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Esquema: 
 
 
 

 

1.  Que questões emergem a partir de um estudo empírico,  
o Projeto Love, Fear and Power? 

2.  Reflexões a propósito dos resultados 



1.  

-  A violência de género, doméstica, nas relações de 
intimidade, está na agenda política pela pressão dos 
movimentos feministas e de mulheres; 

-  Especificidade do contexto português em relação à 
vg e vd; 



Algumas ‘lentes’ teóricas (cont.) 

Sexismo, homofobia (lesbofobia) e misoginia 
p r e v a l e c e n t e s n u m a s o c i e d a d e q u e 
historicamente ‘safou’ a memória acerca do 
movimento feminista de 1ª ‘vaga’, reduziu ao 
silêncio o movimento feminista de 2ª ‘vaga’ e vive 
hoje a simultaneidade dos processos sociais 
resultantes da pressão da 2ª e a emergência da 
3ª.  



Algumas ‘lentes’ teóricas (cont.) 

Contexto socio-económico e político mais geral: o 
desfalecer do estado de providência, o neoliberalismo 
desenfreado, a prevalência dos discursos 
assistencialistas em vez de um discurso de direitos – 
a cooptação do conceito de justiça para noção 
meritocrática. 

O Estado e o ‘3º setor’.  

D i f i cu ldades ac resc idas pa ra as v í t imas 
individualmente e para as instituições que trabalham 
no apoio a mulheres vvg ou vvd.  



Reflexões a partir de um estudo empírico 

Resultados do Projeto  

Amor, Medo e Poder: percursos de vida para a 
não violência 

(Love, Fear and Power: pathways to a non violent 
life) 

Site: http://www.fpce.up.pt/love_fear_power 



Opções epistemo-metodológicas e éticas 
-  Pesquisa em profundidade: entrevistas 3 

profissionais x 7 CA’s + 3 x 7 AT’s + 4 saúde + 
12 forças de segurança; entrevistas  3 
sobreviventes x 7 CA’s + 3 x 7 AT’s + 1 
organismo igualdade.  

-  Articulação com a dimensão participativa, quer 
por parte das/os profissionais quer por parte 
das sobreviventes / vítimas; 

-  Cuidado com as questões éticas tanto com as 
instituições e profissionais como com as 
sobreviventes / vítimas.  



Resultados 
 

Diferentes tipos de instituições (3), dentro 
das instituições especializadas: 

� humanistas (78%),  

� feministas, & 

�  searching for direction.  



Alguns resultados: 
 

� Uma grande clivagem sobre as 
concepções acerca de vg e vd, sobre vítima 
e sobre perpetrador entre as instituições 
especializadas e as não especializadas 
(como a saúde, judicial, educação, 
segurança social): as especializadas 
parecem encontrar-se sós tentando 
encontrar as melhores soluções para as 
vítimas e suas crianças. 



Alguns resultados: 
 

De forma geral, continua a conceptualizar-se 
que quem tem de mudar nos diversos sentidos e 
significados (Saramago) que a palavra mudar 
encerra, é a mulher e, se tem filhos/as, serão a 
mulher e as suas crianças que têm de procurar 
casa nova, novas amizades, novo emprego e 
formas de subsistência, e até a intervenção 
psicológica tem sido sobretudo sobre a mulher 
denominados por algumas profissionais de 
“perversidades do sistema”.  



Alguns resultados: 
 

Há como que uma ideia fixa dominante, 
com exceção das instituições feministas: 
uma única solução, a casa de abrigo, para 
todas as situações. Os centros de 
atendimento são apenas enfatizados pelas 
feministas — conhecedoras do percurso 
de 3 ou mais décadas de luta contra esta 
forma de violência.  



Alguns resultados: 
 

O trabalho das instituições 
especializadas enfrenta enormes 
dificuldades e obstáculos, podendo ser 
sintetizados na ausência de articulação 
por parte dos outros sistemas sociais – 
judicial, de segurança social, de saúde, 
educativo e, em menor grau, das forças 
de segurança.  



Alguns resultados: 
 

�  Como dizem mulheres nas suas 
narrativas biográficas: “muita gente 
continua a não acreditar que ele é um 
monstro”, ou “ainda vão todos na 
conversa dele, ele consegue levar toda 
a gente na conversa dele”.  



Alguns resultados: 
 

�  Pelas entrevistas (114), não foi reportada 
nenhuma situação em que a mulher pediu 
ajuda para si e para as suas crianças e 
tenha recuperado a sua morada de família 
(mesmo quando era da família dela)… 

� “Ele fica lá feito rei!”, é a expressão de 
uma das profissionais.  



Alguns resultados: 
 

� Não será por acaso que pudemos encontrar 
que as/os profissionais reportam exaustão 
emocional e experiências de 
despersonalização, muito perto do burn out.  



