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Trabalho escrita 

Introdução 
O presente trabalho pretende abordar a violência contra as mulheres e a violência 

doméstica, mais concretamente a situação portuguesa. 

A violência contra as mulheres e a violência doméstica são um fenómeno cada vez 

mais comum na sociedade portuguesa. Esta situação não atinge só mulheres, atinge 

também crianças, idosos, dependentes, e não parte só do marido/companheiro: as 

mulheres assumem por vezes o papel de agressoras. 

Apesar de referir esta vertente da violência doméstica, será dado um maior destaque à 

violência doméstica no feminino, com restrição assim à mulher. 

O trabalho será iniciado com a definição de violência doméstica, os seus tipos, o seu 

ciclo, mitos e factos associados e perfil da vítima e do agressor. 

Para complementar o trabalho, será aplicado o conhecimento geral, enriquecido com 

dados estatísticos, estudos e artigos oficiais do governo português.
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Desenvolvimento 

Violência doméstica e contra a mulher 
“A violência contra as mulheres e a violência doméstica são das formas mais gravosas de 

discriminação das mulheres em razão do seu sexo, reflexo de persistentes estereótipos de 

género e de relações de poder desiguais, como foi reconhecido pela Convenção do 

Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a 

Violência Doméstica, adotada em Istambul, a 11 de maio de 2011, ratificada pelo Estado 

português em fevereiro de 2013. Os impactos desta violência não se circunscrevem apenas 

às vítimas diretamente envolvidas, afetando também as famílias e a sociedade no seu 

conjunto”. 

Decreto-Lei n.º 101/2020 

Este é um fenómeno complexo e multidimensional, isto porque abrange diversas idades, 

regiões e classes sociais, onde a mulher adota uma reação de passividade e de medo de 

expor o seu caso publicamente. A reação de cada mulher à sua situação de vitimização 

deve ser encarada como um mecanismo de autodefesa para suportar a sua “condição”. 

Muitas mulheres ainda não consideram crime a maior parte dos casos de violência 

doméstica a que são sujeitas, como o isolamento racional, a intimidação, o domínio 

económico… 

“A violência doméstica não pode ser vista como um destino que a mulher tem que aceitar 
passivamente. O destino sobre a sua própria vida pertence-lhe, deve ser ela a decidi-lo, sem 
ter que aceitar resignadamente a violência que não a realiza enquanto pessoa.” 

Este crime, viola os direitos fundamentais das mulheres e tem impactos devastadores na 

saúde, no bem-estar e na realização pessoal, fere a integridade, dignidade e ofende o seu 

estatuto social.  

Mundialmente, as mulheres estão a ser excluídas socialmente para uma vida de incerteza, 

insegurança e injustiça. 
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O que é? 
Segundo a APAV, associação de apoio à vítima, a violência doméstica é um comportamento 

opressivo, utilizado numa relação para controlar uma das partes. O perfil da vítima** neste 

tipo de violência em específico é bastante abrangente: pode ser casada, ou não, pode ser 

do mesmo sexo, ou não, pode namorar ou simplesmente viver em conjunto com alguém, 

pode ser pobre, rica, jovem, muçulmano, casado, viúvo… Assim, esta associação considera 

que o “Crime de Violência Doméstica deve abranger todos os atos que sejam crime e que 

sejam praticados nesse âmbito”.  

 

Como saber se foi Crime de Violência Doméstica? 
É considerado Crime de Violência Doméstica, os atos que inflijam maus tratos físicos e/ou 

psíquicos uma ou várias vezes sobre vítimas variadíssimas: conjugue, ex-cônjuge, 

namorado, progenitor, descendente… e sobre vítimas indefesas devido a: idade, gravidez, 

deficiência, dependência económica (desde que coabitam neste caso), … 

 

**Perfil do agressor e da vítima: 
Por regra geral, o agressor é principalmente o homem e a vítima (a parte mais frágil da 

relação) a mulher, ambos com mais de 25 anos.  

O homem/ agressor geralmente apresenta sinais como: 

 alcoolismo 

 desemprego 

 autoestima baixa 

 experiência com maus tratos  

 depressão 

 progressão da violência 

 precocidade 

“Vistos de fora, os agressores podem parecer responsáveis, dedicados, carinhosos e 

cidadãos exemplares” 

 

A mulher/vítima geralmente apresenta sinais como: 

 vergonha  

 silêncio 

 incapacidade de reação 

 passividade 

 emoção  

 dependência 

 depressão  
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Tipos de violência doméstica: 
Depois de perceber as especificidades da violência doméstica e suas vítimas é possível 

distinguir dois tipos de violência: 

