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A VIOLENCIA DE GÉNERO EM PORTUGAL 

2004-2010 

246  
mulleres assassinadas 

pelos seus parceiros ou 
ex_parceiros (UMAR, 

2011) 
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Mulheres assasinadas por Violência de Género em Portugal 2004-10 

A VIOLENCIA DE GÉNERO EM PORTUGAL 

Em 2010: 39 mulheres assasinadas. Tentativas de homicídio: 37 
   40% de mulheres assasinadas já  se tinham separado, ou mesmo 

obtido o divórcio. 



Legislação contra a violência de 

género  

• Portugal situou-se entre os países europeus pioneiros 

na luta contra a violência sexista contra as mulheres. 

 

• No Código Penal de 1982 se contemplavam os maus 

tratos como um crime de natureza pública, ainda que, 

em 1995, com a revisão do Código Penal, se produz 

um certo retrocesso na luta contra a violência com as 

mulheres, já que passa a contemplar o crime de maus 

tratos como de natureza privada.  



Legislação contra a violência de 

género  

• No ano de 2007, que uma nova lei volta novamente a 

estipular o crime de maus tratos como de carácter 

público.  

• Em 2009, foi aprovada a última lei nº 112/2009 (de 16 

de Setembro) para a prevenção da violência doméstica 

(termo utilizado na legislação portuguesa), a protecção e 

assistência às mulheres vítimas. Estatuto de víctima.  

 



AS RESPOSTAS SOCIAIS Á MULHERES VG 

(Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro)  

CASAS DE ABRIGO 

CENTROS DE ATENDIMENTO 

•Unidades residenciais destinadas a acolhimento temporário a 

vítimas, acompanhadas ou não de filhos/as menores. 

•Unidades constituídas por uma ou mais equipas técnicas, 

pluridisciplinares, de entidades públicas dependentes da administração 

central ou local, bem como de outras entidades que assegurem, de forma 

integrada, o atendimento, o apoio e o reencaminhamento 

personalizados de vítimas, tendo em vista a sua protecção. 



PROJECTO “AMOR, MEDO E 

PODER”: PERCURSOS DE VIDA 

PARA A NAO VIOLENCIA  

CONTEXTO 

Nasce ... 
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Equipa de Investigação 
• Maria José Magalhães – Investigadora Principal – CIIE 

FPCEUP 
 

• Ana Isabel Forte – CIIE FPCEUP 
Rosa Nunes – CIIE FPCEUP 
Elisabete Brasil – Directora Executiva da Área da Violência de 
Género - UMAR 
Alexandra Correia Dourado – Psicóloga do CAM - UMAR 
Salomé Coelho – Doutoranda FL da Universidade de Coimbra 
Ilda Afonso – Directora do Centro de Atendimento Pr’ATI - UMAR 
Lúcia Almeida Gomes – Doutoranda CIIE FPCEUP 
Ana Paula Canotilho de Seixas – Doutoranda CIIE FPCEUP 

 

INVESTIGADORAS/ES ASSOCIADAS/OS À EQUIPA 

• Yolanda Rodriguez Castro – Faculdade de Ciencias de la 
Educación – Universidade de Vigo 
Carminda Morais – ESENF – Enfermagem do IPVC 
Deidré Matthee – Psicóloga 
Hugo Monteiro – ESE - IPP 
Vânia Martins – Psicóloga  



Projecto:  

“Amor, Medo e Poder: 

percursos de vida 

para a não violência” 

Violência de gênero, 

especificamente no seio das 

relações de intimidade 

• A finalidade deste projecto: constituir um 

contributo crítico para compreender os processos 

que sustêm o fenómeno da violência de género, 

possibilitando ainda reconhecer as necessárias e 

possíveis intervenções para a irradicação deste 

problema social. 

• Este estudo pode oferecer um espaço onde as 

vozes das mulheres podem ser expressas e 

ouvidas. 



Projecto:  

“Amor, Medo e 

Poder: percursos de 

vida para a não 

violência” 

Violência de gênero, especificamente 
no seio das relações de intimidade, (em 

três vertentes) 

1.- Avaliação dos serviços de apoio a mulheres 

vítimas / sobreviventes de violência de género  

2.- Elaboração de histórias de vida e um trabalho de 

conscientização 

3.- A co-construção de redes sociais que poderão 

apoio, consciência e acção colectiva para a mudança 

social 

Fase I 

Fase II 

Fase III 



MOSTRA 

CASAS DE ABRIGO 

CENTROS DE ATENDIMENTO 

PROFISSIONAIS: directoras, 

directoras técnicas, asistentes 
sociais, educadoras sociais,  

advogadas/juristas, psicólogas/os,  

UTENTES: mulheres vítimas 



MOSTRA 

• Instituições de diferentes regiões de Portugal (Porto, 

Coimbra, Lisboa/Setúbal e Viana do Castelo) 

CENTROS DE 

ATENDIMENTO:  7 

-Profissionais:  14  

Utentes: 18 

CASAS DE ABRIGO: 7 

-Profissionais: 22  

Utentes: 21 



GUIAO DE ENTREVISTAS-

SEMIESTRUCTURAIS  

GUIAO PARA ENTREVISTAR AS/OS PROFISSIONAIS DAS 

INSTITUÇOES 

GUIAO PARA ENTREVISTAR AS UTENTES DAS  INSTITUÇOES 

ESGUARDAR AS QUESTOES ETICAS 

Historias de Vida 



• Explicar os objetivos da pesquisa 

• Explicar a presença de 2 pessoas entrevistadoras – 
diferentes línguas (países), diferentes perspectivas 

• Consentimento informado  

• Participação voluntária 

• Anonimato e confidencialidade 

• Consentimento para uso do gravador 

• Combinar como vai a pessoa verificar (e eventualmente 
acrescentar, explicar melhor) a transcrição da entrevista 

• Ser rigorosa com o tempo para a entrevista (1h)  

• No final, reforçar a importância da sua entrevista para o 
nosso trabalho, agradecer e felicitar pela sua 
participação.  