Algumas reflexões a partir das histórias de 
vida: 

�  A proteção solicitada às forças policiais é insatisfatória;  

�  A Justiça não atua com celeridade; não são tomadas 
medidas de coação ou são aplicadas de forma 
desadequada; o ónus da prova fica a cargo da vítima;  

�  As decisões judiciais, tomadas em matéria Penal e em 
matéria de Família e Menores, e Cível estão 
desarticuladas;  

�  Na saúde, a violência de género nas relações de 
intimidade é um fenómeno ignorado ou menosprezado 
pelos/as profissionais;  

�  O direito à habitação não é assegurado às vítimas.  

 



Reflexões finais: 
�  A especificidade portuguesa (de cima para baixo) faz 

emergir contradições, paradoxos no terreno e muitas 
dificuldades para as vítimas;  

�  A prevenção ou intervenção primária está quase 
completamente fora de questão;  

�  Como há (havia) dinheiro em jogo, as instituições 
degladiam-se para abrir ‘casas de abrigo’;  

�  Também aqui a legislação é muitas vezes ‘letra morta’ para 
os próprios profissionais do sistema judiciário 

�  Os direitos das mulheres e das crianças são muitas vezes 
violados, com “a melhor das intenções”.  

 



Reflexões finais (cont.)  

Psiquiatrização das vítimas – o ‘tratamento’ das 
vítimas (“ele é que fez aquilo, querem enviar-me a 
mim para tratamento...” 

Culpabilização das vítimas (re-vitimização ou 
vitimização secundária); 

Patologização dos prepetradores (já se fala em 
p rogramas para ‘a judar os ag ressores ’ ) , 
habitualmente, pedindo às vítimas que ‘aprendam’ a 
conseguir que o agressor controle as suas fúrias. 

Se não é ‘doente’, se não é o álcool, foi a ‘mãe dele’.  



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres   

-  As instituições têm uma atuação muito díspar, em 
relação às mulheres e seus filhos e filhas: 

-  pode ser muito diferente o resultado obtido, quer 
em termos de atendimento quer de resposta social, 
policial, ou judicial, se a vítima em função do lugar 
(o sistema de saúde parece, pela negativa, ter uma 
atuação mais ‘coerente’); 

-  as casas abrigo parecem emergir nos discursos 
mais generalizados (com excepção dos/as 
profissionais especializados/as). 



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres   

-  A relação entre classe social e género parece 
inverter-se: i.é, as mulheres de classes sociais 
m a i s f a v o r e c i d a s p a r e c e m e s t a r m a i s 
desprotegidas (o perpretador tem mais poder, 
manipula melhor o sistema); 

-  - Algumas instituições na rede interinstitucional 
(incluindo os diversos sistemas) parecem agir 
CONTRA as mulheres, p.ex., a casa abrigo é por 
vezes usada como ‘instituição de reeducação’, 
como castigo por não serem ‘boas mães’; 



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres   

-  Continua persistente uma ideologia de tolerância 
da violência de género e/ou contra as mulheres nas 
relações de intimidade; 

-  Reemerge um discurso de desacreditar as 
vítimas, transformando casos esporádicos em 
factos significativos (por ex. as falsas denúncias) – 
suspeita sobre a queixa/denúncia; 

-  Existe uma hipervigilância sobre as competências 
maternais de cuidado das crianças e a tolerância 
sobre as (in)competências paternais.  



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres   

-  Em casos mais graves, que envolveram homicídios 
e / ou tentativas de homicídio, as narrativas das 
vítimas ressaltam o poder manipulador dos 
perpretadores para “levarem todos na conversa” – 
magistrados, agentes de autoridade, outros 
profissionais. 

-  A oscilação da legislação portuguesa, p.ex., a 
questão do flagrante delito que tem oscilado no 
Código de Processo Penal tende a paralisar os 
profissionais das forças de segurança.  



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres   

-  Tirando as/os profissionais especializados/as, as 
mulheres apercebem-se de que, raramente, as/os 
profissionais sabem o que é ‘violência doméstica’, 
as fases do processo de vitimização, e muito 
menos, as fases do processo de autonomização 
por que passam as vítimas;  

-  A estratégia de atuação é pedir (ou mesmo exigir, 
como algumas decisões do tribunal ou pressão de 
membros de CPCJ’s e / Seg Social) que saia de 
sua casa, que faça ‘já’ a queixa... 