 Em sentido estrito: maus tratos físicos e/ou psíquicos, ameaças, coação, difamação 

e crimes sexuais 

 Em sentido lato: violação de domicílio e perturbação da vida privada 

 

A violência doméstica inclui diversos abusos: 

 Violência emocional  qualquer comportamento que tenha como intenção provocar 

o medo e a inutilidade no outro  

(EX.: ameaça a descendentes, humilhação perante terceiros, …) 

 

 Violência social  qualquer comportamento que controle a vida social do 

companheiro  

(EX.: impedimento de visita a familiares, controle de chamadas, …) 

 

 Violência física 

 

 Violência sexual: qualquer comportamento que imponha a prática de atos sexuais 

indesejados 

 

  

 Violência financeira: qualquer comportamento que controle as finanças sem que seja 

autorizado ou desejado 

 Perseguição 

 

Ciclo da violência doméstica: 
O Ciclo da Violência Doméstica, por regra, funciona num sistema circular segundo 3 fases: 

1ª. Aumento da tensão no agressor que provoca na vítima uma sensação de perigo 

eminente 

2ª. Ataque violento que tende a aumentar (a nível da frequência e da intensidade) 

3ª. Lua-de-mel, onde o agressor normalmente envolve a vítima num ambiente carinhoso 

e amoroso, desculpando-se pelas suas ações e prometendo mudar 

(ver anexo1) 

Este ciclo tende a prolongar-se no tempo, podendo ser estas fazes mais ou menos intensas. 

Normalmente, o padrão de interação termina onde antes começou. A consequência mais 

grave será o homicídio.  
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Mitos e factos: 
Tal como qualquer assunto, a violência contra as mulheres e a violência doméstica 

encontra-se assente em mitos que têm vindo a desculpar o agressor e a culpabilizar a 

vítima. 

Mito Facto 

O consumo de drogas é o culpado de 
comportamentos violentos 

MENTIRA 
É obviamente verdade que o consumo de 
drogas tem uma alta probabilidade de 
desencadear comportamentos agressivos; 
contudo, com  o conhecimento de que esta 
situação pode ocorrer e se agredir a vítima, 
trata-se de violência doméstica 

A lei não pode ajudar a vítima e a polícia não 
está interessada 

MENTIRA 
Todos os comportamentos constituintes de 
crime obrigam a polícia a intervir e proteger a 
vítima 

Apenas as mulheres inseridas em meios 
sociais desfavorecidos sofrem violência 
doméstica 

MENTIRA 
A violência doméstica encontra-se presente 
em todos os meios sociais, podendo 
efetivamente estar mais presente naquelas 
com condições mais desfavoráveis 

As famosas “pancadinhas de amor”: as 
mulheres são masoquistas porque gostam 
de “apanhar” 

MENTIRA 
Acreditar que as mulheres são masoquistas 
é retirar a culpa pertencente ao agressor  
Muitas são as razões pelas quais as 
mulheres não se prenunciam aquando da 
agressão, dependendo de caso para caso 

Uma bofetada não faz mal a ninguém MENTIRA 
Normalmente a violência doméstica não se 
restringe unicamente à agressão pontual 
nem à agressão física 

O marido tem o direito de bater na mulher 
quando ela se “porta mal” 

MENTIRA 
Nenhum conjugue tem o direito de maltratar 
o outro apenas porque algo não está do seu 
agrado 
Existem maneiras pacíficas de solucionar os 
problemas, por exemplo o diálogo 

O marido tem direito ao corpo da mulher, e 
esta tem sempre de o receber 

MENTIRA 
Ninguém tem direito sobre o corpo de 
ninguém. 
O direito ao corpo da mulher (e do homem) 
restringe-se unicamente à mulher (ou ao 
homem). A mulher só tem de se relacionar 
com o homem se assim também o desejar 

 

  

Dados estatísticos: 
No site da CIG(Comissão para a cidadania e Igualdade de Género) – governo português-, 

estão presentes vários indicadores estatísticos fidedignos que permitem uma melhor 

prestação de serviço público e um melhor conhecimento da realidade nacional. Estes dados 

tiveram origem na intervenção das políticas públicas, tais como a Justiça, a Administração 

Interna e a Igualdade, na prevenção e combate à violência doméstica e à violência contra as 

mulheres, que é considerada prioritária. 

(Ver anexo2) 
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Perante a análise dos dados estatísticos é possível interpretar que: 

 o número de indivíduos a frequentar o programa para agressores de violência 

doméstica (PAVD) em 2019 foi cerca de 1674 

 os meios de controlo à distância que permitem fiscalizar a proibição de contactos 

entre agressor/a e vítima, entre 2015 e 2019, aumentaram significativamente  

 em 2018 foram registadas cerca de 26 432 participações por violência doméstica em 

Portugal 

 em 2019 o número de reclusos/as por violência doméstica foi cerca de 1010 

 o número de participações registadas pelas forças de segurança sofreu um aumento 

de 2018 para 2019, sendo que anteriormente passaram por um decréscimo de 2016 

para 2017 

 

Dia Internacional pela eliminação da violência contra as mulheres: 
O dia 25 de novembro é marcado internacionalmente como o Dia Internacional pela 

Eliminação da Violência contra as Mulheres.  

