de ansiedade 

nas relações próximas mais elevados do que os indivíduos que cometeram homicídio (M 

= 12.95; DP = 4.88) (Tabela 5). 
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Tabela 5: Análise diferencial das crenças sobre a violência conjugal e vinculação em 

adultos em função do tipo de crime cometido 

Dimensões 

Homicídio  

(n= 21) 

M (DP) 

Outros 

Crimes  

(n= 19) 

M (DP) 

F 

(1,39) 
p 

Crenças sobre a violência conjugal 49.95 (18.10) 52.98 (14.20) .278 .601 

Legitimação e banalização da pequena violência 28.62 (11.85) 30.95 (9.44) .466 .499 

Legitimação da violência pela conduta da mulher 19.71 (7.96) 20.58 (5.89) .150 .701 

Legitimação da violência pela sua atribuição a causas 

externas 
17.14 (7.09) 18.42 (5.93) .378 .542 

Legitimação da violência pela perseveração da 

privacidade familiar 
15.43 (5.27) 14.53 (4.90) .312 .580 

Vinculação 51.90 (6.37) 57.32 (6.32) 7.245 .011 

Ansiedade 12.95 (4.88) 18.11 (6.21) 8.597 .006 

Conforto com a Proximidade 22.05 (2.67) 21.58 (2.52) .323 .573 

Confiança nos Outros 16.90 (3.99) 17.63 (3.96) .334 .567 

 

Análise diferencial das dimensões da vinculação em adultos em função dos 

protótipos de vinculação de Hazan e Shaver (1987) 

Com o objetivo de analisar as diferenças das dimensões da vinculação em 

adultos em função dos protótipos de vinculação de Hazan e Shaver (1987), começou-se 

por realizar uma análise de clusters, recorrendo-se ao método não-hierárquico (K-

means) (Johnson & Wichern, 2002). Tendo por base a teoria de vinculação Hazan e 

Shaver (1987) foram definidos 3 clusters (k = 3), cada um correspondente a um 

protótipo de vinculação: seguro, evitante e preocupado. Após esta análise verificou-se 

que do total da amostra 42.5 % (n = 17) da população apresentou uma vinculação 

segura, 32.5 % (n = 13) uma vinculação evitante e 25 % (n = 10) mostrou um estilo de 

vinculação preocupado. 

De seguida foi realizada uma análise de variância multivariada (MANOVA) 

para aferir as mesmas diferenças. Os resultados apontaram diferenças significativas nas 
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dimensões ansiedade, F (2, 38) = 30. 84, p = .000, partial = .625 e confiança nos 

outros F (2, 38) = 37.84, p = .000, partial = .672. Por sua vez a dimensão conforto 

com a proximidade não registou o mesmo nível de significância, F (2, 38) = .142, p = 

.868, partial = .008 (Tabela 6). 

De maneira a averiguar onde ocorriam as diferenças realizou-se um teste post-

hoc, mais precisamente o teste Duncan. Constatou-se que os indivíduos que 

apresentavam um protótipo de vinculação preocupada manifestavam níveis de 

ansiedade maiores (M = 23.60; DP = 3.06) quando comparados com o protótipo de 

vinculação evitante e seguro. Apurou-se também que os indivíduos com o protótipo de 

vinculação segura mostravam ter mais confiança nos outros (M = 20.94; DP = 3.94) 

(Tabela 6). 

Tabela 6:Análise diferencial das dimensões da vinculação em adultos em função dos 

protótipos de vinculação de Hazan & Shaver (1987) 

Dimensões E.V.A Protótipos de Vinculação M (DP) 
F 

(2, 38) 
p 

Ansiedade 

1- Evitante (n = 13) 

2- Preocupado (n = 10) 

3- Seguro (n = 17)  

12.85 (3.56) 

23.60 (3.06) 

12.53 (4.35) 

30.84 .000 

Conforto com a proximidade 

1- Evitante (n = 13) 

2- Preocupado (n = 10) 

3- Seguro (n = 17) 

21.77 (2.68) 

22.20 (1.48) 

21.65 (3.08) 

.142 .868 

Confiança nos outros 

1- Evitante (n = 13) 

2- Preocupado (n = 10) 

3- Seguro (n = 17) 

14.15 (2.03) 

15.00 (3.39) 

20.94 (1.68) 

37.84 .000 

 

Discussão 

O presente estudo pretendeu analisar o papel da vinculação no desenvolvimento 

de crenças acerca da violência conjugal em reclusos a cumprir penas por crimes contra 
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pessoas (neste caso, apenas por homicídio), por crimes relativos a estupefacientes e por 

crimes contra a vida em sociedade e contra o património (em que englobamos e 

definimos como “outros crimes”).  

A legitimação e banalização da pequena violência envolve questões como as 

crenças básicas acerca da violência nas relações conjugais, tais como: a de que uma 

simples bofetada não magoa ninguém; a de que é mais aceitável o homem agredir a 

mulher do que o contrário; a de que os insultos são atitudes aceitáveis na conjugalidade; 

e, ainda, a ideia de que algumas mulheres merecem ser punidas pela forma como se 

comportam, nomeadamente, no que diz respeito à falta de cumprimento dos seus 

deveres conjugais (Machado, Matos & Gonçalves, 2006). Os resultados obtidos indicam 

que a legitimação e banalização da pequena violência se associa de forma positiva 

com a ansiedade e de forma negativa com o conforto com a proximidade e com a 

confiança nos outros. Assim sendo, sugere-se que os indivíduos que legitimam a 

pequena violência tendem a evidenciar maiores níveis de ansiedade nas suas relações 

próximas, sentindo-se menos confortáveis e menos confiantes nas mesmas. Loeber e 

Dishon (1983) presumiram a existência de fatores vivenciais que contribuíam para o 

desenvolvimento de comportamentos agressivos, nomeadamente, a violência no 

contexto da relação conjugal. Apontaram a vinculação insegura com os pais ou a 

ausência de relação com os mesmos como fatores preditores de condutas agressivas e 

criminosas. Estudos empíricos demonstraram ainda que os agressores conjugais 

evidenciam protótipos de vinculação mais insegura (ambivalente e preocupada) do que 

a população normativa. Os indivíduos mostravam-se mais dependentes nas relações, 

com níveis de ansiedade mais elevados, sobretudo quando receavam o abandono por 

parte da figura significativa (Dutton & Kerry, 1999; Perreault, 2000). 
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A legitimação da violência pela conduta da mulher integra o tipo de crenças 

segundo as quais a mulher deve mostrar-se submissa ao marido, cumprindo os seus 

deveres conjugais, e, caso tal não aconteça, ele tem o direito de a castigar como bem 

entender (Machado, Matos & Gonçalves, 2006). No que se refere à associação entre a 

legitimação da violência pela conduta da mulher, os resultados indicam uma 

associação negativa com as dimensões da ansiedade, conforto com a proximidade e 

confiança nos outros, sugerindo que os indivíduos que usam a conduta da mulher 

como forma de explicar o seu comportamento agressivo são indivíduos mais 

desconfiados, que evitam a proximidade nas relações com os outros, sendo, contudo, 

menos ansiosos. Para Dutton (1995), os indivíduos com um estilo de vinculação 

insegura mostram-se ambivalentes, pois apresentam uma necessidade de cuidados 

íntimos, experimentando, contudo, maiores dificuldades nos relacionamentos, que são 

pautados por sentimentos de rejeição e desconfiança. Desse modo, a instabilidade nas 

relações, principalmente, aquela que deriva das atitudes mais desviantes da mulher, 

leva-os a expressar condutas mais violentas com os companheiros/companheiras. Wood 

(2004) acrescenta que os agressores conjugais tendem a justificar-se fugindo das 

responsabilidades dos seus atos e atribuindo a responsabilidade ao comportamento da 

mulher. De realçar que as justificações mais comuns são: o desrespeito e a provocação 

da mulher; a aceitação da violência por parte da mesma; e, ainda, a crença de que o 

homem possui o direito de controlar a sua companheira. Consideram que as mulheres 

devem cumprir as exigências do marido, no seguimento do seu papel de esposas, mães e 

donas de casa (Cortez & Souza, 2010; Wood, 2004). A discórdia conjugal é apontada 

como o principal fator instigador de violência física e psicológica e, de entre inúmeras 

possíveis razões, a causa dos conflitos parece prender-se com os ciúmes sentidos pelo 

agressor, que acredita que a vítima não o respeita (Capaldi, Knoble, Shortt, & Kim, 
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2012). Almeida e Lourenço (2011) descrevem o ciúme como uma ameaça à qualidade 

ou estabilidade da relação amorosa, sendo que é, por vezes, considerado uma prova de 

amor e afetividade. As vítimas tendem a acreditar que só ocorrem sinais de pequena 

violência quando o parceiro alega ter ciúmes relativamente a uma determinada situação, 

uma vez que os agressores conseguem sempre minimizar ou, até mesmo, negar os seus 

próprios atos agressivos (Faulkner, Stoltenberg, Cogen, Nolder & Shooter, 1992). 

Echebúrua, Fernández-Montalvo e Corral (2008) caracterizam os agressores conjugais 

como ciumentos e possessivos, afirmando que é frequente as vítimas serem pessoas 

vulneráveis, com uma personalidade dependente e submissa ao parceiro, pelo facto de, 

geralmente, dependerem dele financeiramente. 

A legitimação da violência pela sua atribuição a causas externas e a 

legitimação da violência pela perseveração da privacidade baseiam-se em crenças 

como a de que a violência só ocorre devido ao abuso de álcool por parte do agressor ou 

que só ocorre quando as mulheres aborrecem os maridos, e ainda no lugar-comum 

segundo o qual ninguém deve interferir nos assuntos privados do casal. Relativamente à 

legitimação da violência pela sua atribuição a causas externas, esta encontra-se 

positivamente associada à ansiedade e ao conforto com a proximidade, sendo que 

apresenta, em contrapartida, uma associação negativa com a confiança nos outros, com 

os indivíduos em questão a apresentarem-se mais ansiosos e menos confiantes nas 

relações próximas, embora sentindo-se confortáveis com os outros. 

Por sua vez, a legitimação da violência pela perseveração da privacidade 

permite reportar associações positivas com a ansiedade e com a confiança nos outros 

(e uma associação negativa com o conforto com a proximidade). Neste caso, sugere-se 

que os indivíduos que acreditam no ditado “entre marido e mulher, ninguém mete a 

colher” são mais ansiosos e estão menos confortáveis com a intimidade, embora 
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confiantes nas relações. Em geral, era de prever resultados deste tipo, pois existem 

vários estudos no sentido de os indivíduos com indícios de laços vinculativos inseguros 

patentearem maior dificuldade nos relacionamentos íntimos, estando mais propensos à 

agressão nas relações de conjugalidade (Dutton, Saunders, Starzomski, & Bartholomew, 

1994; Hazan & Shaver, 1987). Estes resultados corroboram a investigação de Rosa, 

Boing, Büchele, Oliveira e Coelho (2008), que estudaram um grupo de homens 

agressores conjugais e concluíram que muitos deles atribuíam a responsabilidade pelos 

seus comportamentos agressivos a terceiros, por considerarem que essas pessoas 

interferiam na sua relação e eram motivo de discussão. Outra das justificações que, 

segundo os agressores, motiva os desentendimentos e a posterior agressão é o uso e 

abuso do álcool. O pretexto de o parceiro não gostar das suas famílias de origem 

também foi apontado pela literatura como uma das causas externas que influencia a 

dinâmica familiar do casal e que leva aos desentendimentos. As atitudes e crenças hostis 

surgem, muitas vezes, como preditores de comportamentos agressivos na conjugalidade 

(Capaldi, Knoble, Shortt& Kim, 2012), sendo que Eckhardt e Dye (2000) defendem a 

tese segundo a qual as condutas violentas nas relações conjugais se devem a uma série 

de fatores que enquadram os modelos intrapessoais e os modelos socioculturais. Os 

modelos intrapessoais envolvem questões como perturbações da personalidade, 

dificuldade de controlo dos impulsos, défice na regulação emocional e problemas de 

autoestima. Já os modelos socioculturais englobam a questão das crenças desadaptativas 

acerca da violência conjugal, destacando-se as crenças de que algumas mulheres 

merecem que se lhes bata, pelos comportamentos que as mesmas tiveram, sendo que os 

homens só recorrem à violência quando se sentem descontrolados pelas condutas das 

companheiras, elementos que atestam os resultados apresentados. Um fator 

recorrentemente mencionado nos estudos empíricos acerca da legitimação da violência 
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prendeu-se com a presença de características de personalidade disfuncionais. Um estudo 

recente com uma amostra de reclusos condenados por violência conjugal indicou que 

estes indivíduos evidenciavam traços compatíveis com personalidades mais 

narcisísticas, exibindo défices na sensibilidade afetiva e ainda apresentando um 

histórico de abuso de álcool (Oliveira, 2016).  

No presente estudo, foram também encontradas diferenças significativas quanto 

às crenças acerca da violência conjugal face ao sexo. Verificou-se que os indivíduos 

do sexo masculino mostraram resultados superiores na dimensão legitimação e 

banalização da pequena violência e na dimensão de legitimação da violência pela 

perseveração da privacidade familiar, quando comparados com os indivíduos do sexo 

feminino. Constata-se assim que os homens desta amostra apresentam um grau de maior 

aceitação de pequenas atitudes e comportamentos agressivos em relação às mulheres e 

que alegam também mais frequentemente que os assuntos do casal devem ser mantidos 

no seio familiar. Isto corrobora os estudos de Machado, Matos e Moreira (2003), 

comprovativos do facto de os homens, agressores ou não agressores, tenderem a uma 

maior legitimação da violência, comparativamente às mulheres. Quintas, Fonseca, 

Sousa e Serra (2012), no seu estudo com agressores conjugais, constataram igualmente 

que os indivíduos do sexo masculino se revelavam mais legitimadores da violência do 

que os indivíduos da população normativa. A violência conjugal contra a mulher tem-se 

tornado mais próxima da desigualdade de género, visto assentar em crenças e ideologias 

patriarcais e machistas. Tal facto é comprovado por vários estudos empíricos, que 

mencionam a distinção dos papéis que culturalmente se esperam dos homens e das 

mulheres. Culturalmente, a mulher é tida como inferior ao homem, sendo-lhe atribuídos 

(e sendo dela esperados) diferentes papéis sociais (Guedes, Silva & Coelho, 2007; 

Sugarman & Frankel, 1997). A mulher deve assumir as funções de dedicação ao lar, ao 
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marido, aos filhos, sendo portadora de um papel mais submisso. Por sua vez, o homem é 

visto como o provedor da família, mais forte e viril. O não cumprimento das obrigações 

domésticas e conjugais é, muitas vezes, motivação para discussões entre o casal, 

culminando frequentemente em violência física ou verbal (Bell & Naugle, 2008; Cortez 

& Souza, 2010). Assim sendo, o homem ocupa uma posição superior e dominante, na 

família, sendo à mulher atribuído um papel de subordinada e obediente, e, embora a 

força deste padrão familiar tradicional tenha vindo a ser atenuada pela presença das 

mulheres no mercado de trabalho, é ainda por ele que se regem muitos sistemas 

familiares (Alves & Diniz, 2005). Geralmente, nos casos de violência, o homem tem o 

poder de ser o sustento financeiro da família, ao passo que a mulher tem de contentar-se 

com o seu papel de esposa passiva (Dantas-Berger & Giffin, 2005). Holtzworth-

Munroe, Smultzler e Bates (1997) verificaram que, em comparação com os homens da 

população normativa, os agressores do sexo masculino evidenciaram maior propensão a 

sofrer de problemas psiquiátricos, maior tendência para o consumo de álcool e drogas e 

maiores dificuldades na capacidade de comunicação e de resolução de problemas. 