RESGUARDAR AS QUESTOES ETICAS 



• I. Filosofia da instituição 

• II. Filosofia pessoal 

• III. Métodos 

• IV. Dilemas e problemas 

• V. Avaliação 

• VI. Formação 

• VII. Parcerias 

• VIII. Participação 

• IX. Percurso pessoal 

• X. Política social 

 

GUIAO PARA ENTREVISTAS A 

INSTITUÇOES 



GUIAO PARA ENTREVISTAS A UTENTES 

Tipo de informação e conhecimento disponível sobre centros e as casas 

abrigo 

 Motivos para procurar a/s instituição/ões 

 Expectativas iniciais 

 Experiência prévia com outra/a isntituição de atendimento a vítimas 

 Eficiência dos métodos usados pelos membros das equipas técnicas nas 

respostas às utentes 

 Processo de institucionalização, especificamente nas casas abrigo 

 Perspectivas sobre o processo pessoal para um projecto de 

autonomização 

 Avaliação da assistência / atendimento / apoio providenciado pelas 

instituições 

 Sugestão para a melhoria dos serviços 

 



Metodologia: Qualitativa  
Análise de Conteúdo: (reglas) 

- ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURAIS E HISTORIAS 

DE VIDA 

1) Exaustividade (Bardin, 1986): categoriza-se todo o 

conteúdo das entrevistas;  

2) Exclusividade: centra-se a mesma idéia numa mesma 

categoria, sem misturar 

3) Semi-indução: levar a cabo a pré-categorização 

segundo as frases ou os próprios termos usadas pelas 

pessoas;  

4) Pertinência da categoria. 

5)Para cumprir a regra da objetividade (Triangulação de 

investigadoras) 



• Por motivos de segurança, confidencialidade e rigor 
científico, vamos preservar a identidade da casa de 
abrigo, nomeadamente a sua localização.  

• Os códigos são: CA1, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7 

» AT1, AT2, AT3, AT4, AT5, AT6, AT7 

 

• Também para referenciar os/as entrevistados/as, 
usaremos o seguinte código: d (para a diretora da 
instituição), dt (para a diretora técnica), ps (para o 
psicólogo), as (assistente social), ad 
(advogados/juristas) 

• Hivi1 – cambio do nome da mulher.  

Metodologia: Codificação da mostra 



Parte I. ANALISIS DOS DISCURSOS DOS/AS 

PROFISIONAIS  

 CONCEPÇÃO DE MULHER 

 NOÇÕES DE VITIMA, VIOLÊNCIA E  AGRESSOR 

 VISÃO DE CASA DE ABRIGO 

 

Parte II. NARRATIVAS DE MULHERES VITIMAS DE 

V.G. 

 CRISTINA E MARIA 

 

   

RESULTADOS 



ANALISIS DOS DISCURSOS DOS 

PROFISIONAIS  

 • No nosso estudo em relação a filosofia e 

a metodologia de intervenção, 

encontramos três tipos de instituições:  

1. Instituições Humanísticas  

2. Instituições Feministas 

3. Buscando a direção/ “Searching for 

direction” 



INSTITUÇOES HUMANISTAS 

 

Parte I. ANALISIS DOS DISCURSOS DOS PROFISSIONAIS 

•  A) CONCEPÇAO DE MULHER 

 



I.H.: Concepção de Mulher 

• Uma concepção de mulher centrada nas suas funções de mãe, 

portanto olhando a mulher sobretudo nas suas competências 

maternais e domésticas submersa na família. Nas entrevistas, 

perpassa uma grande vigilância sobre o facto das mulheres 

fazerem ou não as tarefas domésticas, prestarem ou não atenção 

as crianças.  

– E que muitas vezes [a mulher] está diminuída e está 

fragilizada, vem fragilizada de casa e tem dificuldade de 

se impor. É a nossa grande luta, é que as mulheres não 

assumiam a figura de mãe, quer na parte afectiva, quer 

na parte de construir regras e não conseguiam 

transmitir isso aos filhos. (CA5-ps: p.4) 

– Tentamos que as mães olhem para os filhos, perguntem 

como é que foi o dia, que os ajudem nos trabalhos de 

casa, que vejam os recados que as professoras 

mandam, se é que há recados. (CA5-ps :p.12) 



I.H.: Concepção de Mulher 

• Há um silêncio sobre a participação das mulheres noutras 

dimensões da vida na esfera pública. Mais ainda, este silenciamento é 

também sobre o seu sofrimento, já que é sempre referido o 

sofrimento dos ―agregados‖, ressaltando o sofrimento das crianças, sem 

nomear o das mulheres.  

– (...) Custa-me muito, custa-me muito ver, percepcionar, o 

sofrimento que alguns agregados familiares passam, durante 

anos, isso custa-me um bocado. (...) Mas custa-me bastante 

perceber que aquela pessoa, que aquelas crianças, que 

aqueles jovens viveram naquele mundo, tantos anos, isso 

custa-me bastante. (CA5-ps: p.14) 

• Assinala-se o facto de não nomear a palavra “mulher/es” substituída 

por vezes pelo termo de pessoa, sendo que, na maior parte das vezes, 

a linguagem é no masculino.  

– É feito, daquilo que observamos, das dificuldades que os 

utentes nos vão apresentando (..). (CA5-ps:p.17) 



I.H.: Concepção de Mulher 

 

• Falam de Plano Individual de Intervenção (PII) é construído não para a 
mulher especificamente, também para o agregado.  