Todos os dias milhares de mulheres e raparigas portuguesas são expostas a alguma forma 

de violência em vários contextos: em casa, no trabalho, em público, na internet, ... a 

violência contra as mulheres toma enormes proporções em todo o mundo: o corpo das 

mulheres continua a ser explorado em negócios como o das barrigas de aluguer, o tráfico 

humano e o da prostituição; a persistência e agravamento da mutilação genital feminina e 

casamentos forçados; utilização da violência sexual. 

Factos: 

 33% das mulheres foram vítimas de violência física e/ou sexual  

 43% sofreram alguma forma de violência psicológica 

 5% foram violadas 

 18% foram vítimas de perseguição 

 55% foram vítimas de assédio sexual, 32% em contexto laboral 

 

Assim, o Movimento Democrático das Mulheres (MDM) defende: 

 Respeito da legislação em matéria de violência doméstica exigindo que o Estado 

cumpra o dever fundamental de proteção das mulheres 

 Luta contra todas as formas de mercantilização do corpo das mulheres 

 Assumo da prostituição como uma violência extrema e criar programas de saída e de 

apoio às suas vitimas  

 Aumento do salário mínimo nacional, por fim à precaridade e discriminação salarial, 

exigindo trabalho com direitos 

 Combate de estereótipos e de preconceitos começando pela diminuição do uso 

abusivo da imagem da mulher 

 Denúncia de crimes e ampliação da solidariedade a mulheres vítimas de violências 

sexuais em zonas de conflito de guerra 
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Covid-19: 
A pandemia e consequente confinamento, teve um impacto terrível na vida das mulheres, 

tornando-as mais vulneráveis a várias formas de violência. 

O aumento do desemprego, a diminuição do rendimento das famílias, a precaridade e os 

baixos salários agravaram a exploração das mulheres e expôs as mesmas a não exercerem 

os seus direitos.  

Segundo um inquérito realizado online, entre abril e outubro de 2020, pela Escola Nacional 

de Saúde Pública os casos de violência doméstica aumentaram 34% neste ano. O estudo 

coordenado por Sónia Dias teve como propósito conhecer os “efeitos da pandemia ao nível 

da violência nas relações de intimidade, especialmente a exercida contra as mulheres e 

minorias de género, antes, durante e após a crise COVID-19”, assim como, perceber se as 

vítimas procuraram ajuda. Foram inquiridas 1062 pessoas: 72% admitiu ser vítima de 

violência doméstica, contudo não apresentou queixa, 51% não teve/tem perceção ou 

consciência de ter sido vítima. Como resultado, foi constatado que 77.8% dos inquiridos 

pertence ao género feminino, entre os 25 e 54 anos, e 82.1% com curso superior. De entre 

as vítimas, encontraram-se 138 casos de violência psicológica, 11 de violência sexual, 10 de 

violência física e outros onde estas três violências são praticadas em conjunto. Estes 

números confirmam os dados da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência 

Doméstica, que deu conta de 503 novos casos entre setembro e novembro.  

Ainda sobre o estudo da ENSP, mais de 34% das vítimas reportou ter sido vítima pela 

primeira vez durante o período de confinamento. A APAV tinha já discutido a possibilidade 

de famílias sem antecedentes registarem atitudes mais agressivas durante o período da 

COVID-19 como consequência do stress gerado pela constante convivência e pelo 

confinamento. 

A pandemia não pode servir de desculpa para fazer regredir direitos e abrandar o combate 

às diversas formas de exploração, opressão e violências contra as mulheres. 

(Ver anexo3) 

 

Associações de apoio à vítima: 
O facto de não ser apresentada queixa deriva de várias razões: ajuda considerada 

desnecessária para a alteração da situação, constrangimento, falta de perceção da 

gravidade do abuso, descrença nas autoridades… 

Assim, como forma de auxílio às vítimas de violência doméstica, foram criadas inúmeras 

associações de apoio à vítima que se encontram disponíveis caso a mesma se sinta 

confortável para denunciar e partilhar a sua experiência, de forma maioritariamente gratuita. 