No que concerne à vinculação, nas relações afetivas, em função sexo, este 

estudo evidencia diferenças significativas em relação à confiança nos outros. Os 

resultados apontaram para uma tendência de os indivíduos do sexo masculino se 

sentirem mais confiantes nas relações afetivas, comparativamente aos do sexo feminino. 

Estes resultados contradizem aquilo que surge descrito na literatura, uma vez que Riggs, 

Caulfield e Street (2000) constataram, com uma amostra de homens agressores e não 

agressores, que os indivíduos abusivos são aqueles que mostram maior insatisfação 

perante os seus relacionamentos e que (no caso deste estudo) são os homens que se 

mostram mais vinculados - apesar do referido estudo sugerir que são mais agressivos. 

Feeney (1999) verificou que os homens ostentavam uma maior satisfação conjugal 
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sempre que as companheiras se mostravam também satisfeitas com o nível de 

aproximação entre os dois, enquanto casal. No entanto, quando as parceiras pretendiam 

uma maior proximidade, isso repercutia-se na satisfação dos homens, que se mostravam 

mais insatisfeitos. Kirkpatrick e Davis (1994) sugeriram que os estilos de vinculação 

podiam prever a durabilidade e qualidade do relacionamento amoroso, 

independentemente do sexo, constatando que os indivíduos seguros referiam maior 

satisfação, intimidade e confiança do que os indivíduos inseguros, que se declararam 

menos satisfeitos e expostos a mais situações de conflito. A mesma conclusão já tinha 

sido abordada por Collins e Read (1990) e Simpson (1990), que acrescentaram que os 

indivíduos do sexo masculino com uma vinculação segura estavam mais à vontade com 

a proximidade, predizendo relações positivas. Estes autores afirmaram ainda que, no 

que concerne às mulheres, as que foram caracterizadas como ansiosas tendiam a sentir-

se menos satisfeitas e mais desconfiadas nos seus relacionamentos. No que respeita à 

qualidade de vinculação face ao sexo, a literatura indica que as mulheres com estilo de 

vinculação evitante, ainda que não se mostrem tão ambivalentes nem se deparem com 

menos situações de conflito na relação conjugal, furtam-se ao contacto íntimo, por medo 

de rejeição. Por sua vez, as mulheres que apresentam níveis de ansiedade mais elevados 

indiciam relações mais insatisfatórias, tendendo a rejeitar a intimidade e o carinho e 

entrando, muitas vezes, em conflito nas relações, comparativamente com as mulheres 

com estilo de vinculação seguro (Kirkpatrick & Davis, 1994). Num outro estudo 

empírico, que pretendeu analisar os estilos vinculativos em adultos através de uma 

amostra de mulheres vítimas de violência conjugal e de mulheres não vitimizadas, 

constatou-se que as primeiras manifestavam um estilo de vinculação insegura do tipo 

evitante, em comparação com as mulheres não vitimizadas. Este fator pode ficar a 



36 
 

dever-se às inseguranças das vítimas perante a relação abusiva e à circunstância de se 

evitar qualquer intimidade com o agressor (Moreira, et al., 2006). 

A análise diferencial entre as crenças acerca da violência conjugal face à 

idade mostrou que as mesmas diferiam nas faixas etárias, ainda que não de forma 

significativa. Os resultados evidenciaram que os indivíduos com mais idade (referentes 

à faixa etária dos 46 aos 65 anos) legitimavam mais facilmente a pequena violência do 

que os indivíduos mais jovens (referentes à faixa etária dos 18 aos 35 anos). Os estudos 

encontrados, que definem a violência conjugal em função da idade, não são 

consensuais. Alguns autores indicam que os indivíduos mais jovens tendem a ter 

atitudes de maior aceitação da violência do que os mais velhos (Capaldi, Knoble, Shortt, 

& Kim, 2012; Paiva & Figueiredo, 2003; Stith, Smith, Penn, Ward & Tritt, 2004), ao 

passo que os estudos de Quintas, Fonseca, Sousa e Serra (2012) e de Torrão (2014), 

ambos com amostras de agressores conjugais em regime de reclusão, identificaram uma 

média de idades entre os 46 e 50 anos, mencionando os indivíduos com mais idade 

como mais violentos. Da mesma forma, as estatísticas da Associação Portuguesa de 

Apoio à Vítima (APAV), referentes ao ano de 2016, mencionaram que os agressores 

portugueses se encontravam na faixa etária dos 35 aos 54 anos. 

No que respeita à vinculação face à idade, este estudo sugere que os indivíduos 

mais jovens (faixa etária dos 18 aos 35 anos) apresentam melhores laços vinculativos, 

particularmente, no que concerne à confiança nos outros, quando comparados aos 

restantes indivíduos da amostra (faixas etárias dos 36 aos 45 anos e dos 46 aos 65 anos). 

Os resultados encontram-se validados na literatura, nela estando patente que os 

indivíduos mais jovens se encontram mais satisfeitos com a relação conjugal, mais 

vinculados e mais próximos em relação aos companheiros (Fortunato, 2009). 
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Neste estudo, analisaram-se ainda as crenças acerca da violência conjugal em 

função do tipo de crime cometido pelos reclusos. Constatou-se que os indivíduos que 

cometeram os crimes de homicídio mostravam crenças mais adaptativas acerca da 

violência conjugal do que os indivíduos que cometeram outros crimes. Por outras 

palavras, os reclusos a cumprir penas por homicídio mostraram-se menos violentos do 

que os restantes reclusos. Embora os resultados não fossem expectáveis, é importante 

considerar que a categoria de homicídio pode englobar várias vertentes como, por 

exemplo, situações de autodefesa ou homicídios por negligência. Desta forma, o 

indivíduo que cometeu o crime não é alguém forçosamente violento ou que apresenta 

traços de personalidade disfuncionais. Embora, de um modo geral, se perspetive que os 

homicidas apresentam uma personalidade com características, à partida, mais agressivas 

do que a população normativa, é necessário ter em consideração aquilo que os motivou 

a cometer o crime. Os crimes passionais, por exemplo, envolvem sempre emoções 

complexas. Schenatto, Mahl, e Oliveira (2016) entrevistaram quatro reclusos que 

cometeram homicídio conjugal e verificaram que os mesmos apresentaram variação de 

humor, baixa tolerância à frustração e dificuldade no controlo das emoções e dos 

impulsos, levando-os a agir de forma reativa. Os sentimentos de desconfiança de uma 

traição cometida pela companheira, os ciúmes e o descontrolo emocional motivaram os 

homicídios. Almeida (1999) também alerta para a análise da intencionalidade do crime 

nos casos de homicídio, uma vez que nem todos acontecem de forma planeada e 

premeditada, mas sim no seguimento de momentos irrefletidos, podendo a pessoa 

simplesmente estar no lugar errado à hora errada. Acrescenta ainda que os indivíduos 

que cometeram homicídio são capazes de se vincularem e promoverem relacionamentos 

afetivos. Gonçalves, Machado e Sani (1999) referem as questões interpessoais como 

motivação de homicídios passionais. Aldridge e Browne (2003) verificaram que a 
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maioria dos casos de homicídio conjugal ocorria após longos períodos de abusos físicos 

e psicológicos a que a vítima estivera sujeita. Determinaram os homens como os 

principais agressores, alegando que os crimes de homicídio perpetrados por mulheres 

ocorriam como resposta à violência continuada e ainda como forma de autodefesa. O 

estudo empírico de Woodworth e Porter (2002), com uma amostra de indivíduos que 

cometeram o crime de homicídio, permitiu constatar que os homicidas com evidentes 

traços de psicopatia tendiam a agir de forma premeditada, a “sangue frio”, ao contrário 

dos restantes, que agiam impulsivamente, de forma reativa e emocional, à situação. 

Alguns estudos referem também a presença de perturbações da personalidade, 

nomeadamente as perturbações Depressiva, Paranoide, Esquizoide, Evitante, 

Narcisística e Esquizotípica, em reclusos condenados por homicídio (Ferrão, 2012). A 

psicopatia é das perturbações mais estudadas no contexto da reclusão e os estudos 

demonstram que nem sempre os indivíduos que cometeram homicídio apresentam 

características psicopáticas, até porque nem todos os reclusos são psicopatas e nem 

sempre os psicopatas cometem crimes (Leistico, Salekin, DeCoster & Rogers, 2008). 

Para além disso, embora se pense nos reclusos com traços de psicopatia como 

indivíduos que cometem crimes mais gravosos, os mesmos apresentam geralmente 

históricos criminais que incluem diversos delitos diferentes, o que significa que nem 

sempre são crimes que envolvem o homicídio (Lynam, 1996; Walsh, 2003). 

Relativamente à análise da vinculação em função do tipo de crime cometido 

pelos reclusos, concluiu-se que os indivíduos autores de outro tipo de crimes 

apresentam níveis mais elevados de ansiedade nas relações amorosas do que os 

homicidas. Este não foi, mais uma vez, o resultado esperado, visto que a literatura 

demonstra que os reclusos a cumprir pena de prisão por homicídio manifestam baixos 

níveis de confiança nas relações, crenças de que os outros podiam estar a tentar 
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prejudicá-los e ainda dificuldades nas relações íntimas (Schenatto, Mahl, & Oliveira, 

2016). 

Por último, houve a necessidade de analisar dimensões da vinculação em 

adultos, em função dos protótipos de vinculação preconizados por Hazan e Shaver 

(1987). Os resultados evidenciaram que os indivíduos com um estilo de vinculação 

preocupado exibiam maiores níveis de ansiedade do que os portadores de estilos de 

vinculação evitante e seguro e, ainda, que os indivíduos caracterizados com uma 

vinculação segura eram mais confiantes nas suas relações. Os resultados obtidos são 

comprovados pela literatura, em particular com os estudos de Hazan e Shaver (1987), 

que referem que, enquanto os indivíduos com um estilo de vinculação insegura se 

apresentavam mais ansiosos e mais instáveis emocionalmente, os indivíduos com um 

protótipo de vinculação segura eram mais confiantes e tinham relações próximas mais 

saudáveis. Em outros estudos, foi também possível percecionar-se que os indivíduos 

mais inseguro-ambivalentes tinham maior necessidade de estar próximo dos outros e, 

embora tivessem maior receio de abandono, não tinham problemas em depender de 

outros, ao contrário dos indivíduos inseguros-evitantes que, apesar do mesmo medo de 

abandono, apresentavam maior dificuldade na proximidade com os outros e, ainda, em 

confiar nos mesmos. Já os indivíduos seguros foram igualmente caracterizados pelo 

conforto com a intimidade e proximidade e pela confiança nos outros (Matos, Barbosa, 

& Costa, 2001; Pistole, 1989). 

Limitações do estudo e pistas futuras 

 

O presente estudo pretendeu clarificar algumas questões relacionadas com a 

vinculação em adultos, no desenvolvimento de crenças sobre a violência conjugal. 

Desta forma, foi possível retirar algumas conclusões, nomeadamente as de que os 
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homens revelam ser mais ansiosos no contexto da relação conjugal e que os indivíduos 

mais jovens são mais confiantes nos seus relacionamentos. Apesar deste contributo, 

importa salientar algumas limitações inerentes a este estudo. Uma das limitações a 

referir será o tamanho reduzido da amostra que, por se tratar de indivíduos reclusos, foi 

sujeita a um maior controlo pelos estabelecimentos prisionais onde foi recolhida. O uso 

de instrumentos de autorrelato também limita o conhecimento de outras informações 

que poderiam tornar as conclusões mais abrangentes. Por outro lado, na revisão de 

literatura, foram encontrados ainda poucos estudos que relacionem a violência conjugal 

e a vinculação, estando a evidência empírica mais direcionada para a qualidade da 

relação conjugal e para os laços vinculativos na infância e na adultícia. Constatou-se 

ainda, no decorrer do tratamento de dados e da análise dos resultados, que os sujeitos 

tendiam a responder às questões conforme o que consideravam ser socialmente desejado 

(e, em alguns casos, de forma aleatória), o que pode ter resultado em possíveis 

enviesamentos. Outra das limitações está associada à fragilidade apresentada pelas duas 

escalas utilizadas no estudo, as quais apresentam pesos de regressão baixos, em alguns 

dos seus itens.  

Considera-se importante deixar algumas pistas para investigação futura, que 

permitam colmatar estas limitações. A amostra poderia ser alargada e contemplar outros 

estabelecimentos prisionais do país, assim como poderiam ser especificados os crimes 

cometidos pelos reclusos, de forma mais detalhada. Seria ainda interessante realizar 

entrevistas junto dos participantes, para adicionar mais informação acerca das questões 

estudadas. Sugiro ainda a realização de um estudo comparativo, com uma amostra da 

população geral, em que fosse possível diferenciar os resultados das duas populações. 