– Mas esse projeto é construído, não para aquela senhora, 
para aquela mulher, mas para aquele agregado familiar 
(CA5.-ps: p.6) 

– No plano individual de intervenção onde definimos tudo 
(CA5.-dt: p.6) 

 

• A filosofia de contratar só pessoas com um perfil de “estabilidade 
familiar” ou seja, pessoas casadas, com ” regras”, de certa idade, 
com percurso de “calminho” que sirvam como modelos a imitar 
pelas utentes (CA5.-d: p.3), podemos inferir que esta casa de abrigo 
tem uma filosofia normativa sobre o que deve ser a mulher. 



I.H.: Concepção de Mulher 

•A directora da CA5 chega a definir a mulher ainda que de forma 

metafórica, que aqui para nós, a mulher é um bicho muito mau (CA5-

d: p.8).  

 

•A directora duma instituiçao humanista considera importante ter uma 

figura masculina numa casa abrigo: 

 

• Nós temos um homem na casa abrigo. Porque eu acho 

que a figura masculina, apesar de neste contexto ser, 

vamos lá, o agressor. Também eu acho que as crianças 

não devem ficar, nem sequer as vítimas. (CA5-d:p.3) 

 

• A nossa casa contrariou os parâmetros normais, em 

termos de pessoal, das outras casas existentes no país. E 

isso, sem dúvida nenhuma, acho que teve muito a ver 

(modéstia à parte) comigo (CA5-d: p.3) 



INSTITUÇOES HUMANISTAS 

 

ANALISIS DOS DISCURSOS DOS PROFISSIONAIS 

•  b) Noções de violência e  agressor  

 



I.H. Noções de violência e  agressor 

CONCEPÇÕES DE VIOLÊNCIA: 

• As/as profissionais I.H. que pensam que não deixa de ser relevante a 

necessidade de afirmar que também há homens vítimas de violência, 

como se fosse muito grave que num contexto de casa de abrigo para 

mulheres, não se mencionasse o “sofrimento” dos homens às mãos 

das mulheres. 

• Como também há homens, coitados, vítimas de violência 

doméstica. No nosso país, não há nenhuma casa, mas, por 

exemplo, na Alemanha, existe, portanto, não são só as mulheres 

que são as coitadinhas mas são também os homens, também há 

homens. (CA5-d: p.6) 

• A idéia que  sair da situação violenta depende da “vontade” e do que a 

vitima tem “dentro da sua cabeça”.  

• [Sair da situação violenta] também depende muito do caráter, 

acho eu, da mulher. (CA5-d: p.6) 



I.H. Noções de vitima, violência e  agressor 

CONCEPÇÕES DE VIOLÊNCIA: 

• Apesar de explicitarem que a violência doméstica atravessa todas 
as classes sociais, o grosso do discurso assenta nas razões 
econômicas como causa deste tipo de violência. Portanto, a 
dependência financeira que têm em relação ao marido/companheiro que 
justificam a violência. 

• As mulheres vítimas de violência doméstica não são só da 
classe baixa, há muitas escondidas. (CA5-d: p.6) 

• Muitas delas, por razões econômicas. (CA5-d: p.8) 

• Portanto, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem 
razão. Eu acho que, na minha opinião, são famílias, umas 
numerosas, (...) e porque necessitam do parceiro 
economicamente, e faz com que elas, como não têm trabalho, 
não querem trabalhar, fiquem rendidas, ali, àquela vida, 
aparece qualquer coisa. (...) essencialmente da parte 
econômica.(CA5-d: p.9) 

 
 



I.H. Noções de vitima, violência e  agressor 

• Uma diretora duma instituição concede muito relevo à estabilidade no 

percurso de vida familiar, atribuindo à instabilidade e à falta de regras 

na família uma ou outra causa de violência.  

– Por aquilo que me é dado a conhecer, eu acho que aquelas 

pessoas foram pessoas com um percurso de vida instável. 

(CA5-d: p.8)  

• A violência começa por uma falta de respeito, eu acho que há muita 

forma… isto depende do agressor (CA5-d: p.9).  



I.H. Noções de vitima, violência e  agressor 

NOÇÕES DE AGRESOR: Ha profissionais que faz uma ligação entre agressor e 

pessoa mais ou menos equilibrada. 

 

– Se o agressor for uma pessoa desequilibrada, pode ter uma 

conotação [de desiquilibrada]. (CA5-d: p.9) 

– Agora, por exemplo, pode ser uma pessoa até mais ao menos 

equilibrada, eu não estou a dizer que isto será assim. Mas que 

chega a casa, tem a mulher em casa, tem dois ou três filhos em 

casa, a mulher não faz nada, chega a casa tem tudo sujo, tudo 

porco, tudo não sei quê, acho que o homem não deve ficar 

também satisfeito encontrar isto, não é? Não quer dizer… o 

que os motiva a terem nada… e eu sou contra a violência. É 

óbvio, não é verdade?. (CA5-d: p.9) 

 É dizer, o marido tem razões para estar insatisfeito e descontente com a sua 

mulher, encontra tudo “sujo” quando chega a casa, e conseqüentemente, 

responde com violência. Por outro lado, se não tem razões é porque é uma 

pessoa desequilibrada.  



INSTITUÇOES HUMANISTAS 

 

ANALISIS DOS DISCURSOS DOS PROFISSIONAIS 

•  c) Visões da Casa de Abrigo 

 



I.H. Visões de Casa de Abrigo 

• A missão de CA é que as mulheres consigam a sua autonomia segundo o 

que definirem por elas próprias, e, por outro, o papel que os profissionais 

se atribuem a si mesmos de “incutir” os valores da instituição às mulheres. 

• A principal missão é que as mulheres consigam a sua autonomia e 

tenham contacto com um modelo que não passa pela violência, ou 

seja, que tenham uma alternativa que não [passe] pela violência. 