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres  

 

-  As vítimas continuam a ver-se situadas num 
“espaço de abjeção”, em contraponto com os 
perpetradores, que parecem continuar “ali feitos 
reis”, sem, muitas vezes, qualquer beliscadura 
no seu prestígio, rendimento, capital social, ...; 

-  Apesar da ‘letra’ da lei salvaguardar as vítimas 
em situação de maior vulnerabilidade, esta 
visão não é no sentido das mulheres em 
situações de maior vulnerabilidade – pelo 
contrário, é para divergir a atenção das 
mulheres – idosos, crianças, p. c/ deficiência... 
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Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres  

 

-  A ênfase dos outros grupos de vítimas integra 
um discurso de que “Ah!, mas os homens 
também são vítimas”; (se estivermos a falar de 
doentes com a diabetes, dificilmente, alguém se 
sentiria com o ‘dever’ de dizer: “Ah!, mas 
t a m b é m d o e n t e s c o m p r o b l e m a s 
cardiológicos...”); 

-  As d i ferentes fases do processo de 
a u t o n o m i z a ç ã o é ,  m u i t a s v e z e s , 
conceptualizado como ambivalência das 
vítimas; 



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres  

 

-  A ênfase dos outros grupos de vítimas integra  
a ordem discursiva patriarcal: “Ah!, mas os 
homens também são vítimas”; (se estivermos a 
falar de doentes com a diabetes, dificilmente, 
alguém se sentiria com o ‘dever’ de dizer: “Ah!, 
mas também há doentes com problemas 
cardiológicos...”); 

-  As d i ferentes fases do processo de 
autonomização é conceptualizado como 
ambivalência das vítimas; 



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres  

 

-   A recente democratização e consequente 
pouca profundidade acerca dos direitos 
humanos em geral faz surgir uma tipologia de 
‘vítimas’ – as ‘exigentes’, as ‘queridas/
amorosas’, as ‘esforçadas’, as ‘difíceis’, as ‘más 
mães’, as ‘irrecuperáveis’ (faz lembrar o estudo 
de Graça Carapinheiro sobre como os 
profissionais dos hospitais ‘categorizavam’ os 
doentes nos anos 1980...); 

-  Mais um exemplo, os dados acerca da vida da 
vítima circula entre técnicas/os... 



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres  

 

-  Como o conceito de ‘maior vulnerabilidade das 
vítimas’ é ‘cego’ quanto ao género (gender-
blinded), emergem grupos sociais de mulheres 
que a lei não protege e as instituições 
académicas (de investigação e formação) e as 
de prestação de serviços não tenham 
instrumentos para trabalhar com esses grupos.  

 



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres  

 

-  Grupos sociais de vítimas mulheres, para as  quais 
apenas algumas respostas de ONG’s: 

-  Mulheres idosas; 

-  Mulheres imigrantes; 

-  - Mulheres ciganas (e outras etnias minoritárias) 

-  Mulheres lésbicas; 

-  - Mulheres que vivem em regiões isoladas (interior, 
ilha…,); 



Algumas questões a partir das histórias de vida 
com mulheres  

 

Para as mulheres de grupos sociais desfavorecidos, 
coloca-se com muita acuidade a falta de respostas sociais 
após denúncia ou após casa abrigo: 

-  Emprego capaz de assegurar uma vida de 
qualidade para si e para as suas crianças;  

-  Habitação (sair da relação abusiva para ficar 
‘sem-abrigo’, como alguns estudos mostram, 
não é estratégia que transmita uma mensagem 
adequada sobre a relevância de fazer queixa 
ou querer “sair” da relação abusiva...) 



Concluindo 
 

A violência doméstica / de género / na família, está na 
agenda política pública, significando um apuramento 
de legislação, procedimento e de serviços para o seu 
combate. 

No entanto, a transversalidade traz alguns riscos, 
agravados para países que, como Portugal, não 
atravessou uma consciencialização sobre as 
questões da igualdade e dos direitos humanos em 
geral e dos das mulheres em particular.  

Deixamos o repto de que a educação tem aqui um 
papel fundamental. 



Algumas ‘lentes’ teóricas (cont.) 

Agência e sujeito histórico (Lovell): 

 

O cruzamento entre o conceito de 
possibilidade de agência de Butler 
e a efetividade de agência de 
Bourdieu (McNay) 



Algumas ‘lentes’ teóricas (cont.) 

Subjetividade, linguagem e sujeito: 

 

- Relação entre exper iência e 
subjetividade mediada pela linguagem 
(a relevância das ordens discursivas 
acerca do fenómeno).  



Preocupações conceptuais 

� Violência simbólica de género 

� Género e estrutura social e educação 

� Textual politics, incluindo a linguagem 

� Emancipação  

� Agência e transformação social 



Algumas ‘lentes’ teóricas (cont.) 

Reemergência de discursos e perspetivas 
misóginas e anti-feministas de desvalorização das 
vozes e das experiências das vítimas. 

Novas formas de misoginia mascaradas de um 
discurso de igualdade (“afinal são adultos, estão 
em igualdade de circunstâncias”). 

Neo-machismo (Miguel Lorente) 



Construção curricular 

�  In Rodriguez Castro, 2011 

A VIOLÊNCIA 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. 

2004	   2005	   2006	   2007	  
2008	  

2009	  
2010	  

40	  
34	   36	  

22	  

46	  

29	  

39	  

Mulheres	  assasinadas	  por	  Violência	  de	  Género	  em	  Portugal	  2004-‐10	  