Por último, julgo ser relevante incentivar a realização de mais estudos acerca da 

temática da vinculação e da violência conjugal, uma vez que a existência de laços 



41 
 

afetivos mais sólidos tem implicações nos comportamentos mais ou menos agressivos, 

nas relações atuais ou futuras dos sujeitos. 
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Estudo Empírico II: 

 “Empatia e comportamentos agressivos nas relações conjugais de reclusos” 

 

“Empathy and aggressive behavior in marital relations of prisoners” 
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Resumo 

 

 A importância de relações interpessoais satisfatórias revela ser um fator 

fundamental para a qualidade de vida e bem-estar do ser humano. Nesse sentido, as 

habilidades sociais, sobretudo a empatia, têm-se mostrado fundamentais na satisfação 

conjugal (Fonseca & Carvalho, 2016). Partindo do pressuposto que as vítimas de 

violência conjugal referem relações de conflito, o objetivo deste estudo pretende 

analisar os comportamentos de agressividade no contexto da relação conjugal e verificar 

as características empáticas dos mesmos sujeitos. A amostra deste estudo é composta 

por 40 sujeitos de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. 

A amostra foi recolhida junto reclusos, se encontram neste momento cumprir pena de 

prisão em regime fechado nos Estabelecimentos Prisionais de Santa Cruz do Bispo 

(Feminino) e do Porto. Para a recolha dos dados aplicaram-se os instrumentos de 

autorrelato Inventário da Violência Conjugal (IVC) eo Inventário de Empatia (IE) e 

ainda um questionário sociodemográfico. 

Os resultados sugerem a empatia como fator preditor de comportamentos 

agressivos quer cometidos, quer sofridos. Os dados indicam que tanto vítimas como 

agressores conjugais tendem a ter dificuldades em tomar a perspetiva do cônjuge nas 

situações de conflito. O estudo aponta ainda que os reclusos homicidas evidenciam 

características mais empáticas do que os restantes reclusos. 

Palavras-Chave: empatia; relação conjugal; comportamentos agressivos. 
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Abstract 

 

The importance of meaningful interpersonal relationships reveals to be a factor 

of great importance for the quality of life and well-being of the human being.In this 

sense, social skills, especially empathy, have been shown to be fundamental in marital 

satisfaction (Fonseca & Carvalho, 2016). Based on the assumption that the victims of 

conjugal violence refer to relationships of conjugal conflict, the objective of this study 

is to analyze aggressive behaviors in the context of the conjugal relationship and verify 

the empathic characteristics of the same subjects.The sample of this study is made up of 

40 subjects of both sexes, aged between 18 and 65 years.The sample was collected from 

prisoners, are currently serving prison sentences in a closed regime in the prison 

establishment of Santa Cruz do Bispo (Female) andPrison Establishment of Porto.For 

data collection, the self-report instruments Inventory of Conjugal Violence (I.V.C) and 

the Inventory of Empathy (I.E) and a sociodemographic questionnairewere applied. 

The results suggest empathy as a predictor of aggressive behavior both 

committed and suffered. The data indicate that both victims and marital abusers tend to 

have difficulties in taking the perspective of the spouse in situations of conflict. The 

study also points out that homicidal inmates show more empathic characteristics than 

other inmates. 

Key-Words: empathy; marital relationship; agressive behavior.  
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Empatia enquanto Habilidade Social 

 
O treino de competências sociais é considerado um importante fator na 

promoção de relações interpessoais satisfatórias. As competências sociais referem-se a 

comportamentos que são aprendidos através do contacto social com os outros (Caballo, 

1995; Del Prette & Del Prette, 1999). Del Prette e Del Prette (2001) propõem que este 

termo implica a capacidade de receber e emitir críticas positivas acerca dos 

comportamentos manifestados, a eficácia em expressar emoções, a demonstração da 

insatisfação acerca de um comportamento de outra pessoa e a capacidade de defender 

uma ideia ou pensamento próprio, mesmo quando os outros não estejam de acordo. 

Considerando que existe uma relação de dependência entre as competências cognitivas 

e o comportamento social, Moya-Albiol, Herrero e Bernal (2010) apontaram a empatia 

como sendo uma cognição social. A designação de empatia foi estudada em várias áreas 

de investigação, nomeadamente, a psicologia, a estética e a sociologia, sendo essa a 

razão da existência de diferentes definições deste conceito (Azevedo, 2014; Pavarino, 

Del Prette, & Del Prette, 2005). O termo empatia, com origem no alemão einfühlung, 

estava associado, no século XIX, à teoria da estética e significava “sentir-se dentro”. 

Presumia-se na época que um objeto estético gerava uma resposta emocional no 

indivíduo e que a mesma resposta empática estava motivada pela projeção que o 

indivíduo fazia da sua predisposição interna. Em 1909, Titchener traduziu, pela primeira 

vez, esse conceito como empathy, descrevendo-o como a capacidade de perceber a 

consciência do outro e de pensar de maneira semelhante através de um processo de 

imitação interna, mediante o qual as pessoas que partilhavam da mesma capacidade 

intelectual e moral conseguiriam compreender-se umas às outras (Falcone et al, 2008; 

Koss, 2006; Wispé, 1986).  
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Embora não haja consenso acerca da definição de empatia, Decety e Jackson 

(2004) apontam três fatores que estão presentes na maioria das descrições deste 

conceito, nos estudos empíricos realizados. Os autores concordam que a empatia se 

debruça sobre aquilo que os outros possam estar a sentir, sobre a tentativa de captar os 

sentimentos dos outros e ainda sobre a forma de reagir aquilo que os outros possam 

estar a vivenciar. De acordo com Eisenberg e Fabes (1990), a empatia revela-se uma 

reação de assimilação das emoções sentidas por outrem em determinada situação. As 

características empáticas permitem que se produzam respostas afetivas nas relações 

sociais e motivam a concretização de comportamentos pró-sociais direcionados a outra 

pessoa (Hoffman, 2000). Rogers (2001) pressupôs que a empatia não consistia apenas 

numa resposta automática ao comportamento de outra pessoa, mas também numa 

competência desenvolvida através dos vínculos cognitivos e afetivos estabelecidos entre 

duas ou mais pessoas. Para outros autores, o desenvolvimento da empatia implica a 

existência de traços de personalidade que facilitem um conhecimento dos estados 

mentais e que permitam reconhecer as emoções de outrem. Consideram que a 

competência empática pode ser aperfeiçoada conforme for decorrendo o 

desenvolvimento afetivo e cognitivo (Duan & Hill, 1996; Sampaio, Camino & Roazzi, 

2009). A empatia é tida como uma competência que promove a qualidade das relações 

interpessoais, uma vez que acaba por ser uma resposta adaptativa às necessidades de 

outras pessoas, tornando-se assim essencial para a vida social quotidiana (Rieffe, 

Ketelaar & Wiefferink, 2010). Uma pessoa empática é caracterizada por ter a 

capacidade de sentir as emoções de outrem, de assumir a perspetiva dessa pessoa, 

depreendendo as suas motivações e necessidades (Hoffman, 2000; Mehrabian & 

Epstein, 1972). O processo empático é diferente do da projeção, dado que, enquanto o 

processo de empatia se prende com a capacidade de assumirmos o papel de outrem e de 
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compreendermos o que essa pessoa possa sentir, na projeção, por outro lado, são 

atribuídos os próprios desejos, comportamentos e atitudes com base em suposições a 

respeito daquilo que a outra pessoa possa estar a sentir (Dymond, 1950). 

Apesar de ambas serem consideradas competências sociais, Eisenberg e Fabes 

(1990) alertaram para a distinção entre simpatia e empatia. A simpatia refere-se a 

motivações altruístas e orientadas para uma prestação de ajuda aos outros, com o 

objetivo de essas pessoas se sentirem melhor; por sua vez, a empatia pode, em alguns 

casos, limitar-se à captação daquilo que outra pessoa esteja a sentir (Miller & Eisenberg, 

1988). Alguns investigadores pressupunham que a empatia se relacionava apenas com a 

componente afetiva ou com a perspetiva cognitivista. No entanto, no seguimento de 

vários estudos, foram vários os autores que apresentaram modelos a referir a empatia 

como uma construção multidimensional. Falcone et al. (2008) procedeu à integração da 

empatia em três dimensões: a dimensão afetiva, que se refere ao interesse fidedigno em 

atender às necessidades e ao bem-estar dos outros (Mehabian & Epstein, 1972); a 

dimensão comportamental, que orienta a ação e apoia a outra pessoa, contribuindo para 

que a mesma se sinta verdadeiramente compreendida; e, por último, a dimensão 

cognitiva, que engloba os estados mentais e a identificação imparcial das emoções da 

outra pessoa (Long & Andrews, 1990). Também o modelo de Davis (1983) considerou 

o conceito de empatia na perspetiva multidimensional (Ribeiro, Koller & Camino, 

2001). No seu ponto de vista, a empatia repartia-se em quatro dimensões, que avaliavam 

as componentes afetivas e cognitivas. A componente da experiência cognitiva 

englobava as dimensões da tomada de perspetiva e da fantasia. A tomada de perspetiva 

diz respeito à competência cognitiva de compreender e coordenar as perceções de 

outrem; a tomada de perspetiva que promove a solução de conflitos, abarcando vários 

processos cognitivos, nomeadamente, a flexibilidade mental, a consciência do outro, a 
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autoconsciência, a autorregulação e a memória. A fantasia relaciona-se com a eficácia 

demonstrada no reconhecimento das condições afetivas de personagens fictícias, tais 

como as dos filmes e séries. No que concerne à componente da experiência afetiva, 

Davis (1983) apresentou a dimensão da consideração empática, que trata da 

predisposição para uma avaliação dos sentimentos de outrem, assim como para uma 

compreensão das respetivas necessidades e afetos, motivando comportamentos de ajuda; 

e, ainda, a angústia pessoal, que se caracteriza pelo sentimento de tensão e desconforto 

perante a situação que outra pessoa vivencie, provocando o seu afastamento. A 

afetividade permite reagir de forma mais emocional à situação que a outra pessoa esteja 

a vivenciar, propicia uma melhor exteriorização da solidariedade e da ternura para com 

os demais e possibilita a existência de uma preocupação pelo bem-estar de outra pessoa 

(Davis & Oathout, 1987; Del Prette & Del Prette, 2001; Falcone, 1998; Marshall, 

Hudson, Jones & Fernandez, 1995). 

 

Papel da Empatia na Relação Conjugal 

 

A qualidade da relação conjugal é motivada pela forma como o próprio casal 

encara a relação. Enquanto, na fase de namoro, as divergências e diferenças entre os 

membros do casal estão em segundo plano, devido à presença de ilusões e à 

interiorização de um tipo de vida idealizado, no casamento, por outro lado, o casal 

funciona como um sistema, sendo que a modificação operada em um elemento do casal 

gera uma modificação no outro (Alarcão, 2002). Alguns estudos, que consistiram na 

avaliação da relação entre a empatia e a satisfação conjugal, verificaram que os 

indivíduos com parceiros detentores de níveis de empatia mais elevados se revelavam 

mais satisfeitos com os seus cônjuges (Oliveira, Falcone, & Ribas Jr., 2009; Sardinha, 

Falcone, & Ferreira, 2009;). Osherson (1992) aponta a empatia como um dos fatores 
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fundamentais para a satisfação conjugal e para a redução de conflitos no seio do mesmo, 

dado que as competências empáticas se traduzem em atitudes, sentimentos e 

comportamentos que veiculam a ideia de um apoio afetivo prestado ao parceiro. Está 

empiricamente confirmado que a ocorrência de níveis mais elevados de empatia se 

traduz no aumento da satisfação conjugal, proporcionando respostas mais positivas 

entre parceiros e diminuindo as respostas mais hostis, o que garante uma resolução dos 

conflitos surgidos no seio do casal (Davis, 1983; Davis & Oathout, 1987; Long & 

Andrews, 1990; McCullough, Worthington Jr & Rachal, 1997; Sanford, 1998). Por 

oposição, os indivíduos com características empáticas mais deficitárias são mais 

propensos a conflitos conjugais, que podem mesmo conduzir ao fim da relação (Beck, 

1999). A empatia é uma competência cada vez mais correlacionada com a satisfação 

conjugal, dado que a mesma contribui para uma melhor interação entre os cônjuges e 

diminui as consequências negativas provocadas pela má comunicação conjugal 

(Oliveira, Falcone, & Ribas Jr., 2009). O estudo realizado por Fonseca e Carvalho 

(2016) constatou uma associação positiva entre a satisfação conjugal e a empatia, 

sugerindo a comunicação assertiva e o treino da empatia como preditores de um 

relacionamento mais satisfatório. A literatura indica que os parceiros amorosos que 

conseguem expressar os seus sentimentos são capazes de manter um tipo de relação 

mais satisfatória, sugerindo também que a empatia produz uma influência direta na 

interação conjugal, uma vez que, sempre que um parceiro faz uma tentativa de abordar 

uma determinada situação na perspetiva do outro, torna-se possível evitar atritos na 

relação. Salientou-se ainda que os homens tendem a avaliar as suas parceiras como mais 

empáticas na relação conjugal (Sardinha, Falcone & Ferreira, 2009). Para a existência 

de uma relação conjugal satisfatória é necessário considerar-se vários fatores, 

nomeadamente: características de personalidade dos elementos do casal; valores e 
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atitudes; existência de filhos; nível socioeconómico; nível cultural; situação laboral; 

experiências sexuais; e capacidade de comunicação interpessoal (Dela Coleta, 1992). 

Uma relação satisfatória não implica a inexistência de conflitos entre os parceiros, dado 

que o conflito ocorre em todos os tipos de relação na vida de um ser humano, seja ela 

amorosa ou não. Todavia, a negociação é sempre uma das formas de atenuar os 

problemas que vão surgindo na vida conjugal (Bolze, Schmidt, Crepaldi, & Vieira, 

2011). Algo de essencial na resolução de conflitos conjugais é a diferenciação dos 

mesmos, uma vez que existem situações conflituosas que chegam a atingir níveis de 

irritação considerado anormais, gerando-se momentos de maior complexidade. A 

definição do conceito de conflito conjugal torna-se mais complexa, pelo facto de poder 

integrar ocorrências facilmente apaziguadas mas, também, episódios de ameaças, 

agressões físicas e psicológicas e outras condutas hostis (Bolze, Schmidt, Crepaldi, & 

Vieira, 2013). De acordo com Ribeiro, Pinho e Falcone (2011), o aumento da empatia 

contribui para o aumento da satisfação conjugal, ao passo que os estados de raiva 

disfuncional, por sua vez, propiciam relações menos satisfatórias. As autoras sugerem 

ainda que a empatia deve assumir um papel de regulação da raiva disfuncional, de 

forma a possibilitar uma comunicação mais assertiva entre os membros do casal. A 

deficitária presença, na infância e adolescência, de um desenvolvimento socio 

emocional e de competências interpessoais tende a repercutir-se em condutas mais 

agressivas, no futuro (Bolsoni-Silva, Del Prette & Oishi, 2003). As crianças que 

presenciam comportamentos de violência durante longos períodos de tempo apresentam 

maior probabilidade de replicarem esses mesmos comportamentos e, quando expostas a 

um ambiente de negligência, manifestam menor tolerância à frustração, pouca 

motivação para seguir os padrões sociais e maior imunidade ao remorso (Bolsoni-Silva 

& Marturano, 2002). Segundo Covell e Scarola (2002), a insuficiência de competências 
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empáticas está associada aos problemas no desenvolvimento cognitivo e afetivo, nas 

interações pessoais, assim como a distorções percetivas e a problemas de autocontrolo 

emocional. Estes aspetos, quando combinados, promovem comportamentos agressivos, 

uma vez que o agressor não leva em consideração o sentimento de medo da outra pessoa 

(Del Prette & Del Prette, 2003). Findlay, Girardi e Coplan (2006) constataram que a 

presença de níveis de empatia elevados traduz-se numa diminuição dos comportamentos 

agressivos e, por sua vez, Wang, Davidson, Yakushko, Bielstein e Bleier (2003) 

verificaram que a presença de elevados níveis de empatia reduz a intolerância e a 

descriminação, e aumenta o respeito pelos outros. 