(CA5-dt: p.1) 

• O que nós tentamos é incutir os nossos valores, nós trabalhamos 

com eles todos os dias, na equipa não técnica e nas utentes. (CA5-

dt: p.2) 



• Uma CA é um lugar protegido e seguro por oposição à vida real “lá fora” 

que implicitamente é caracterizada como uma vida de dureza. Coerente 

com esta concepção, estes profissionais tem “uma grande preocupação” 

em que a casa de abrigo não seja um “hotel de cinco estrelas”, para que se 

pareça o mais possível com a vida “lá fora”. Para complementar esta 

concepção de que a casa de abrigo não corra o risco de ser “demasiado 

boa” para as utentes. 

• Achavam que – por exemplo – estas senhoras deviam ir tudo para 

lá. Devia ir lá a limpeza para limpar a casa, devia ir lá a roupa para a 

lavandaria, devia de ir o comer todo feitinho para as senhoras e as 

senhoras estavam num hotel 5 estrelas. (CA5-d: p.7) 

 

I.H. Visões de Casa de Abrigo 



I.H. Visões de Casa de Abrigo 

•A organização e funcionamento duma casa de abrigo está muito 

relacionado com  a filosofia e concepções da instituição.  

•Nas instituições Humanistas, as mulheres/utentes estão muito 

implicadas nas tarefas domésticas da CA e também nas comidas, assim 

queda referido no regulamento interno:  

•As refeições ao jantar e ao fim-de-semana são 

confeccionadas lá na casa, há uma escala rotativa, para 

não sobrecarregar ninguém, é dividido de igual forma, 

tendo em atenção horários de trabalho e essas coisas 

todas, assim como as restantes tarefas. (...) O jantar é 

também confeccionado na casa, o almoço não, é trazido 

de fora da cozinha da instituição. (CA5-dt: p.5) 

  



INSTITUÇOES FEMINISTAS 

ANALISIS DOS DISCURSOS DOS PROFISSIONAIS 

•  a) Concepção de Mulher 

 



I. F. Concepção de Mulher 

•  Nos discursos dos/as profissionais que trabalham em CA feministas 

falam sempre de ―mulher‖ . 

– As mulheres estão donas do seu nariz. Pelo menos a maioria. (CA6-

co/ps: p.21) 

• O trato às utentes por parte dos/as profissionais de estas CA são de 

igual a igual. Uma directora técnica (CA6) explicita que as mulheres 

devem ser tratadas como ela própria gostaria de ser tratada: 

– E, portanto, nós achamos que as pessoas devem ser 

tratadas de forma igual a nós próprias e não defendíamos 

que “oh, vale qualquer coisa!” (CA6-d/dt: p.4) 



I. F. Concepção de Mulher 

•  Claramente nos seu discursos defendem os direitos da mulher e 

lutam contra os estereótipos de gênero 

– Nalgumas instituições feministas sobressai uma filosofia da libertar as 

mulheres do peso dos estereótipos e do fardo do trabalho doméstico 

para estarem mais disponíveis para o relacionamento com as crianças, 

para o teatro, para a participação na cidadania política, e até para as 

férias na praia. Isto está de acordo com a filosofia desta instituição de 

“tudo o melhor para as utentes”, não resvalando para a caridade (CA6-

dt: p.8). 

•  Nalguns casos sobreproteção da mulher: as mulheres são nossas, 

somos as responsáveis delas (CA6- dt: p.9) 



Os/as profissionais das instituições feministas utilizam a noção de Projeto de 

vida (CA6-Co/Ps:p.20; CA1-Dt:p.8), manifestam abertamente a sua discordância 

com a designação legal do conceito de Projeto Individual de Inserção (PII) já que 

o termo inserção induz a idéia de que as vítimas estão em algum lugar de 

marginalidade. 

•Uma coisa que nós estamos a aperfeiçoar agora, que não temos, é 

o chamado, que por sinal é de lei, agora que não temos, é a 

chamada… o que está na lei, a história do plano individual, de que 

eu não gosto nada da palavra, pronto! Plano individual de 

reinserção. Acho que as pessoas não são reinseridas. Temos que 

passar a fazer isso. Mais firme como se fazia por exemplo em 

relação à reinserção social de um delinqüente, mal comparado! 

(CA6-D/Dt: p.23) 

 

I. F. Concepção de Mulher 



INSTITUÇOES FEMINISTAS 

ANALISIS DOS DISCURSOS DOS PROFISSIONAIS 

•  b) Noções de violência e  agressor  

 



• Nos discursos dos/as profissionais das CA feministas apresentam 

firmemente as suas concepções de violência doméstica, vítima e 

agressor.  

–A violência doméstica constitui um crime enquanto 

atentado aos nossos direitos fundamentais (CA 1-dt:p.2) 

–A mulher é a vitima (CA6-Co/Ps:p.20; CA1-Dt:p.8) 

–O agressor é o culpável da violência contra as mulheres 

(CA1 e CA6) 

– [Um agressor] um deles morreu com cancro, foi ótimo! 