De entre elas: 

 112 

 Linha Nacional de Emergência Nacional (114) 

 Linha da Segurança Social (300 502 502) 

 Linha saúde 24 (808 24 24 24) 

 Serviço de Informação de a Vítimas de Violência Doméstica (800 210 093) 

 SOS Voz Amiga (213 544 545 / 912 802 669 / 963 524 660) 

 APAV (116 006) 

 Conversa amiga (808 237 327 / 210 027 159) 

 Linha Rara (300 505 700) 
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 Serviço de Informação de Vítimas de Violência Doméstica (800 202 148) 

A violência é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. 

 

Sensibilização  
A sensibilização é uma ferramenta fundamental para a mudança comportamental 

relativamente à violência doméstica e nas mulheres. Sensibilizar é procurar atingir uma 

mudança de atitudes na população. Mudar atitudes requer educação, apresentando meios 

de mudança, para atingir o comportamento adequado para esta situação. 

Este processo deve passar por: 

 Sensibilizar a vítima para a tomada de consciência da sua situação 

 Sensibilizar a vítima para a denúncia da sua situação 

 Sensibilizar a vítima para a existência de recursos de apoio 

 Sensibilizar a população em geral para este crime público 

 

São assim os objetivos da sensibilização: 

 Contribuir para a diminuição do número de casos de violência doméstica 

 Promover a inserção familiar 

 Melhorar a qualidade de vida dos elementos pertencentes à família da vítima 

 Promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres, facultando a 

participação da mulher em condições de igualdade familiar, social e profissional 

 Modificar os padrões socioculturais e condutas de homens e mulheres com vista à 

eliminação de preconceitos  

 Prevenção e combate à violência de género  

 Apoiar mulheres vítimas de discriminação e violência doméstica 

 

A violência contra as mulheres não pode ser tolerada ou justificada, é urgente combatê-la 

com visibilidade, com recursos e sensibilização, com apoio às vítimas e com políticas 

capazes de erradicar a violência na vida das mulheres. 

(Ver anexo4) 
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Conclusão 
Com a realização deste trabalho, é possível perceber que ainda é necessária muita ação 

para que os números da violência doméstica registados diminuam. É por isso urgente 

proteger as vítimas, defender os seus direitos e culpabilizar quem e o que os viola. No 

entanto, como forma de combater este crime público tem-se percorrido um longo caminho 

que conta com a ajuda da sensibilização. É importante ainda referir que apesar do aumento 

da visibilidade que a violência doméstica vem adquirindo em Portugal, este fenómeno é 

ainda dotado de uma grande opacidade, e assim irá permanecer se não forem promovidas 

estratégicas de intervenção. 

 

O combate do nosso tempo passa por viver direitos e vencer violências e devemos fazê-lo 

em nome da igualdade, dos direitos, da integridade e segurança e da dignidade de todas as 

mulheres. 
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Anexos 

Anexo1 

 

 

Anexo2 
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Anexo3 
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Trabalho prático 
Composição visual do processo e consequências da agressão contra a 

mulher 
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Através da utilização de texturas, cores e materiais numa composição abstrata foi 

nosso propósito o de tentar reproduzir o processo e as consequências da agressão 

contra a mulher, principais vítimas da violência doméstica. 

O abstracionismo diz respeito à representação de uma realidade feita de maneira 

desconstruída. O trabalho tem como base este movimento vanguardista, no qual 

tentamos demonstrar uma visão diferente de um assunto tão regular e recorrente no 

nosso quotidiano.  

Inicialmente recolhemos a generalidade de sentimentos representativos deste tema 

como o sofrimento, a degradação, a tristeza, a depressão, o medo, a angústia, o vazio, 

entre outros.  

Finalmente, realizamos um estudo de tons a partir do qual criamos ligação entre cores 

e sentimentos, obtendo assim a nossa paleta de tons.  

               

 

 

                                                           

 

Integralmente, foram escolhidos tons escuros e fortes, sendo assim feita uma 

coligação entre alguns sentimentos como depressão, medo, angústia e vazio.  

Também se encontram outros tons como o verde e o roxo, que vão de encontro com a 

degradação da vítima, a partir dos quais fizemos uma analogia com as pisaduras, as 
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feridas e marcas deixadas na pele da vítima e também à decomposição alimentícia 

onde existe a prevalência desses mesmos tons.  

No seguimento das “pisaduras, feridas e marcas deixadas na pele da vítima “é 

possível observar a utilização de massa que remete à pele da mesma, criando um 

sentimento de ”humanidade“ no trabalho.  

E obviamente, prevalece, com grande destaque, a cor vermelha por todo o simbolismo 

que o tom representa nesta causa, sendo assim a cor caracterizadora desta “luta“.  

Por fim podemos destacar a “brutalidade“ e a  forma agressiva de como estão em 

exposição os materiais utilizados no trabalho de forma a criar a sensação de 

movimentos bruscos e respetiva agressividade.  
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