O stress na interação conjugal pode provocar comportamentos de violência entre 

os elementos do casal, levando, em casos extremos, à morte, quer por homicídio, quer 

por suicídio (Hamberger & Holtzworth-Munroe, 2004). Vários estudos relacionam a 

empatia com a agressividade, nomeadamente, no caso dos abusadores sexuais (Hanson 

& Scott, 1995; Marshall, Hudson, Jones & Fernandez, 1995; Rice, Chaplin, Harris & 

Coutts, 1994). Os mesmos estudos comprovam que a empatia está inversamente 

relacionada com as agressões sexuais, constatando-se assim que os abusadores sexuais 

de crianças tendem, previamente ao abuso, a dispor de competências empáticas mais 

deficitárias. Os mesmos défices de empatia foram também identificados em agressores 

sexuais de adultos, particularmente, de mulheres (Covell & Scalora, 2002). Quando 

comparados com outros sujeitos, os agressores sexuais apresentaram défices na 

compreensão dos sentimentos dos outros. No entanto, verificaram-se, também, casos em 

que a ausência de empatia ocorria de forma situacional - por exemplo, quando o 

agressor estava irritado, alcoolizado ou sexualmente excitado (Hanson & Scott, 1995; 

Marshall, Hudson, Jones & Fernandez, 1995). A diferença entre um violador sexual e 
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um não violador prende-se com o facto de o primeiro se mostrar indiferente ao 

sofrimento físico e psicológico causado à vítima (Rice, Chaplin, Harris & Coutts, 1994). 

Apesar de a literatura se debruçar predominantemente na relação entre a empatia 

e o abuso infantil e sexual, Covell, Huss e Langhinrichsen-Rohling (2007) realizaram 

um estudo em que foram avaliadas as características empáticas em agressores conjugais. 

O estudo constatou que os elevados níveis de empatia conduzem a uma inibição dos 

traços de agressividade. Verificou-se ainda a existência de agressores que apresentavam 

aptidões no sentido de compreenderem a perspetiva da vítima, mas que não conseguiam 

lidar com as suas próprias emoções e angústias. Refere ainda o estudo que, apesar da 

capacidade de tolerância em relação à sua angústia pessoal, os agressores possuíam 

competências empáticas deficitárias. Nesta investigação, foram assim identificados três 

perfis de agressores. Os agressores que tinham maiores competências empáticas e que, 

ainda assim, apresentavam comportamentos de violência e sérias dificuldades em gerir 

as emoções pessoais negativas, ainda que fossem capazes de discernir cognitivamente 

os estados emocionais de outrem. Por sua vez, os agressores com incapacidades em 

reconhecer os estados emocionais de outrem, reagindo de forma inadequada em 

contexto de uma relação amorosa. Por último, nos agressores que referiram atos de 

violência psicológica, registando défices na capacidade em colocar-se na posição de 

outrem, bem como na capacidade de tolerância das suas emoções. 

Davis e Oathout (1987) realçaram também a personalidade como fator 

fundamental para um relacionamento saudável. Este é assim um fator facilitador de 

comportamentos empáticos na relação. Foi possível confirmar-se que o agressor 

conjugal apresenta traços de personalidade que incapacitam a gestão do stress na 

relação. São normalmente encontradas perturbações de personalidade antissocial, 

obsessivo-compulsiva e narcisista (Hamberger & Hastings, 1986). 
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Objetivos do estudo 

 

O presente estudo visa analisar de que forma as características empáticas têm 

influência nos comportamentos agressivos, no contexto de uma relação conjugal, ou 

seja, analisar os comportamentos agressivos cometidos e sofridos correlacionando-os 

com as perspetivas empáticas dos participantes. Para além desta análise, pretende-se 

correlacionar as variáveis anteriormente descritas com as variáveis sociodemográficas 

do estudo, nomeadamente com o sexo e com a idade. O facto de a amostra ter sido 

recolhida em estabelecimentos prisionais, permitirá ainda a análise diferencial em 

função do tipo de crime cometido. 

Método 

Participantes 

 

A amostra deste estudo é constituída por 40 sujeitos com idades compreendidas 

entre os 18 e os 65 anos, que se encontram a cumprir pena de prisão no Estabelecimento 

Prisional do Porto e no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo Feminino. 

Destes participantes 24 (60%) eram do sexo masculino e 16 (40%) do sexo feminino 

(Tabela 1). Trata-se de um estudo correlacional em que a amostra foi recolhida por 

conveniência. Previamente foi considerada uma amostra mais alargada 

(aproximadamente 80 sujeitos), no entanto a recusa na colaboração e o enviesamento 

das respostas por parte dos participantes limitaram a amostra. Os participantes foram 

selecionados de acordo com critérios determinados pelos objetivos da investigação 

nomeadamente os critérios sexo e idade. 
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Tabela 1: Distribuição da amostra pelos dados sociodemográficos 

  Frequência 

(n) 

Percentagem 

% 

Sexo Masculino 

Feminino 

24 

15 

60.0 

40.0 

Idade 18-35 

36-45 

46-65 

17 

14 

9 

42.5 

35.5 

22.5 

Estado Civil Solteiro 

Casado/União de Facto 

Divorciado/Separado 

Viúvo 

14 

14 

9 

3 

35.0 

35.0 

22.5 

7.5 

Habilitações 

Literárias 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

22 

13 

5 

55.0 

32.5 

12.5 

Tipo de Crime Crime contra pessoas (homicídio) 

Outros Crimes 

21 

19 

 

52.5 

47.5 

 

Instrumentos 

 

O Questionário Sociodemográfico foi desenvolvido de forma a obter algumas 

informações pessoais importantes para o estudo, nomeadamente a idade, o sexo, as 

habilitações literárias e o estado civil. 

Para avaliar a vitimização e/ou prática de comportamentos abusivos no contexto 

da relação conjugal foi utilizado o Inventário de Violência Conjugal (IVC) (Machado, 

Gonçalves, & Matos, 2006). O inventário é constituído por 21 itens que avaliam duas 

dimensões violência cometida (comportamentos que o indivíduo cometeu no contexto 

da relação conjugal) e violência sofrida (comportamentos de que o indivíduo foi vítima 

no contexto da relação conjugal) (e.g. “Puxar cabelos”; “Apertar o pescoço”; “Dar uma 

sova”; “Forçar a pessoa a ter atos sexuais contra a sua vontade”). O IVC é composto por 

duas partes, a parte A, refere-se à avaliação dos comportamentos abusivos que são tidos 
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na relação atual da pessoa, e neste caso avalia-se os comportamentos que são cometidos 

pela pessoa ou pelo parceiro e a parte B em que situação repete-se mas neste caso as 

respostas devem ser dadas tendo em conta relações amorosas anteriores. Em ambos os 

casos pede-se para que indiquem caso alguma das situações tenham ocorrido, se 

aconteceram uma vez ou mais. A análise de consistência interna mostrou um alpha de 

Cronbach de .95 para a generalidade do instrumento. Relativamente aos seus fatores 

apresentou um alpha de Cronbach de .85 para a violência cometida, e um alpha de 

Cronbach de .97 para a violência sofrida.  

Com o objetivo de avaliar as características da empatia recorreu-se ao 

Inventário de Empatia (IE) (Falcone, et al., 2008). O IE. mede componentes 

cognitivos, emocionais e comportamentais desse mesmo construto.O inventário é 

composto por 40 itens e está dividido em quatro fatores: a Tomada de Perspetiva (TP) 

constituída por 12 itens (6, 10, 11, 12, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 31 e 33), que refletem a 

capacidade de perceber a perspetiva e os sentimentos do outro, inclusive em situações 

de conflito de interesses que podem entrar em choque com as próprias perspetivas do 

indivíduo (e.g. “Costumo-me colocar no lugar da outra pessoa quando estou a ser 

criticado para tentar perceber os seus sentimentos e as razões”), a Flexibilidade 

Interpessoal (FI) constituída por 10 itens (4, 5, 8, 9, 13, 19, 24,30, 32 e 35, sendo todos 

invertidos) que referem-se à capacidade para tolerar comportamentos, atitudes e 

pensamentos dos outros que podem ser diferentes dos do indivíduo (e.g. “Quando 

alguém faz algo que me desagrada, demonstro livremente a minha raiva”), o Altruísmo 

(Al) composto por 9 itens itens (2, 3, 16, 20, 22, 26, 36, 38 e 40, todos invertidos à 

exceção dos itens 2 e 36) expressa a capacidade de sacrificar os próprios interesses com 

a finalidade de beneficiar ou ajudar alguém (e.g. “Eu adiaria a decisão de terminar um 

relacionamento se percebesse que o meu par estava com problemas”), e por último a 
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Sensibilidade Afetiva (SA) composta por 9 itens (1, 7, 14, 15, 27, 29, 34, 37 e 39) que 

representam os sentimentos de compaixão e de interesse pelos estados emocionais do 

outro (e.g. “Durante uma conversação procuro demonstrar interesse pela outra pessoa, 

adotando uma postura atenta”). Enquanto as dimensões Tomada de Perspetiva (TP) e 

Flexibilidade Interpessoal (FI) avaliam uma vertente mais cognitiva da empatia, as 

dimensões Altruísmo (Al) e Sensibilidade Afetiva (SA) avaliam a empatia do ponto de 

vista afetivo. As respostas aos itens são apresentadas em escala de Likert que varia 

desde 1 (Nunca) até 5 (Sempre).As análises de consistência interna demonstram um 

alpha de Cronbach de .77 para a totalidade do instrumento, e valores de alpha de .85 

para a tomada de perspetiva, .80 para a flexibilidade interpessoal, .45 para o altruísmo e 

.72 para a sensibilidade afetiva.  

Procedimentos 

 

Primeiramente realizou-se uma revisão bibliográfica através das plataformas 

científicas b-on, EBSCO e Scielo, de modo a obter informação mais detalhada acerca do 

tema a ser estudado, bem como a compreensão do que já tinha sido investigado por 

outros autores. De seguida, e após terem sido escolhidos os instrumentos a utilizar no 

estudo, foi solicitada a autorização aos autores dos mesmos. Posteriormente foi 

elaborado um protocolo que foi aplicado a uma pequena amostra de 20 sujeitos com 

idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos e com diferentes graus de escolaridade. 

Este procedimento visou confirmar se todos os itens estavam inteligíveis e corretamente 

formulados semanticamente e ainda compreender o tempo estimado para a aplicação. 

A recolha dos dados para esta investigação decorreu no período de janeiro a abril 

de 2017 nos Estabelecimentos Prisionais do Porto e de Santa Cruz do Bispo Feminino, 

após receber o ofício de autorização da Direção Geral de Reinserção e Serviços 
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Prisionais. No momento da aplicação dos questionários de autorrelato, a investigadora 

explicou aos participantes o objetivo da investigação e realçou que a mesma assentava 

nos pressupostos éticos e deontológicos, nomeadamente na salvaguarda da 

confidencialidade, do anonimato dos dados e na voluntariedade da participação no 

estudo. Todas as informações transmitidas pela investigadora estavam presentes no 

consentimento informado escrito, que fez parte do protocolo. A investigadora mostrou-

se ainda disponível para responder a qualquer questão e dúvidas que iam surgindo. 

Estratégia de análise de dados 

 

O tratamento dos dados obtidos foi realizado no programa estatístico SPSS – 

Statistical Package for Social Sciences, versão 24 para sistema Windows. Inicialmente 

foi efetuada a estatística descritiva para identificar se os dados assumiam os 

pressupostos de uma distribuição normal. Os valores dos coeficientes de assimetria 

(skeweness) e achatamento (kurtosis) calculados encontraram-se entre o intervalo -1 e 1, 

assumindo assim a normalidade dos mesmos (Ferrando, & Anguiano-Carrasco, 2010).  

  Seguidamente, e ainda para verificar a normalidade dos dados, recorreu-se ao 

Teste de Kolmogorov-Smirnov, aos gráficos de Histogramas, Q-Q Plots, Scatterplots e 

Boxplots, e com o intuito de testar a homogeneidade de variâncias foi utilizado o Teste 

Levene. Os resultados indicaram que amostra em estudo cumpria os critérios para 

utilização de testes paramétricos para a análise estatística. Para obter as resposta às que 

questões levantadas por esta investigação recorreu-se a correlações entre as variáveis 

em estudo, a testes-t e a análises de variância univariadas (ANOVA) e multivariadas 

(MANOVA), e ainda a uma análise de regressão linear simples. 
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Resultados 

 

Matriz de correlação entre a violência no contexto da relação conjugal e a empatia 

Com o objetivo de testar a associação entre as variáveis da violência (cometida e 

sofrida) no contexto da relação conjugal e a empatia, foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Person. Verificou-se de um modo geral que violência quer cometida (r = 

-.456, p< .003), quer sofrida (r = -.366, p< .020) se associavam significativamente no 

sentido negativo e com magnitude fraca a moderada com a empatia (Pestana & 

Gageiro, 2014) (Tabela 2).  

Para fazer uma análise mais pormenorizada foi analisada a variável da violência 

nas suas dimensões, cometida e sofrida, bem como as dimensões da empatia, a 

tomada de perspetiva, a flexibilidade interpessoal, a sensibilidade afetiva e o 

altruísmo.  