(CA6-D/DT: p.24) 

I.F. Noções de vitima, violência e  agressor 



INSTITUÇOES FEMINISTAS 

ANALISIS DOS DISCURSOS DOS PROFISSIONAIS 

•  c) Visões da Casa de Abrigo 

 



• Os/as profissionais das CA feministas apresentam claramente os valores 

feministas que estão na base da instituição: 

• Nós não negamos os valores feministas, (...) que é uma mulher 

que intervém no mercado de trabalho, que intervém na política, 

que intervém na educação de onde também estamos organizadas 

por essas áreas. A filosofia da casa de abrigo consiste em 

incentivar as mulheres para a sua participação fora da casa (CA6-

d/dt: p.2) 

• Nessa linha, os nossos valores são feministas. Por coerência, a 

equipe técnica reconhece às utilizadoras o direito de tomar 

decisões sobre o seu presente e futuro, mesmo que essas 

decisões impliquem um reatar da relação abusiva. Pretendemos 

que, durante a permanência  na Casa de Abrigo, as mulheres se 

apercebam que existem alternativas face à realidade vivida 

anteriormente, e que a decisão de  agarrar essas alternativas 

lutando por elas, lhes pertence. (CA1-dt: p.22) 

 

I.F.   A VISÃO DE CASA DE ABRIGO 

 



•  CA é para quem tem uma situação de risco, e não propriamente 

desproteção social 

• É para quem tem uma situação de risco, e não propriamente 

desproteção social (CA1-d: p.2) 

• É um recurso caro e escasso, que são as Casas Abrigo, não 

podem ser utilizadas para casos sociais! De maneira nenhuma! 

(CA6-d/dt: p.8) 

 

• A casa de abrigo não é solução para tudo, porque as mulheres quando 

chegam trazem experiências, capacidades e perspectivas diferentes: 

•  [Pénsa-se] E que as mulheres chegam aqui e nascem de novo. 

Isso é que era bom, mas de fato não nascem. (...)Trazem uma 

série de “bagagem”, de experiência, de capacidades internas e 

vazios tremendos e, com os vazios tremendos, nós dificilmente 

obtemos resultados” (CA1-dt: p.16) 

I.F.   A VISÃO DE CASA DE ABRIGO 

 



• Os/as profissionais das CA feministas diz na casa de abrigo é importante 

não ter uma atitude maternalista, não se substituir a pessoa. É importante 

deixar a própria utente a decisão. 

• Em consonância, não temos uma "atuação maternalista", nem a 

filosofia do "fazer por", pelo contrário,  incentivamos as mulheres a 

pensarem e a executarem, todas as etapas necessárias para que 

alcancem a sua autonomia. A equipe, no entanto, disponibiliza-se, 

transmitindo a mensagem clara, que constitui uma retaguarda, um 

ponto de apoio,  um parceiro, no sentido de acompanhar a mulher 

nesse percurso. (CA1-dt: p.23) 

• A casa de abrigo não é lugar para fazer psicoterapia com as mulheres, não é 

uma comunidade terapêutica 

• Eu pelo menos não considero que uma casa abrigo seja uma 

comunidade terapêutica, senão teríamos que reformular tudo. 

(CA1-dt: p.14) 

• Mas nós temos um modelo na casa abrigo que é, nós não 

fazemos psicoterapia na casa abrigo. (CA6-co/ps: p.18) 

 

 

 

I.F.   A VISÃO DE CASA DE ABRIGO 

 



• Os/as profissionais também consideram importante a preservação da 

intimidade e da privacidade mesmo dentro da própria organização, 

considerando que a casa de abrigo não é nenhum aquário, nem lugar de 

experimentações . 

• Não é nenhum aquário, portanto não entram lá de maneira 

nenhuma. (...) Outra coisa interessante, as pessoas da associação 

não vão lá, não vão à Casa Abrigo, isso é uma regra! Nós é que 

entramos na Casa Abrigo, mais ninguém. Os outros elementos da 

direção não andam lá a ver as senhoras… (CA6-d/dt: p.6) 

 

 

 

I.F.   A VISÃO DE CASA DE ABRIGO 



I.F.   A VISÃO DE CASA DE ABRIGO 

- Diferencias 

Perspectiva 

MARXISTA 

Perspectiva 

LIBERAL 

CA 

FEMINISTA 



 

CA perspectiva mais LIBERAL: 
• Defendem que uma casa abrigo deve ser um espaço confortável, bonito, 

agradável, pequeno, como uma grande família (CA6) 

• Estas profissionais têm como princípio não dar algumas coisas que 

consideram que devem ser comprados especificamente para cada 

mulher e por ela própria, por exemplo a roupa interior.  

• Preocupam-se também com alguns aspectos da propriedade individual 

como seja a carta de condução e a habitação. 

• Defendem também o tudo fora da casa, no sentido do estímulo da 

participação das mulheres no espaço público. 

• Esta organização defende que estas mulheres não devem ser ocupadas a 

fazer trabalhos domésticos e de limpezas, nem cozinhar, que tem que 

aproveitar o tempo na casa de abrigo para se cultivarem, aumentar a 

sua formação profissional, etc. (CA6).  

• Não aceita a utentes toxicômanos, com problemas mentais. 

I.F.   A VISÃO DE CASA DE ABRIGO 

- Diferencias 



CA perspectiva mais MARXISTA: 

• Um princípio que é específico da casa de abrigo CA1 é a proximidade 

com o mundo real (CA1-dt: p.2). Podemos ver aqui alguma relação com o 

feminista marxista, no sentido de que a propriedade e o luxo são elementos 

da sociedade capitalista que não devem ser valorizados.  

• As utentes são responsáveis pela limpeza dos seus espaços (quarto e 

apartamento), e colaboram na limpeza dos espaços comuns da casa. 

Existe unha funcionaria de limpeza que assegura essa tarefa durante a 

semana. Esta forma de organização da casa tem como objetivo de 

minorar o choque a quando da saída da casa abrigo (CA1-dt: p.2).  

• Aceita a todas as mulheres vítimas de violência de gênero.  

 

I.F.   A VISÃO DE CASA DE ABRIGO 

- Diferencias 



DIFICULTADES DAS UTENTES QUANDO SAEN DA 

CASA DE ABRIGO QUE ASINALAM TODOS OS 

PROFISSIONAIS DE CA HUMANISTAS E FEMINISTAS 

• Dificuldades de habitação 

• Dificuldade de emprego 

• Dificuldade por a morosidade dos tribunais  

 



RESULTADOS 

Parte II. NARRATIVAS DE MULHERES 

SOBREVIVINTES DA VIOLENCIA DE 

GÉNERO  

Historia de CRISTINA  

Historia de MARIA 



HISTORIA DE CRISTINA 

• Cristina (Hivi1), agora com cerca de 50 anos, freqüentou a universidade, 

geriu, com o marido, uma empresa da área da saúde, com sucesso 

económico. 

•  Cristina sofreu violência no segundo casamento, durante um grande 

período de tempo (30 anos, mais forte nos úlitmos cinco anos).  

• Cristina tinha tido um casamento anterior, com um filho e uma filha, sobre o 

qual afirma: 

» tinha tido um divórcio amigável… Foi fácil, porque eu 

deixei-lhe a casa completa. E levei um menino em 

cada braço. Pequeninos. O meu filho com 5 anos e a 

minha filha com 6 meses. (Hivi 1: pág. 2) 

• Recomeçou a sua vida do zero, com uma grande força, ainda que não 

retomou os estudos e conseguiu organizar-se para criar dois filhos sozinha. 



HISTORIA DE CRISTINA 

• Cristina, na Faculdade, haveria de conhecer o seu futuro agressor,  

• Logo no início, no namoro, na universidade. Fomos sair, 

[fomos] num 8º ou 9º andar. E depois ele já tinha bebido uns 

copos, penso eu, que estava assim um bocadinho alterado, e 

então fomos assim ver a vista à varanda, o que é que ele faz? - 

Ora chega-te aqui!” Pegou-me ao colo e pendurou-me fora da 

varanda. E abandonou-me. Que horror, ai. (…) agarrei no 

pescoço dele com quanta força tinha, (…) Foi a minha defesa e 

foi a primeira coisa que eu vi que havia qualquer coisa. Que ele 

ia… mas pensei que fosse do álcool.  (Hivi1: pág. 4) 

• Como podemos ver por este excerto, Cristina tem logo no início do namoro 

uma experiência que a põe alerta sobre o comportamento do namorado, 

mas que ela desvaloriza atribuindo ao álcool.  



HISTORIA DE CRISTINA 

• Uma vez casados,  a violência converteu-se num modo de vida, 
estando presente todos os dias. Até atingir uma situação limite: 

 
• Aí, a violência ainda aumentou mais. Começou a aparecer, a 

bater-me mais, nódoas negras, aqui e acolá e eu assim: “- Isto 
não deve ser nada.”  

    Depois ficava toda negra, aqui e ali, nos braços, então, 
pescoço, tudo, então, passou a estrangular-me também. 
Depois era agressão, já com estrangulamentos.  

    Ah, em 2005, (…) deitou-me as mãos ao pescoço… (…) Foi 
depois do almoço, deitou-me as mãos ao pescoço com uma 
fita, daquelas fitas de porta-chaves, era azul. (…) atirou-me 
aquilo ao pescoço, atirou-me ao chão, arrombou-me a porta da 
casa de banho, (…) ao pontapé, atirou-me ao chão, enfiou-me 
uma coisa dessas no pescoço assim por trás, atirou-me ao 
chão, e eu de gatas assim no chão e ele com (…) um pé em 
cima das minhas costas e a puxar-me assim, e eu a fazer 
assim… [coloca as mãos ao pescoço, como se estivesse a 
libertar-se de uma fita que estivesse a esganá-la]  

                                                                                  (Hivi1: pág. 6) 



HISTORIA DE CRISTINA 

Estratégias de Cristina para fazer frente a violencia 

• Cristina fez várias queixas, diversas diversas vezes chamou a polícia. 

Começou a participar à polícia a partir de 2006. A avaliação que faz da 

actuação das forças de segurança é da sua completa inadequação:  

• Eu penso que eles [a polícia] não fazem mesmo nada. El 

voltaram a mudar a fechadura. E eu chamei a polícia, e a 

polícia disse: “- Olhe senhora, prove como mora aqui. 

Um documento.” “-Um documento, é para já – mostrei – 

está aqui.” “-Pois está, é verdade.” “-Pois, então, quero 

entrar já em minha casa.” “-Não.” (…)  Ele [o marido] 

entretanto apareceu. (Hivi1: pág. 11) 

• Uma das estratégias do agressor é que, depois de um comportamento de 

violência, chamava ele a polícia, insultando-a, na frente da polícia. Assim, 

quando ela chamava a polícia, as/os agentes não lhe prestavam atenção.    



HISTORIA DE CRISTINA 

• No que se refere à saúde, é de assinalar que Cristina foi ao hospital 
depois de agressões, e os profissionais de saúde não lhe 
perguntaram nada, não apresentaram queixa, nem nos 
processos médicos [informes médicos] deixaram qualquer 
referência à violência domestica: 

» (…) também já tinha ido ao hospital, ao médico, e 
também no hospital que me observou várias 
vezes, com escoriações. Acho que não [fizeram 
queixa no hospital]. Eu é que fui lá mais logo 
[mais tarde] pedir uma declaração, nem 
participaram que era violência doméstica. (Hivi1: 
pág. 26) 

 

• Da parte do médico de família, tem apenas o aviso de que o 
agressor é perigoso: 

» O próprio médico já me tinha dito: “- Olhe, desse 
homem espere tudo. “-Tudo do pior. Ele vai-lhe 
fazer tudo do pior.” (Hivi1: pág. 27) 



HISTORIA DE CRISTINA 
• Sem apoios, nem da família, nem empregados, Cristina pediu o 

divórcio:  

– [o marido] pediste o divórcio e, por conseguinte, vais para 

a rua.” “- E vais ser uma sem-abrigo.” – Disse-me a minha 

filha. (Hivi1: pág. 9)  