No que respeita à violência cometida verificou-se um resultado significativo 

com magnitude moderada em sentido negativo para com a dimensão tomada de 

perspetiva (r = -.529, p< .000). Já para as dimensões da flexibilidade interpessoal (r = 

-.135, p< .406), sensibilidade afetiva (r = -.273, p< .088) e altruísmo (r = -.015, p< 

.925), observou-se resultados no sentido negativo com magnitude muito fraca e sem 

significância estatística (Tabela 2). 

No que concerne à violência sofrida, a mesma apresentou uma associação 

significativa em sentido negativo com magnitude fraca na tomada de perspetiva (r = -

.383, p< .015), e sendo que as restantes dimensões, flexibilidade interpessoal (r = -

.165, p< .308), sensibilidade afetiva (r = -.170, p< .294) e altruísmo (r = -.056, p< 

.730) não evidenciaram associações significativas (Tabela 2). 
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Tabela 2: Matriz de correlação entre a violência no contexto da relação conjugal e a 

empatia, médias e desvios-padrão 

 

 

Análise Diferencial entre a violência (cometida e sofrida) e a empatia no contexto 

da relação conjugal em função do sexo 

Para testar as diferenças entre a violência (cometida e sofrida) e a empatia em 

função do sexo foi efetuado um teste-t. 

Relativamente à variável violência apenas se verificaram diferenças 

significativas para a violência sofrida t (38) = -2.74, p = .009; com IC a 95% [-15.10, -

2.27], sendo que os indivíduos do sexo feminino (M = 31.36; DP = 14.74) apresentaram 

valores mais elevados do que os indivíduos do sexo masculino (M = 22.88; DP = 4.19). 

Por sua vez na violência cometida não se evidenciaram diferenças significativas t (38) 

= -1.06, p = .296; com IC com 95% [-4.85, 1.52] (Tabela 3).  

No que respeita à empatia face ao sexo observaram-se diferenças marginalmente 

significativas na dimensão tomada de perspetiva, t (38) = 1.84, p = .074; com IC a 

95% [-0.44, 9.23], onde os homens (M = 45.58; DP = 8.09) demonstraram valores 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1- Violência -        

2- Violência cometida .754** -       

3- Violência sofrida .955** .538** -      

4- Empatia -.441** -.456** -.366* - .    

5- Tomada de Perspetiva -.479** -.529** -.383* .829** -    

6- Flexibilidade 

Interpessoal 
-. 174 -.135 -.165 -.515** .117 -   

7- Altruísmo -.049 -.015 -.056 .581** .208 .523** -  

8- Sensibilidade Afetiva -.226 -.273 -.170 .326* .471** -.504** .249 - 

M 50.10 23.75 26.35 136.08 43.83 29.63 32.83 29.80 

DP 13.85 4.88 10.61 15.04 7.63 7.54 6.30 4.77 
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superiores do que as mulheres (M = 41.19; DP = 6.21). Porém não se encontraram 

valores significativos na dimensão flexibilidade interpessoal, t (38) = 0.81, p = .423; 

com IC a 95% [-2.97, 6.93], altruísmo, t (38) = 1.00, p = .323; com IC a 95% [-1.57, 

4.66] e sensibilidade afetiva,t (38) = -0.60, p = .553; com IC a 95% [-5.58, 2.92] 

(Tabela 3). 

Tabela 3: Análise diferencial entre a violência (cometida e sofrida) e a empatia no 

contexto da relação conjugal em função do sexo 

Dimensões 

Sexo Masculino 

(n= 24) 

M (DP) 

Sexo 

Feminino 

(n= 16) 

M (DP) 

t 

(38) 
p 

Violência Conjugal     

Violência Cometida 23.08 (4.32) 24.75 (5.60) - 1.06 .296 

Violência Sofrida 22.88 (4.19) 31.56 (14.74) - 2.74 .009 

Empatia     

Tomada de Perspetiva 45.58 (8.09) 41.19 (6.21) 1.84 .074 

Flexibilidade Interpessoal 30.42 (6.36) 28.44 (9.14) 0.81 .423 

Altruísmo 30.42 (5.22) 28.88 (3.98) 1.00 .323 

Sensibilidade Afetiva 32.33 (5.59) 33.56 (7.38) - 0.60 .553 

 

Análise diferencial da violência conjugal (cometida e sofrida) e empatia face à 

idade 

Com o intuito de identificar as diferenças entre a violência conjugal (cometida e 

sofrida) e empatia face à idade procedeu-se a uma análise de variância multivariada 

(MANOVA). Importa referir que as idades dos sujeitos foram agrupadas em três 

categorias: dos 18 aos 35 anos, dos 36 aos 45 anos e dos 46 aos 65 anos.  

No que respeita à variável da violência conjugal não se encontraram resultados 

significativos para a dimensão da violência cometida F (2, 37) = .440, p = .647, partial 

= .023, e por sua vez para dimensão violência sofrida verificaram-se resultados que 

ficaram à margem do nível de significância F (2, 37) = 2. 584, p = .089, partial= 
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.123, onde os indivíduos da faixa etária dos 36 aos 45 anos apresentaram níveis de 

violência sofrida superiores (M = 30.71; DP = 15.15) do que as restantes faixas etárias, 

dos 18 aos 35 anos (M = 22.25; DP = 3.53) e dos 46 aos 65 anos (M =26.80; DP =2.68) 

(Tabela 4). 

No que concerne à variável da empatia, nenhuma das dimensões mostrou ser 

significativa quando comparada com a idade. A tomada de perspetiva apresentou F (2, 

37) = .115, p = .892, partial = .006, a flexibilidade interpessoal F (2, 37) = .017, p = 

.983, partial = .001, o altruísmo F (2, 37) = .191, p = .827, partial= .058 e a 

sensibilidade afetiva F (2, 37) = 1.134, p = .33, partial= .058 (Tabela 4). 

Tabela 4: Análise diferencial da violência conjugal (cometida e sofrida) e empatia face 

à idade 

Dimensões 

18-35 

(n= 17) 

M (DP) 

36-45 

(n= 14) 

M (DP) 

46-65 

(n = 9) 

M (DP) 

F 

(2, 37) 
p 

Violência Conjugal      

Violência Cometida 23.19 (5.14) 23.50 (4.31) 25.00 (5.46) 0.440 .647 

Violência Sofrida 22.25 (3.53) 30.71 (15.15) 26.80 (8.68) 2.584 .089 

Empatia      

Tomada de Perspetiva 44.50 (7.25) 43.14 (7.91) 43.70 (8.51) 0.115 .892 

Flexibilidade Interpessoal 29.88 (7.84) 29.36 (7.85) 29.63 (7.54) 0.017 .983 

Altruísmo 30.38 (5.03) 29.50 (3.92) 29.30 (5.76) 0.191 .827 

Sensibilidade Afetiva 34.31 (5.65) 32.79 (5.39) 30.50 (8.18) 1.134 .333 

 

Análise de variância da violência (cometida e sofrida) no contexto da relação 

conjugal e da empatia em função do tipo de crime 

De forma a testar a variância da violência (cometida e efetuada) no contexto da 

relação conjugal e da empatia em função do tipo de crime foi realizada uma análise de 

variância univariada (ANOVA). Será importante referir que a categoria tipo de crime 

foi dividida em dois grupos: indivíduos em pena de prisão por homicídio e indivíduos 
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em pena de prisão por outros crimes (crimes relativos a estupefacientes, contra a vida 

em sociedade e contra o património). 

Relativamente à variável violência não foram encontradas diferenças 

significativas quer para a violência cometida F (1, 39) = .853, p = .362, partial = 

.022, quer para a violência sofrida F (1, 39) = .363, p = .550, partial = .009 (Tabela 

5). 

No que respeita à variável da empatia, de um modo geral, verificaram-se 

resultados marginalmente significativos F (1, 39) = 3.437, p = .072, partial = .083, 

constatando-se que os indivíduos presos por crimes de homicídio (M = 140.14; DP = 

14.55) apresentavam características mais empáticas do que os indivíduos condenados 

por outros crimes (M = 131.58; DP = 14.63). No entanto, quando analisadas as suas 

dimensões, tomada de perspetiva F (1, 39) = .884, p = .353, partial = .023, 

flexibilidade interpessoal F (1, 39) = 2. 345, p = .134, partial = .058, altruísmo F 

(1, 39) = 1. 653, p = .206, partial = .042 e sensibilidade afetiva F (1, 39) = .145, p = 

.705, partial= .004, não se denotou resultados com significância estatística (Tabela 

5). 
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Tabela 5:Análise de variância da violência cometida e sofrida no contexto da relação 

conjugal e da empatia em função do tipo de crime 

Dimensões 

Homicídio  

(n= 24) 

M (DP) 

Outros 

Crimes  

(n= 16) 

M (DP) 

F 

(1, 39) 
P 

Violência Conjugal 49.81 (11.62) 50.42 (16.30) .019 .891 

Violência Cometida 24.43 (5.21) 23.00 (4.50) .853 .362 

Violência Sofrida 25.38 (8.95) 27.42 (12.34) .363 .550 

Empatia 140.14 (14.55) 131.58 (14.63) 3.437 .072 

Tomada de Perspetiva 44.90 (7.80) 42.63 (7.45) .884 .353 

Flexibilidade Interpessoal 31.33 (7.70) 27.74 (7.09) 2.345 .134 

Altruísmo 30.71 (4.43) 28.79 (5.04) 1.653 .206 

Sensibilidade Afetiva 33.19 (7.12) 32.42 (5.42) .145 .705 

 

Papel preditor da empatia na violência conjugal 

Com o propósito de verificar o papel da empatia na predição de 

comportamentos agressivos (cometidos e sofridos) no contexto da violência conjugal 

foi realizada uma regressão linear simples através do método enter. 

Primeiramente foram considerados os pré-requisitos para a regressão linear 

simples, nomeadamente a relação linear entre a variável dependente e independente, a 

existência de resíduos independentes (verificados através do teste Durbin-Watson), a 

normalidade desses mesmos resíduos e a ausência de outliers. 

Posto isto verificou-se que a empatia teve um contributo significativo [F (1, 38) 

= 9.157, p = .004; R2 = .194], explicando assim 19.4% da variância total e contribuindo 

de forma individual com 17.3% da variância do modelo (R2
ajustado= .173) (Tabela 12). 

Constatou-se assim que a empatia (β = -.441) mostra ter um papel preditor em 

sentido negativo, tanto nos comportamentos agressivos cometidos, como sofridos. Isto 

significa que as características empáticas são mais deficitárias nas vítimas de violência 

conjugal, assim como nos agressores (Tabela 6). 
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Tabela 6:Papel preditor da empatia na violência conjugal 

Modelo Preditor R R2 R2
ajustado Β F P 

1 Empatia .441 .194 .173 -.441 9.157 .004 

 

Discussão 

 

O presente estudo pressupôs a análise do papel preditor da empatia no 

desenvolvimento de comportamentos agressivos (cometidos e sofridos), nas relações 

conjugais de reclusos condenados. 

Os dados obtidos transmitem a ideia de que a empatia se encontra 

negativamente associada à violência (quer cometida, quer sofrida), sendo a dimensão 

da tomada de perspetiva a única a assumir algum relevo, em termos estatísticos. Os 

resultados sugerem que tanto vítimas como agressores se mostraram incapazes de 

entender a perspetiva e os sentimentos dos outros. Long (1990) refere que um indivíduo 

pode ter a capacidade de atentar ao ponto de vista de um desconhecido e, relativamente 

à mesma situação, ter dificuldade em colocar-se na posição de outrem, quando se trata 

do seu cônjuge. O seu estudo sugeriu que os casais que apontam para uma melhor 

competência na tomada de perspetiva possuem melhores relacionamentos. A tomada de 

perspetiva apresenta-se, assim, como um forte preditor de satisfação conjugal (Long & 

Andrews, 1990). Leith e Baumeister (1998) acrescentam que a competência de tomada 

da perspetiva de outrem e a capacidade de reconhecer a culpa numa determinada 

situação levam à qualidade do relacionamento amoroso, dado que estas capacidades 

promovem comportamentos pró-sociais. Além disso, os investigadores acrescentam 

que, ao contrário da angústia pessoal, a capacidade de abordar as situações segundo a 

perspetiva de outrem promove conversas mais abertas e honestas com o cônjuge. Os 

estudos empíricos demonstram ainda que as características psicológicas têm influência 
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na violência conjugal, uma vez que os agressores conjugais apresentam geralmente mais 

problemas psicológicos do que a população normativa (Holzworth-Munroe, Bates, 

Smutzler, & Sandin, 1997; Riggs, Caulfield, & Street, 2000). Andrés (2004) afirma que, 

embora nem todos os agressores conjugais apresentem problemas mentais, a maior parte 

dos indivíduos têm dificuldades de controlo dos impulsos e dos acessos de raiva e 

exibem défices de empatia e uma incapacidade de expressão das suas emoções. Os 

indivíduos abusivos são caracterizados como ciumentos, possessivos, com baixa 

autoestima, podendo apresentar problemas de abuso de álcool e drogas e, ainda, 

diagnósticos de psicopatologia (Cortez, Padovani, & Williams, 2005). Holtzworth-

Munroe e Meehan (2004) comprovaram que os agressores conjugais tendiam a 

apresentar personalidades antissociais ou traços de personalidade borderline. Outros 

autores também avançam que o comportamento antissocial depende de características 

de personalidade, tais como o egoísmo, a impulsividade, a baixa tolerância à frustração, 

a agressividade e os défices de empatia. Estes traços de personalidade propiciam a 

ocorrência de condutas desviantes e crimes violentos (Echeburúa & Fernández-

Montalvo, 2007; Farrington, 2004; Mulder, Brand, Bullen, & Marle, 2010).  

No que concerne à análise diferencial da violência conjugal (cometida e sofrida) 

em função do sexo, verificaram-se diferenças significativas, no que respeita à violência 

sofrida. Os resultados apontam as mulheres como principais vítimas de 

comportamentos abusivos por parte dos companheiros. Estes resultados atestam aquilo 

que já vários estudos empíricos haviam confirmado, ou seja, que os homens são 

apresentados como principais agressores e que as vítimas são maioritariamente 

mulheres (Bates, Graham-Kevan & Archer, 2013; Bernards & Graham, 2013; Falcke, 

Oliveira, Rosa & Bentancur, 2009; Holtzworth-Munroe & Stuart, 1994; Oliveira & 

Souza, 2006). Numa sociedade ainda muito patriarcal, o homem assume o estatuto 
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dominante no seio familiar, sendo considerado o elemento mais forte e poderoso. Por 

sua vez, a mulher deve ser submissa e desempenhar os papéis de boa esposa, mãe e 

dona de casa. Os sentimentos de inferioridade e a dependência face aos homens fazem 

com que se aceite mais facilmente o facto de serem os homens os mais violentos e 

controladores (Alves & Diniz, 2005; Guedes, Silva & Coelho, 2007; Sugarman & 

Frankel, 1997). O facto de, por vezes, dependerem financeiramente dos companheiros é 

o motivo para as mulheres permanecerem na relação abusiva e se sujeitarem a lesões 

físicas e psicológicas (Alves & Diniz, 2005). Um estudo de Echeburúa e Fernández-

Montalvo (2007) com agressores conjugais do sexo masculino constatou que os 

indivíduos que manifestavam traços de psicopatia eram mais jovens, mais impulsivos, 

menos empáticos e possuíam maior tendência para cometer homicídio contra as suas 

companheiras. Holtzworth-Munroe, Smultzler e Bates (1997) também constataram que, 

em comparação com a população masculina normativa, os agressores do sexo masculino 

revelavam maior propensão no sentido de problemas psiquiátricos, maior tendência para 

consumo de álcool e drogas e mais dificuldades na capacidade de comunicação e 

resolução de problemas. 

 Relativamente às características empáticas em função do sexo, os homens 

apresentaram níveis mais elevados do que as mulheres, embora este resultado fosse 

apenas marginalmente significativo. Os indivíduos do sexo masculino patenteavam 

atitudes que mostravam melhor capacidade na tomada de perspetiva, relativamente aos 

do sexo feminino. Estes resultados diferem de outros estudos (Eisenberg & Lennon, 

1983; Ickes, Gesn & Graham, 2000), que referem que as mulheres tendem a ser mais 

empáticas do que os homens. Esta conceção baseia-se nos diferentes papéis 

desempenhados por ambos os sexos, na nossa sociedade, uma vez que as mulheres 

assumem papéis mais expressivos, sendo esperado que facilitem a harmonia e a unidade 
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familiar, de uma forma empática. As mulheres tendem a expor melhor a sua 

sensibilidade interpessoal e apresentam índices mais elevados de perceção emocional do 

que os homens, contribuindo assim para a crença de que possuem melhores capacidades 

empáticas. Os indivíduos do sexo masculino são mais propensos a responder 

internamente às emoções, ao passo que as mulheres exteriorizam mais as suas emoções 

(Ickes, Gesn & Graham, 2000). No entanto, a literatura também sugere que as medidas 

de avaliação da empatia distorcem, muitas vezes, a realidade proposta. Esta ideia é 

corroborada por dois tipos de estudo: um, que utilizava medidas de autorrelato e em que 

se registavam níveis de empatia mais elevados para as mulheres; outro, que utilizava 

medidas fisiológicas, faciais e gestuais, não se verificando diferenças nas características 

empáticas em função do sexo. Desta forma, constata-se que a avaliação da empatia é 

inconsistente, dependendo por vezes da metodologia utilizada (Eisenberg & Lennon, 

1983). 

Relativamente à análise da violência conjugal (cometida e sofrida) face à idade, 

verificou-se a inexistência de resultados significativos para a violência cometida. No 

que respeita à violência sofrida, foram apenas encontrados resultados marginalmente 

significativos, que indicavam que as vítimas pertenciam tendencialmente à faixa etária 

situada entre os 36 e 45 anos. Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

(APAV, 2016), a média de idades das vítimas de violência conjugal, em Portugal, situa-

se nos 49,5 anos, no caso dos homens, e nos 43,5 anos, no caso das mulheres. A 

literatura aponta no sentido de que os indivíduos mais jovens apresentam maior risco de 

cometerem comportamentos agressivos com os seus parceiros do que os indivíduos de 

idade superior (Holtzworth, Smutzler, Bates & Sandin, 1997; Stith, Smith, Penn & 

Ward, 2004). Embora, na amostra deste estudo, os indivíduos mais jovens se encontrem 

na faixa etária dos 18 aos 35 anos, é importante ressalvar que é recente o incentivo à 
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denúncia de casos de violência conjugal, visto que, até há pouco tempo, este era um 

assunto do foro estritamente privado do casal. Assim sendo, muitos casais com idades 

mais avançadas podem ter sofrido atos de violência de uma forma silenciosa, não 

denunciando os parceiros. 

Em relação à empatia, não se registaram diferenças significativas em função da 

idade embora alguns estudos revelem que o componente cognitivo da empatia decresce 

com a idade, em particular a capacidade de tomada de perspetiva (Bailey & Henry, 

2008; Bailey, Henry & Von Hippel, 2008). Pinho, Fernandes e Falcone também 

encontraram no seu estudo diferenças significativas na dimensão do altruísmo e 

sensibilidade afetiva face à idade, sugerindo que quanto mais avançada a idade, menor 

os níveis de altruísmo e maior os níveis de sensibilidade afetiva. Desta forma 

depreende-se que os sujeitos com mais idade apresentam mais interesse e preocupação 

pelos outros, no entanto, têm mais dificuldade em abandonar as suas próprias crenças e 

necessidades.  

Quanto à análise das diferenças da violência conjugal (sofrida e cometida) em 

função do tipo de crime cometido, não se verificaram diferenças significativas, quer 

para a violência cometida, quer para a violência sofrida. Os resultados sugerem que as 

características dos reclusos homicidas e não homicidas não têm ou não tiveram 

quaisquer implicações nas suas atitudes face à violência conjugal. Embora fossem 

expectáveis resultados significativos perante esta análise, importa salientar que seria 

necessário considerar-se a intencionalidade dos crimes (Almeida, 1999). 

A análise da empatia em função do tipo de crime apenas deu conta de um 

resultado marginalmente significativo, que referia os homicidas como mais empáticos 

do que os indivíduos a cumprir pena por outros crimes. Os resultados obtidos 

corroboram o estudo de Vagaroso (2014), que se debruçou sobre a empatia em reclusos 
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condenados por crimes contra pessoas (nomeadamente, homicídios e crimes contra o 

património), concluindo que, na sua amostra, os indivíduos que cometeram crimes 

contra o património apresentaram níveis de empatia inferiores aos dos restantes. O autor 

salientou que nem sempre os crimes cometidos contra pessoas são atos premeditados e 

que, por isso, não se deve concluir que as pessoas que cometem esse tipo de crime 

devam imediatamente ser caracterizadas como menos empáticas. A literatura sugere que 

a presença de problemas do foro mental em reclusos é frequente, principalmente, no que 

diz respeito a perturbações de personalidade, que parecem influenciar o comportamento 

criminal. Fonseca (2000) entende o comportamento antissocial como qualquer violação 

das normas sociais, podendo aqui incluir-se comportamentos de agressão, roubo, 

desonestidade, destruição de propriedade alheia, entre outros. Moura (2009) estudou 

uma amostra de indivíduos condenados por homicídio, por crimes violentos e perigosos, 

assim como por crimes contra o património, tendo constatado que os indivíduos 

condenados por crimes violentos e perigosos e os condenados por crimes contra o 

património apresentaram maior tendência para comportamentos antissociais. Os 

mesmos indivíduos mostraram características pessoais tais como frieza, impulsividade, 

agressividade e crueldade, com ausência de sentimentos de culpa, de respeito pelo outro 

e de empatia. Os indivíduos com traços de psicopatia apresentam, também, ausência de 

respostas empáticas e de laços significativos, o que faz aumentar o risco de poderem 

enveredar por condutas mais violentas (Hare & Neumann, 2009).  

Por último, pretendeu-se analisar o papel preditor da empatia nos 

comportamentos agressivos, na vivência conjugal. Concluiu-se que as características 

empáticas dos indivíduos predizem as atitudes e condutas violentas cometidas e 

sofridas. Os resultados obtidos são coincidentes com os estudos empíricos que mostram 

que, por um lado, a empatia e a satisfação conjugal se apresentam associadas de forma 
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positiva e que, por outro lado, o mesmo não sucede com a empatia, a raiva e os 

comportamentos hostis (Falcone et al., 2008; Oliveira, Falcone & Ribas Jr., 2009; 

Sardinha, Falcone & Ribeiro, 2009). A presença de sentimentos empáticos promove 

uma relação conjugal mais saudável, uma vez que a compreensão da posição de outrem 

contribui, numa situação de conflito, para o apaziguamento e facilita a solução do 

problema. Ao expressarem os seus sentimentos, os elementos do casal também se 

sentem mais aliviados, sentindo que o respetivo cônjuge os aceita melhor (Sardinha, 

Falcone, & Ferreira, 2009). Sugarman e Hotaling (1989) referem a insatisfação conjugal 

como uma das razões da perpetuação de comportamentos violentos contra o cônjuge. O 

ciúme também foi apontado como forte indício de comportamentos agressivos, uma vez 

que surge no agressor um certo ressentimento, o que faz aumentar a sua hostilidade e 

raiva perante o cônjuge (Holtzworth, Smutzler, Bates & Sandin, 1997). A literatura 

demonstra que é possível que os agressores conjugais se possam manifestar aptos a 

colocar-se na posição da pessoa vitimizada, sem contudo conseguirem tolerar a sua 

própria angústia pessoal, acabando por perpetuar os comportamentos abusivos. Todavia, 

existem casos em que o agressor consegue facilmente lidar com a sua angústia pessoal, 

embora sintam dificuldade em “pôr-se no lugar” da vítima (Covell, Huss & 

Langhinrichsen-Rohling, 2007). Segundo Covell, Huss e Langhinrichsen-Rohling 

(2007), a capacidade de o agressor conjugal assumir o papel da vítima pode dissuadir o 

comportamento violento; além disso, a partir do momento que o agressor aprende a 

comportar-se de forma pró-social, recrudesce o sentimento de empatia (Eisenberg & 

Fabes, 1990). O estudo de Fernandez e Marshall (2003) com agressores sexuais e não 

agressores demonstrou que os agressores sexuais manifestaram sentimentos de empatia 

mais elevados em relação às mulheres do que os indivíduos não agressores e, ainda, os 

mesmos níveis de empatia que os não agressores, perante vítimas de abuso sexual. 
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Contudo, os agressores sexuais exibiram ausência de empatia perante as suas próprias 

vítimas, o que permitiu concluir que estes indivíduos não têm necessariamente défice de 

empatia mas sim, que conseguem reprimir deliberadamente a mesma quando estão em 

contacto com as suas vítimas, de modo a impedir o aparecimento de sentimentos de 

culpa e de ansiedade. O objetivo dos programas de tratamento psicológico de homens 

condenados por violência conjugal é prepará-los para uma conduta mais adequada, no 

sentido de uma futura vida em liberdade, tendo como finalidade proteger igualmente a 

sociedade. As mudanças de comportamento apreendidas nestes programas destinam-se, 

maioritariamente, ao controlo da raiva, dos impulsos, das distorções cognitivas e das 

atitudes hostis; destinam-se ainda a possibilitar a prevalência da empatia nas tomadas de 

decisões (Echeburúa, Fernández-Montalvo & Amor, 2006). Em alguns casos, a 

existência de terapias de grupo com agressores tem-se revelado eficaz, no que respeita 

ao ensino do controlo da raiva e dos impulsos, através de técnicas de role-playing e de 

time-out (Cortez, Padovani, & Williams, 2005). 

 

Limitações do estudo e pistas futuras 

O presente estudo teve como objetivo a análise dos comportamentos empáticos, 

bem como dos comportamentos agressivos. Os homens evidenciaram estar mais aptos a 

colocar-se na posição de outrem, embora tenham sido as mulheres a apresentar maior 

quantidade de danos físicos e psicológicos, causados pelos companheiros ou ex-

companheiros.  

Apesar destas conclusões, verificaram-se algumas limitações neste estudo, que 

importa referir. Sendo os participantes indivíduos que se encontram a cumprir pena de 

prisão, foi necessário trabalhar com uma amostra reduzida, que cumprisse alguns dos 

critérios dos estabelecimentos prisionais. Nesse caso, foi necessário, antes de tudo, 
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respeitar a recusa da maioria dos participantes e, ainda, considerar quais os participantes 

que melhor se enquadravam num tal estudo, tendo em conta a idade e o grau de 

escolaridade. Esta redução da amostra implica que os resultados sejam menos 

abrangentes à população em geral, verificando-se uma limitação no estudo. Constatou-

se, ao longo do tratamento dos dados e da análise dos resultados, que os sujeitos 

tendiam a responder às questões conforme aquilo que julgavam ser socialmente 

desejado e, em alguns casos, de forma aleatória, o que pode ter resultado em possíveis 

enviesamentos. Um outro fator a considerar: a escassez de estudos empíricos acerca das 

variáveis estudadas, o que limitou a fundamentação dos resultados obtidos. Embora 

existam vários estudos que relacionem as competências empáticas e a violência, os 

mesmos não referem a violência ocorrida no contexto conjugal, em particular.  

Como pistas futuras, sugere-se um aumento do âmbito da amostra, podendo a 

mesma incluir participantes de outros estabelecimentos prisionais, assim como sujeitos 

oriundos da população em geral, de modo a poderem estabelecer-se diferentes 

comparações. Poderia ser interessante acrescentar ao protocolo de instrumentos outro 

tipo de informações, através da realização de entrevistas com os participantes. 

Incentiva-se ainda a realização de outras investigações/estudos que abordem a 

influência das características empáticas na qualidade das relações conjugais, de modo a 

contribuir para o combate à violência entre parceiros 
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Considerações Finais 

 

O fenómeno da violência conjugal pareceu pertinente ser estudado de um modo 

diferente daquele já evidenciado por outros estudos empíricos. Assim sendo, a presente 

investigação pretendeu analisar as relações conjugais de reclusos condenados por 

diversos crimes e a perceção que os mesmos tinham acerca da violência na 

conjugalidade. Para além disso, este estudo permitiu alargar o conhecimento sobre a 

importância do sistema de vinculação no desenvolvimento de relacionamentos afetivos 

de qualidade, assim como a relevância das habilidades empáticas no seio das relações 

conjugais. Neste sentido e como forma de conclusão, mostrou-se necessário apresentar 

os principais resultados obtidos pelos dois estudos empíricos realizados.  

Tal como evidenciado na literatura, os estudos reportaram que os indivíduos 

com padrões de vinculação insegura estavam mais propensos a legitimar e banalizar a 

violência nas suas diversas formas. Os indivíduos que se caracterizaram como inseguros 

normalizaram as situações de pequena violência e indicaram mais facilmente a conduta 

da mulher e a interferência de terceiros na relação como motivação de comportamentos 

violento perante os companheiros. Verificou-se que tanto as vítimas de violência como 

os agressores têm dificuldade em tomar a perspetiva do outro nas situações conjugais. 