• Não teve o apoio da sua própria advogada como acabou por perder: 

– “porque era conflituosa”. Com certeza, depois de ter 

andado ali ao pontapé, a passar fome, espancada, 

roubada… (Hivi1: pág. 29) 

 

• Cristina tem um grande sentimento de ter sido injustiçada, em todo o 

processo. Também no que se refere à morada de família, apesar de ser 

proprietária também e de ter ajudado a reconstruir a casa, não teve ainda 

acesso a nada, excepto algumas roupas que lhe enviaram 

– Esta casa fui eu que a reconstruí. Reconstrui-a toda, que 

estava uma miséria. As roupas mandaram-mas algumas, 

tenho algumas. Mas as fotografias, nunca mais as vi. Nem 

os meus livros. Nada. (Hivi1: pág. 32) 
 

 



HISTORIA DE CRISTINA 

• A única coisa que conseguiu foi o processo no tribunal do 

trabalho cuja decisão lhe foi favorável, já que o tribunal determinou, 

como de facto, que é proprietária da empresa da saúde e o marido 

não a podia despedir: 

– Entretanto depois correu o processo em tribunal do 

trabalho. Conclusão brilhante, isto foi tudo uma 

brincadeira da parte do meu marido, porque eu não 

posso ser despedida, nem deixei de ser, nem fui, porque 

sou dona. Sou tão dona que tenho de ir comprar os 

meus tratamentos a outras [empresas de saúde]. E não 

vou lá, e não posso lá ir. (Hivi1: pág. 32) 

 

• Apesar da decisão, ainda ―hoje” não pode nem sequer lá entrar. 



HISTORIA DE MARIA 
• Maria (Hivi2), com perto de 40 anos, tinha sido secretária de uma empresa 

que entretanto fechou por falência, sendo desempregada nos últimos anos [de 
longa duração].   

• Maria vivia numa cidade de província, já tinha sido casada, com um 
historial de violência, da qual se livrou com a ajuda dos pais: 

» Já vim de outro casamento, que também teve agressão 
física e, entretanto, também fiquei mal, fiquei com a 
minha filha com 8 meses nas mãos (Hivi2: pág. 10) 

• Maria conheceu o marido por amigos comuns, seduzida pelo seu “ar 
desamparado”: 

» Namorei para aí um mês que ele tinha pressa de casar.  
Quanto tempo é que eu namorei? Nem chegou a um mês. 
[Para casar] aquilo foi uma rapidez. (...) Porque ele tinha 
(…) sempre um ar desamparado. (…) e precisava muito 
de falar, e depois as coisas começaram a aquecer muito 
e “olha, vamos casar”. (Hivi 2: pág. 4) 

• A constatação final de Maria é que ele ―casou com o carro e a casa‖ (Hivi2: 
pág. 5), porque rapidamente se instalou na casa e se apropriou do carro: 

» Apoderou-se do carro e depois desaparecia, passava 
meses fora. (Hivi2: pág. 5) 



HISTORIA DE MARIA 

• Maria relata que foi vítima de violência verbal e psicológica durante o 
seu curto casamento (menos de um ano), desprezava a sua enfermidade 
(fibriomialgia), chamando-a de: 

» “Tu és paranoica, és maluca e és… baixo nível, és… 
(…) uma ordinária, és uma ordinária, e a tua filha é a 
mesma coisa” (Hivi2: pág. 7) 

• Durante este ano, chegou a engordar 10 quilos, segundo a sua própria 
expressão: 

» ― Eu estava a comer e a calar, a comer e a calar” (Hivi2: 
pág. 4) 

• Em face disto, ela consegue divorciar-se dele. Mas o divórcio não a livra 
da violência, pelo contrário, ele passa à violência física: 

» Fui vítima de violência doméstica embora já estivesse 
divorciada dele mas, pronto, ele achou que ainda 
havia de se vingar.(...) Portanto, nós divorciámo-nos 
em Março, e ainda estão lá pertences do… Eu não o 
trato por senhor, trato-o por animal. Porque assim 
estou a ofender os senhores… Porque só um animal é 
que faz isto. (Hivi2: pág. 7) 

 



HISTORIA DE MARIA 

• A situação de violência mais grave, tentativa de homicídio. O marido 
entra na casa e ataca o pai, mãe, empregada e a ela, acabam os 4 no 
hospital:  

– Depois de agredir toda a gente, virou-se de novo para ela e 
quase a assassinou, chegando ela a pensar “acabou... a 
minha vida acabou”: 

– Ai, meu deus, pronto, foi a minha vez, pegou-me nos 
cabelos, “tumba” em cima da mesa da cozinha, (…), só sei 
que eu lá consegui virar a cara e foi deste lado, mas foi 
com uma violência, só sei que o sangue jorrou logo ali e 
eu naquele momento disse logo (…) porque foi com uma 
violência tão grande (…). Ele depois pegou nessa vareta lá 
do chapéu, (…) Depois disso, ele atirou-me para o chão 
com toda a força, fiquei assim meia atordoada e tal, e 
pensei assim “vou fechar os olhos e faz de conta que 
morri, pode ser que ele se acalme” (…) Eu ainda tenho 
aqui um alto na perna, fiquei ali com um derrame (…) E 
graças a deus que a minha filha estava na escola. (Hivi2: 
pág.s 11-12)  



HISTORIA DE MARIA 
• Também aqui se observa o ciclo da violência. Depois desta 

tentativa de homicídio, ainda pede desculpas: 

» Depois dessa do hospital, mandava mensagens e 
ligou para mim, ligou para mim e eu atendi “eu 
quero ir pedir desculpas ao teu pai”, e chorou 
baba e ranho. (HIvi2: pág. 16)  

• Estratégias de Maria para faz frente a violência: 

• A actuação das forças de segurança: o agressor também tenta 
enfraquecer as queixas de Maria perante as forças de segurança, 
classificando-a de ―doente mental‖.  