Como percecionado em outros estudos empíricos, a tomada de perspetiva é fundamental 

para o desenrolar de relações amorosas satisfatórias. 

O presente estudo denotou que os homens se apresentavam como mais violentos, 

sendo as vítimas predominantemente do sexo feminino. Embora não seja possível 

afirmar que a violência conjugal só acontece contra mulheres, os resultados sugeridos 

por este estudo vão de encontro aquilo que está presente na literatura e até mesmo às 

notícias que são exibidas praticamente todos os dias. A crença de que o homem ocupa 
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uma posição superior e que portanto pode controlar e castigar a mulher por condutas 

que considerem inadequadas foi igualmente demonstrada por esta investigação. Os 

resultados apontaram que os homens são mais confiantes nas suas relações do que as 

mulheres e comparativamente às mesmas, tendem também a ter uma maior capacidade 

em tomar a perspetiva da outra pessoa. 

No que concerne à idade, nesta amostra, os indivíduos que se mostraram mais 

agressivos foram com mais idade (faixa etária dos 46 aos 65 anos), enquanto a maioria 

das vítimas se encontravam na faixa etária dos 36 aos 45 anos. Os indivíduos mais 

jovens ostentaram níveis de vinculação mais elevados do que os restantes.  

De acordo com os resultados obtidos, os indivíduos condenados por homicídio 

não só se mostraram mais vinculados do que os indivíduos que cometeram outros 

crimes (relativos a estupefacientes, contra a vida em sociedade e contra o património) 

como mais empáticos (nomeadamente no que respeita à tomada de perspetiva), e ainda 

com crenças mais adaptativas acerca da violência conjugal. Contudo seja qual tenha 

sido o crime cometido, este estudo alerta para a necessidade de entender a 

intencionalidade dos crimes. 

De um modo geral o estudo permitiu auferir que as relações primordiais na 

infância desempenham um papel fundamental nos comportamentos e cognições da vida 

adulta, repercutindo-se assim na qualidade das relações estabelecidas nessa fase do ciclo 

de vida. A qualidade dos laços vinculativos e a capacidade de segurança nas relações 

promovem relacionamentos estáveis e saudáveis enquanto os padrões de vinculação 

inseguros motivam comportamentos abusivos nas relações conjugais. De igual modo 

averiguou-se que a capacidade empática, em particular a capacidade em tomar a 

perspetiva do outro, propicia maior satisfação conjugal, resultando no apaziguamento 

em situações de conflito e evitando recorrer à violência.  
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Conclui-se assim que o presente estudo possibilitou o fornecimento de novas 

informações acerca do papel da vinculação e da empatia no desenvolvimento de crenças 

e comportamentos abusivos nas relações conjugais de reclusos, contribuindo de forma 

positiva para a compreensão da mesma abordagem.  

Todavia, importa ressaltar algumas limitações com que este estudo se deparou, 

de modo a contribuir para trabalhos futuros nesta área. Apesar de já terem sido 

mencionados anteriormente, reforça-se a ideia de utilizar uma amostra mais alargada em 

projetos futuros. Para além disso, embora os participantes tenham aceite e 

compreendido a voluntariedade da sua participação, verificou-se que muitos não 

estavam devidamente motivados, e que apenas participaram com receio de sofrerem 

represálias no contexto prisional.Da situação mencionada ficou clara análise dos 

resultados uma vez que, para além de responderem conforme o socialmente desejado, 

também pareceram responder de forma aleatória. Outro fator a salientar é a escolaridade 

dos participantes, dado que foram visíveis algumas dificuldades na leitura e 

compreensão das questões propostas, tendo de recorrer frequentemente à ajuda da 

investigadora. Esta situação aconteceu com mais frequência com as participantes do 

sexo feminino.  

Como pistas futuras e para além do cuidado a ter com a amostra em estudo, 

considera-se fundamental acrescentar ao protocolo de instrumentos a utilizar, entrevistas 

semiestruturadas, de modo a ser possível a compreender informações relevantes, como 

por exemplo, a história de vida pessoal e familiar dos participantes. Acrescenta-se ainda 

a necessidade de comtemplar novas variáveis de interesse para o estudo como por 

exemplo a história criminal dos participantes, onde estejam detalhados os crimes 

cometidos pelos reclusos bem como a intencionalidade dos mesmos. 

  



100 
 

  



101 
 

Referências Gerais 

 

Alvim, S. F., & Souza, L. d. (2005). Violência conjugal em uma perspetiva relacional: 

homens e mulheres agredidos/agressores. Psicologia: teoria e prática, 7(2), 171-

206. 

Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (2016).Estatísticas. Disponível em 

https://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/estatisticas-apav. 

Covell, C. N., Huss, M. T., & Langhinrichsen-Rohling, J. (2007). Empathics Deficits 

Among Male Batterers: A Multidimensional Approach. Journal of Family 

Violence, 22 (3), 165-174. doi: 10.1007/s10896-007-9066-2. 

Day, V. P., Telles, L. E. B., Zoratto, P. H., Azambuja, M. R. F., Machado, D. A., Silveira, 

M. B., Debiaggi, M., Reis, M. G., Cardoso, R. G., & Blank, P (2003). Violência 

Doméstica e as suas diferentes manifestações. Revista de Psiquiatria do Rio 

Grande, 25 (1), 9-21. 

Dutton, D. (2002). Personality Dynamics of Intimate Abusiveness. Journal of Psychiatric 

Practice, 8 (4), 216-228.  

Falcke, D., Oliveira, D. Z., Rosa, L. W., & Bentancur, M. (2009). Violência Conjugal: um 

fenómeno internacional. Contextos Clínicos, 2 (2), 81-90. 

Feres-Carneiro, T. (1998). Casamento contemporâneo: o difícil convívio da 

individualidade com a conjugalidade. Psicologia: Reflexão e Critica, 11(2), 379-

395. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79721998000200014. 

Machado, C., Matos, M., & Gonçalves, M. (2006). Manual da Escala de Crenças sobre 

Violência Conjugal (E.C.V.C.) e do Inventário de Violência Conjugal (I.V.C.): 

escalas de avaliação e manual. Braga: Psiquilíbrios. 

https://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/estatisticas-apav
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79721998000200014


102 
 

Nunes, A. (2003). Violência conjugal – o papel do médico de família. Revista Portuguesa 

de Medicina Geral 19 (2), 141-147. 

Oliveira, M. G. S., Falcone, E. M. O., & Ribas Jr., R. C. (2009). A Avaliação das Relações 

Entre a Empatia e a Satisfação Conjugal: Um Estudo Preliminar. Interação em 

Psicologia, 13 (2), 287-298. doi: http://dx.doi.org/10.5380/psi.v13i2.8025. 

Ventura, M. C. A. A., Ferreira, M. M F., & Magalhães, M. J. S. (2013). Violência nas 

relações de intimidade: crenças e atitudes de estudantes do ensino secundário. 

Revista de Enfermagem Referência, 3 (11), 95-113. doi: 

http://dx.doi.org/10.12707/RIII12120. 

  

http://dx.doi.org/10.5380/psi.v13i2.8025
http://dx.doi.org/10.12707/RIII12120


103 
 

Anexos 
 

 

1. Anexo  – Instrumentos Utilizados 

1.1. Questionário Sociodemográfico 

1.2. Escala de Crenças sobre a Violência Conjugal 

1.3.  Escala de Vinculação em Adultos 

1.4.  Inventário de Violência Conjugal 

1.5. Inventário de Empatia 

2.  Anexo – Pareceres e Consentimentos Informados  

 

2.1 Carta Dirigida à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) 

  2.2. Parecer da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) 

2.3. Consentimento Informado 



104 
 

  



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Instrumentos Utilizados 

 



106 
 

  



107 
 

1.1. Questionário Sociodemográfico 

 

 

 

 

 

  

DADOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 

 

Por favor responda às questões abaixo efetuadas, sem indicar o seu nome.  

 

 

Idade:______               Sexo: F:____ M:____              

 

 

Habilitações: ______________________________________ 

 

 

Estado Civil: Solteiro_____  Casado (a)/União de Facto:_____  Divorciado(a)/ Separado(a):_____ 

Viúvo(a):_____ 

 

 

Profissão (atual ou a última que teve):  

 

_____________________________________________________________ 
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Escala de Crenças sobre a Violência Conjugal (E.C.V.C) 

(Matos, Machado & Gonçalves, 2000) 

 

 

 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo, 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

1. O problema dos maus tratos dentro do casamento afeta uma 

pequena percentagem da população. 
1 2 3 4 5 

2. Os maus tratos ocorrem apenas em famílias de baixo nível 

educacional e económico. 
1 2 3 4 5 

3. Os maus tratos só ocorrem quando há outros problemas dentro 

da família. (p. ex. desemprego, consumo de drogas, problemas 

de dinheiro). 

1 2 3 4 5 

4. O mais importante para as crianças é que a família permaneça 

unida, mesmo quando há violência no casal. 
1 2 3 4 5 

5. É a ideia de as mulheres quererem ter tantos direitos que os 

homens que causa problemas entre o casal. 
1 2 3 4 5 

6. A causa da violência é o abuso de álcool. 1 2 3 4 5 

7. A preocupação com a situação das mulheres que são maltratadas 

no casamento só serve para separar famílias. 
1 2 3 4 5 

8. Os homens batem nas mulheres apenas quando estão de “cabeça 

perdida”,por algum problema nas suas vidas ou por algo que 

elas fizeram. 

1 2 3 4 5 

9. Se as mulheres se portarem como boas esposas não serão mal 

tratadas. 
1 2 3 4 5 

10. Os homens passam a agredir as mulheres porque se envolvem 

em relações extra-conjugais. 
1 2 3 4 5 

INSTRUÇÕES 

Vai encontrar de seguida um conjunto de afirmações em relação a situações de maus tratos e conflito dentro 

do casamento (ou relações maritais). Pede-se que leia atentamente essas frases e exprima a sua opinião em 

relação a cada uma delas. Não existem respostas certas ou erradas. A sua opinião é o mais importante. Por 

favor, tente responder de acordo com a sua forma de pensar e de sentir e não como acha que devia de ser. 

Avalie cada afirmação, colocando um (X) na opção que melhor se traduza na sua forma de pensar. 

Assegure-se que respondeu a todas as questões, devendo optar apenas por uma das hipóteses 

apresentadas. 

As respostas a este questionário são absolutamente anónimas. 
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11. Um parceiro (a) infiel merece ser maltratado (a). 1 2 3 4 5 

12. Se o meu (minha) parceiro (a) me insulta, tenho razões para o 

(a) agredir. 
1 2 3 4 5 

13. Algumas mulheres merecem que lhes batam. 1 2 3 4 5 

14. Um homem tem direito de castigar a mulher se ela faltar ao 

cumprimento dos seus deveres conjugais. 
1 2 3 4 5 

15. Em caso de violência conjugal, a polícia deve apenas acalmar os 

ânimos e reconciliar o casal. 
1 2 3 4 5 

16. Dar uma bofetada ao (à) parceiro (a) quando se está aborrecido 

ou irritado é normal; é uma coisa sem gravidade. 
1 2 3 4 5 

17. A violência conjugal é um assunto privado. Deve ser resolvido 

em casa. 
1 2 3 4 5 

18. Os insultos são normais entre o casal. 1 2 3 4 5 

19. Uma mulher deve retirar a queixa de maus tratos contra o 

marido sempre que este lhe peça desculpa pelo o que fez. 
1 2 3 4 5 

20. Se as pessoas permanecem numa relação violenta é porque 

merecem a situação em que vivem. 
1 2 3 4 5 

21. Entre marido e mulher ninguém deve “meter a colher”. 1 2 3 4 5 

22. Uma bofetada não magoa ninguém. 1 2 3 4 5 

23. Algumas mulheres fazem os homens “perder a cabeça”, e, por 

isso, é natural que eles lhe batam. 
1 2 3 4 5 

24. Maridos e mulheres sempre se bateram. É natural e não nada de 

mal. 
1 2 3 4 5 

25. É mais aceitável um homem bater na mulher do que o contrário. 1 2 3 4 5 
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1.3. Escala de Vinculação em Adultos 

Escala de Vinculação do Adulto (E. V. A.) 

(Canavrro, 1995; versão adaptada da Adult Attachment Scale-R, Collins & Read, 1990) 

 

 Nada 

característico 

em mim 

Pouco 

característico 

em mim 

Característico 

em mim 

Muito 

característico 

em mim 

Extremamente 

característico 

em mim 

1. Estabeleço, com facilidade, relações com 

as pessoas. 

     

2. Tenho dificuldade em sentir-me 

dependente dos outros. 

     

3. Costumo preocupar-me com a 

possibilidade dos meus parceiros não 

gostarem verdadeiramente de mim. 

     

4. As outras pessoas não se aproximam de 

mim tanto quanto eu gostaria. 

     

5. Sinto-me bem dependendo dos outros. 
     

6. Não me preocupo pelo facto das pessoas 

se aproximarem muito de mim. 

     

7. Acho que as pessoas nunca estão 

presentes quando são necessárias. 

     

8. Sinto-me de alguma forma desconfortável 

quando me aproximo das pessoas. 

     

9. Preocupo-me frequentemente com a 

possibilidade dos meus parceiros me 

deixarem. 

     

10. Quando mostro os meus sentimentos, 

tenho medo que os outros não sintam o 

mesmo por mim. 

     

Por favor leia com atenção cada uma das afirmações que se seguem e assinale com um (X) o grau em que 

cada uma descreve a forma como se sente em relação às relações afetivas que estabelece. Pense em todas as 

relações (passadas e presentes) e responda de acordo com o que geralmente sente. Se nunca esteve 

afetivamente envolvido com um parceiro, responda de acordo com o que pensa que sentiria nesse tipo de 

situação. 
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11. Pergunto frequentemente a mim mesmo 

se os meus parceiros realmente se importam 

comigo. 

     

12. Sinto-me bem quando me relaciono de 

forma próxima com outras pessoas. 

     

13. Fico incomodado quando alguém se 

aproxima emocionalmente de mim. 

     

14. Quando precisar, sinto que posso contar 

com as pessoas. 

     

15. Quero aproximar-me das pessoas mas 

tenho medo de ser magoado(a). 

     

16. Acho difícil confiar completamente nos 

outros. 

     

17. Os meus parceiros desejam 

frequentemente que eu esteja mais próximo 

deles do que eu me sinto confortável em 

estar. 

     

18. Não tenho a certeza de poder contar com 

as pessoas quando precisar delas. 
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1.4. Inventário de Violência Conjugal 

Inventário de Violência Conjugal (I.V.C) 

(Matos, Machado & Gonçalves, 2000) 

 

A) Em relação a cada um dos comportamentos abaixo indicados, por favor indique os que já usou com 

o seu (sua) parceiro (a) atual e os que o seu (sua)parceiro (a) já usou consigo, reportando-se ao 

último ano. No caso de comportamentos já tenham ocorrido, indique se tal aconteceu apenas 

uma vez ou mais do que uma vez. 

Caso não esteja atualmente envolvido numa relação prossiga para a parte B deste. 

 

1) Puxar os cabelos com força 

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

2) Insultar, difamar, ou fazer afirmações graves para humilhar ou “ferir” 

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

3) Dar uma bofetada 

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  
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4) Apertar o pescoço  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

5) Ameaçar com armas (p. ex. facas, pistola, objetos cortantes) ou de usando força física  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

6) Partir ou danificar coisas intencionalmente  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

7) Acordar a meio da noite para causar medo  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

8) Dar um murro  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  
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9) Impedir o contacto com outras pessoas (p. ex. desviar correspondência, tirar as chaves, 

obrigar a pessoa a deixar de trabalhar/estudar, impedi-la de sair de casa, cortar o 

telefone). 

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

 

10)  Atirar com objetos à outra pessoa  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

11) Dar uma sova 

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

12) Dar pontapés ou cabeçadas 

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

13) Dar empurrões violentos  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 
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b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

 

 

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

14) Perseguir na rua, no emprego ou no local de estudo para causar medo  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

15) Bater com a cabeça contra a parede ou no chão  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

16) Causar ferimentos que não necessitaram de assistência médica (especificar:____________)  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

17) Causar ferimentos que necessitaram de assistência médica (especificar:________________)  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

18) Forçar a pessoa a ter atos sexuais contra a vontade  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  
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19) Ficar com o salário de outra pessoa ou não lhe dar dinheiro necessário para as despesas 

quotidianas 

 

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

20) Gritar ou ameaçar para meter medo  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

 

21) Outros (especificar:___________________________________________________________)  

a). Nunca fiz na minha relação atual 
Já fiz ao meu parceiro (a) atual 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a) atual mais do que 

uma vez 

 

b). O meu parceiro (a) atual nunca me 

fez  

O meu parceiro (a) atual fez-me 

uma única vez  

O meu parceiro (a) atual fez-me mais do 

que uma vez  

 

B) Em relação a cada um dos comportamentos abaixo apresentados, por favor indique os que já 

ocorreram no contexto de qualquer relação amorosa que já tenha mantido no passado (excluindo 

a sua relação atual). 

 

No caso de comportamentos já terem ocorrido indique se tal aconteceu uma única vez 

ou mais do que uma vez. 

 

1) Puxar os cabelos com força 

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior 

uma única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 
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b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

2) Insultar, difamar, ou fazer afirmações graves para humilhar ou “ferir” 

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

3) Dar uma bofetada 

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

4) Apertar o pescoço  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

 

5) Ameaçar com armas (p. ex. facas, pistola, objetos cortantes) ou de usando força física  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

6) Partir ou danificar coisas intencionalmente  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 
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b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

7) Acordar a meio da noite para causar medo  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

8) Dar um murro  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

9) Impedir o contacto com outras pessoas (p. ex. desviar correspondência, tirar as chaves, 

obrigar a pessoa a deixar de trabalhar/estudar, impedi-la de sair de casa, cortar o 

telefone). 

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

 

10)  Atirar com objetos à outra pessoa  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

11) Dar uma sova 

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 
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b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

12) Dar pontapés ou cabeçadas 

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

13) Dar empurrões violentos  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

14) Perseguir na rua, no emprego ou no local de estudo para causar medo  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram 

 

 

 

 

 

Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

15) Bater com a cabeça contra a parede ou no chão  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

16) Causar ferimentos que não necessitaram de assistência médica (especificar:____________)  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 
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b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

17) Causar ferimentos que necessitaram de assistência médica (especificar:________________)  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

18) Forçar a pessoa a ter atos sexuais contra a vontade  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

 

19) Ficar com o salário de outra pessoa ou não lhe dar dinheiro necessário para as despesas 

quotidianas 

 

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

20) Gritar ou ameaçar para meter medo  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 

 

b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  

 

21) Outros (especificar:___________________________________________________________)  

a). Nunca fiz a um parceiro (a) anterior 
Já fiza um parceiro anterior uma 

única vez 

 

Já fiz ao parceiro (a)anterior mais do 

que uma vez 
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b). Nunca me fizeram Fizeram-me uma única vez  Fizeram-me mais do que uma vez  
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1.5. Inventário de Empatia 

Inventário de Empatia (I.E.) 

(Falcone, Ferreira, Luz, Fernandes, Faria, D’Augustin, Sardinha, & Pinho, 2008) 

 

 Nunca Raramente Regularmente 
Quase 

Sempre 
Sempre 

1. Quando faço um pedido, procuro certificar-me que ele não irá 

trazer incómodo a outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

2. Eu adiaria a decisão de terminar um relacionamento se 

percebesse que o meu par estava com problemas. 
1 2 3 4 5 

3. Se estiver com pressa e alguém insistir em continuar a 

conversar comigo, encerro de imediato o assunto dizendo 

apenas que tenho que ir. 

1 2 3 4 5 

4. Quando alguém faz algo que me desagrada, demonstro 

livremente a minha raiva. 
1 2 3 4 5 

5. Quando alguém me está a confidenciar um problema, 

exponho a minha opinião objetivamente, apontando os seus 

erros ou acertos. 

1 2 3 4 5 

6. Costumo me colocar no lugar da outra pessoa quando estou a 

ser criticado, para tentar perceber os sentimentos e as razões 

dela. 

1 2 3 4 5 

7. Ao ter que fazer um pedido a uma pessoa que está ocupada, 

declaro o meu conhecimento do quanto ela está atarefada, 

antes de fazer o pedido. 

1 2 3 4 5 

8. Quando recebo uma crítica, costumo me defender 

imediatamente. 
1 2 3 4 5 

9. Quando percebo que a minha opinião contrasta com a de outra 

pessoa, procuro me expor de forma mais incisiva. 
1 2 3 4 5 

10. Antes de pedir a uma pessoa para mudar um comportamento 

que me incomoda, procuro colocar-me no lugar dela para 

entender o que a leva a ter tal atitude. 

1 2 3 4 5 

Abaixo irá encontrar uma série de afirmações que descrevem reações em diversas situações sociais. 

Por favor leia cada uma delas e responda com que frequência essas afirmações se aplicam a si, 

marcando o número de acordo com a escala abaixo. Caso nunca tenha passado por alguma dessas 

situações, tente imaginar como reagiria ao enfrentá-la. Responda a todas as perguntas. 
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11. Tenho facilidade de entender o ponto de vista de outra pessoa, 

mesmo quando ela me critica. 
1 2 3 4 5 

12. Antes de apontar um comportamento que incomoda em 

alguém, procuro demonstrar que considero os seus 

sentimentos e quee compreendo as suas razões. 

1 2 3 4 5 

13. Ao fazer um pedido incompatível aos interesses de outra 

pessoa, procuro ser persuasivo até conseguir o que desejo. 
1 2 3 4 5 

14. Ao acabar de ouvir um amigo que está com problemas, evito 

comentar sobre as minhas conquistas. 
1 2 3 4 5 

15. Eu abriria mão de fazer um pedido importante se este 

causasse incómodo considerável a outra pessoa. 
1 2 3 4 5 

16. Quando pretendo terminar uma relação, procuro por em 

prática a minha decisão em vez de pensar muito a respeito. 
1 2 3 4 5 

17. Quando recebo uma crítica, esforço para identificar as razões 

que levaram a outra pessoa a me criticar. 
1 2 3 4 5 

18. Quando discordo de outra pessoa, procuro ouvi-la e, em 

seguida, demonstro compreender o seu ponto de vista antes de 

expressar o meu. 

1 2 3 4 5 

19. Quando alguém expõe uma opinião contrária à minha, sinto-

me incomodado e procuro logo demonstrar o meu ponto de 

vista. 

1 2 3 4 5 

20. Se alguém me deve algo, cobro-lhe a dívida imediatamente, 

mesmo que ele possa ter motivos que justifiquem o não 

pagamento. 

1 2 3 4 5 

21. Antes de expressar a minha opinião sobre algo que não 

concordo,  eu procuro compreender o lado de todas as pessoas 

envolvidas. 

1 2 3 4 5 

22. É melhor terminar logo uma relação com outra pessoa do que 

ficar a adiar, mesmo que naquele dia ele (a) não esteja bem. 
1 2 3 4 5 

23. Se eu fizer um pedido e receber um não, procuro entender as 

razões do outro, mesmo sentindo-me frustrado (a). 
1 2 3 4 5 

24. Quando alguém age comigo de forma agressiva, respondo da 

mesma maneira. 
1 2 3 4 5 

25. Quando recebo uma crítica procuro expressar para a outra 

pessoa a minha compreensão do que ela disse, para me 

certificar de que a entendi. 

1 2 3 4 5 

26. Quando alguém me faz um pedido que não posso ou não 

quero atender digo “não” sem rodeios. 
1 2 3 4 5 

27. Evito revelar os meus problemas pessoais quando a outra 

pessoa não está bem. 
1 2 3 4 5 
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28. Consigo compreender inteiramente os sentimentos e as razões 

da outra pessoa que se comportou comigo de forma agressiva 

ou prejudicial. 

1 2 3 4 5 

29. Antes de desabafar os problemas com um amigo procuro 

certificar-me de que ele está recetivo para me ouvir. 
1 2 3 4 5 

30. Não consigo ficar calado quando ouço alguém a falar um 

absurdo. 
1 2 3 4 5 

31. Antes de expressar as minhas opiniões numa conversa 

procuro compreender as opiniões da outra pessoa, 

especialmente quando estas são diferentes das minhas.  

1 2 3 4 5 

32. Eu sou do tipo que não leva desaforos para casa. 1 2 3 4 5 

33. Costumo colocar-me no lugar de uma pessoa que me está a 

revelar um problema para ver o que sentiria e o que pensaria 

se a situação fosse comigo. 

1 2 3 4 5 

34. Durante uma conversação procuro demonstrar interesse pela 

outra pessoa, adotando uma postura atenta. 
1 2 3 4 5 

35. Quando percebo que alguém se comporta de um modo que me 

incomoda, expresso imediatamente a minha insatisfação para 

deixar as coisas bem claras 

1 2 3 4 5 

36. Antes de acabar um relacionamento, coloco-me no lugar da 

outra pessoa para avaliar como ela irá sentir-se. 
1 2 3 4 5 

37. Ao fazer um pedido conflitante com os interesses de outra 

pessoa, procuro expressar o meu conhecimento sincero do 

incómodo que lhe estou a causar. 

1 2 3 4 5 

38. Quando alguém não paga o que me deve, fico muito irritado e 

não hesito em cobrar a dívida. 
1 2 3 4 5 

39. Deixo de revelar uma experiência de sucesso se percebo que a 

outra pessoa está triste ou com problemas. 
1 2 3 4 5 

40. Se decidir recusar um pedido, vou direta ao ponto. 1 2 3 4 5 
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Anexo 2 – Pareceres e consentimento informado 
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2.1. Carta Dirigida à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) 

 

 

Vila Real, 17 de outubro de 2016 

Exmo. Sr. Diretor da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

Eu, Andreia Filipa da Costa Pinto encontro-me a realizar uma investigação no 

âmbito do projeto de dissertação de mestrado em Psicologia Clínica na Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, sob orientação da Professora Doutora Margarida Simões 

e sob coorientação do Professor Doutor José Soares Martins. O projeto em questão 

intitula-se “Vinculação aos pais, empatia e violência conjugal” e tem como objetivo 

principal a análise da vinculação aos pais e da empatia de que forma a entender como 

estas variáveis se relacionam com agressões que ocorram no contexto conjugal.  

Para esse fim, venho por este meio solicitar a V. Ex.ª a autorização e 

colaboração para realizar a recolha de dados junto dos reclusos do Estabelecimento 

Prisional do Porto e do Estabelecimento Prisional de Sta. Cruz do Bispo de forma a que 

seja possível o desenvolvimento desta investigação. Os dados recolhidos serão sempre 

confidenciais e anónimos, sendo que serão dadas aos participantes todas as informações 

acerca dos procedimentos da investigação antes da mesma se realizar, para que eles 

possam ter conhecimento para aceitarem ou recusarem a sua participação através do 

preenchimento de um consentimento informado. 

Desde já agradeço a disponibilidade e e compreensão de V. Ex.ª, ficando por 

isso a aguardar a resposta. Estarei sempre ao dispor de V. Ex.ª para informar ou 

esclarecer qualquer dúvida que possa surgir acerca da investigação.  
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Com os melhores cumprimentos, 

Andreia Filipa Pinto 

Contactos:Telemóvel:912691211 

E-mail: andreiapintopsi47@gmail.com 

 

 

  



131 
 

2.2. Parecer da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) 
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2.3. Consentimento Informado  

 

Vila Real, 2017 

 

 

Caro (a) participante, 

 

Sou aluna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e encontro-me a 

realizar um projeto de investigação para a obtenção do grau de mestre em Psicologia 

Clínica. O projeto de investigação em questão pretende estudar a relação entre a empatia 

e a vinculação aos pais como efeitos preditores da violência conjugal, e é orientado pela 

Professora Doutora Margarida Simões e coorientado pelo Professor Doutor José 

Martins. 

Toda a informação recolhida terá a confidencialidade garantida, pelo que, nunca 

serão divulgados nomes ou quaisquer elementos de identificação dos participantes. Peço 

que leia atentamente os questionários e que nunca deixe nenhuma questão por 

responder. Em caso de dúvida entre duas questões, responda considerando aquilo que 

acontece a maior parte das vezes. Responda o mais sinceramente possível tendo em 

conta que não existem respostas corretas ou incorretas. No caso de surgir alguma dúvida 

não hesite em solicitar a ajuda da investigadora. Relembro que a sua participação é 

voluntária e por isso, desde já agradeço a colaboração. 

Com os melhores cumprimentos, 

A investigadora, ____________________________________________  

(Andreia Pinto) 