• Os agentes policiais apenas lhe da a informação de que pode 
apresentar queixa durante seis meses.   

• Entretanto, liga para uma instituição de apoio à vítima, que não a 
atendem e ela não volta a fazer nenhuma chamada até à tentativa 
de homicídio.  

• No episódio de tentativa de homicídio: 

»  ―a polícia nunca mais chegava, é horrível. 
[Podíamos ter morrido todos], completamente.” 
(Hivi2: pág. 12)  



HISTORIA DE MARIA 

• Actuação do âmbito da saúde 

• Também nesta narrativa, encontramos este alerta para a 

perigosidade do agressor, mas sem mais nenhuma actuação: 

 

» Porque inclusive a minha médica de família me disse 

“olhe ele é impulsivo, aquilo sai dali o que for” 

porque ela também é a médica de família. E ele 

também já tinha ido à psiquiatra onde eu trato a 

depressão e não sei quê, portanto todas me tinham 

avisado de que ele... aliás, a psiquiatra disse-me “há 

ali uma psicopatia‖… (Hivi2: pág. 13)  



HISTORIA DE MARIA 

• A narrativa de Maria também não mostra um quadro mais risonho 

no que se refere à actuação dos tribunais: da tentativa de 

homicídio, o agressor ficou em prisão preventiva, mas no 

julgamento, o tribunal decretou: “consultas de psiquiatria e 

medida de coacção”, o que faz Maria afirmar: 

» Quer dizer, agressão e uma agressão que podia 

ter dado em... morte! É incrível como é que ele lá 

conseguiu [ficar cá fora]. Ele tem, vai tendo 

[poder]. Porque esta gente [tribunal, judiciária...] 

continua muito aliada dos agressores, sabe, 

muito, muito, porque as pessoas, não sei porquê, 

não querem ver as bestas que estão ali, sabe. 

(Hivi1: pág. 29)  



CONCLUSAO FINAL: 

 

A) CASAS DE ABRIGO 

B) DAS NARRATIVAS DE VIDA 



CONCLUSÃO FINAL  CA I 

• Podemos afirmar que uma casa de abrigo humanistas para 

mulheres vítimas de violência de gênero gerida por uma Instituição 

de Solidariedade Social, mostra um não entendimento do fenômeno 

da violência doméstica nas relações de intimidade.  

• As mulheres vêm duma experiência onde não têm autonomia para 

decidir sobre a sua vida para tomar decisões sobre o seu cotidiano 

e entram numa instituição humanista que também controla e 

restringe a sua liberdade.  

–“incutir os valores da instituição” (CA 5) 



CONCLUSÃO FINAL CA III 

• Esta violência nas relações de intimidade mantém-se porque a 

ideologia de gênero dominante ensina as mulheres que elas são as 

responsáveis pela felicidade do seu lar e, portanto, é a ela que 

compete garantir a harmonia e bem-estar da “sua” família e 

socializa os homens no exercício da força e do domínio sobre os 

mais fracos, nomeadamente as mulheres.  

• Sem desconstruir os estereótipos de gênero será muito difícil 

proteger as mulheres dos seus companheiros violentos e formar 

masculinidades que aprendam a viver relações de intimidade 

assentes na igualdade. 



• As casas de abrigo geridas por Organizações Feministas, mostram 

uma visão de apoio, respeito e defensa pelos direitos da mulher 

em toda a sua dimensão (física, psicológica, socio-laboral, ...), 

reivindicando o seu papel tanto na esfera pública como na privada. 

Lutam contra os estereótipos de gênero e as estruturas patriarcais 

da família. Não concedem veemência ao agressor que é o 

“culpável” da situação de violência que vive a mulher.   

• Algumas limitações, como por exemplo: 

- Sobreproteção  das utentes e control (As profissionais são 

responsáveis das utentes ate o fim).  

CONCLUSÃO FINAL CA IV 



CONCLUSÃO H.V I.  

• Como reflexão final, podemos constatar que os 

percursos destas duas narradoras são muito 

semelhantes, tiveram experiências anteriores de 

violência, independemente da classe social. 

 

• Em relação ao historial da violência de ambas as 

narradoras, constatamos que Cristina sofreu violência 

no casamento, durante um grande período de tempo, 

enquanto Maria é vítima de uma grande violência 

(tentativa de homicídio) de um ex-parceiro. Assinala-se 

que o divórcio ou a separação não significam segurança 

para as vítimas  



CONCLUSÃO H.V. II 
• A justiça, as forças de segurança, a saúde são 

inoperantes. Na sua atuação, demonstram a sua 
tolerância à violência de gênero, a desconsideração sobre 
as vítimas, o sucesso da manipulação dos agressores e, 
ainda, as lacunas ao nível da legislação — sobretudo em 
termos da sua regulamentação.  

 

• Observa-se a total desarticulação dos distintos serviços, o 
que é absolutamente evidente e contundente: saúde, 
judicial, policial. Fica claro que a única saída para as 
vítimas são as casas de abrigo, deixando estas 
instituições a braços com a resolução de todos os 
problemas das vítimas, enfrentando assim um acréscimo 

de constrangimentos.  



CONCLUSÃO H.V. II 

 

• Como medida fundamental para superar o 

grave problema da violência de gênero é a 

articulação dos serviços no apoio às 

vítimas e uma maior responsabilização 

dos agressores 

• Medidas ata agora não contemplados na 

legislação vigente.  



Muito Obrigado, 

 pela atenção 

 
Resultados do Projecto “Amor, Medo e Poder: percursos de vida 

para a não-violência”  

 


