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“O século vinte será lembrado como um século marcado pela
violência. Numa escala jamais vista e nunca antes possível na história
da humanidade, ele oprime-nos com o seu legado de destruição em
massa, de violência imposta. (…) Menos visível, mais ainda mais
disseminado, é o legado do sofrimento individual diário. É a dor das
crianças que sofrem abusos provenientes das pessoas que deveriam
protegê-las, mulheres feridas ou humilhadas por parceiros violentos,
pessoas idosas maltratadas por aqueles que são os responsáveis pelos
seus cuidados, jovens oprimidos por outros jovens e pessoas de todas
as idades que infligem violência contra si próprias.”

Nelson Mandela
Relatório Mundial sobre Saúde e Violência
Organização Mundial de Saúde, 2002
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Projeto de Intervenção em Rede (PIR) 2009-2012
“A violência doméstica e as consequências que lhe estão associadas
são devastadoras para a saúde e para o bem-estar de quem a sofre
(…) comprometendo o desenvolvimento da criança (…) a família (…)
a comunidade e a sociedade em geral”.
“Violence Against Women: The Health Sector Responds”
(Pan American Health Organization, 2003)1

O PROJETO

DE

INTERVENÇÃO

EM

REDE (PIR) — dirigido à

problemática da violência familiar/entre parceiros íntimos — resulta
de uma parceria inicial da Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género (CIG), com a Administração Regional de Saúde do Centro, IP
(ARSC) e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra (CHPC) , que
atualmente integra o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
Trata-se de um projeto pioneiro — cofinanciado pelo POPH,
Tipologia 7.7, Projetos de Intervenção no Combate à Violência de
Género — com uma duração de 36 meses (1 de maio de 2009 a 30 de
abril de 2012).

1

Velzeboer, M., Ellsberg, M., Arcas, C. C.,& García-Moreno, C. (2003). Violence
against women: The health setor responds. Washington, D.C.: PAHO.
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A responsabilidade técnico-científica do PIR foi assumida por João
Redondo, médico psiquiatra, coordenador do Serviço de Violência
Familiar do CHPC, serviço em cujo espaço físico também funciona o
secretariado do projeto e decorrem as atividades associadas à
organização e coordenação do PIR. Para a sua implementação foram
contratados quatro profissionais (três psicólogos que integram a
equipa técnica e uma licenciada em jornalismo, que assegura o
acompanhamento técnico-pedagógico do projeto).
Desde a candidatura à sua implementação, o PIR tem contado com a
colaboração e o apoio do Grupo Violência: Informação, Investigação,
Intervenção (Grupo V!!!) 2.
As atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto — enquadradas
em três eixos de ação: Informar/ Formar, Investigar e Intervir — estão
associados a várias iniciativas, entre as quais sublinhamos:
- A publicação de uma Brochura onde se divulgam os projetos em
rede em implementação na zona centro do país, com “porta de
entrada” nos Serviços de Saúde e dirigidos à problemática da

2

Integram o Grupo V!!!: Administração Regional de Saúde do Centro; Centro
Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Distrito de Coimbra; Centro
Hospitalar de Coimbra (Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência
do Hospital Pediátrico; Serviço de Urgência do Hospital Geral) e Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra, que atualmente integram o Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra; Delegação de Coimbra do Instituto de Medicina Legal;
Departamento de Investigação e Ação Penal – Coimbra; Faculdade de Psicologia e
de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra; Fundação Bissaya Barreto;
Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra – APAV; Guarda Nacional Republicana de
Coimbra; Instituto Nacional de Emergência Médica; Polícia de Segurança Pública
de Coimbra (ver mais em www.violencia.online.pt).
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“violência doméstica”. As várias redes em implementação nesta região
— criadas a partir de um conjunto de ações de sensibilização,
formação e supervisão, no contexto do PIR — visam assegurar a
acessibilidade e proximidade necessárias para uma resposta mais
rápida, eficaz e eficiente à problemática da violência familiar/entre
parceiros íntimos.
- A publicação do Manual SARAR para serviços de saúde, na área da
violência familiar/entre parceiros íntimos. Pretende, na prática, ajudar
os profissionais da saúde a criarem o “seu guião”, visando no dia a dia
“Sinalizar, Apoiar, Registar, Avaliar e Referenciar” os atores sociais,
envolvidos em situações de violência familiar/entre parceiros íntimos,
que a eles recorram. Visando a organização de redes de cuidados,
multidisciplinares

e

multissetoriais,

mais

ajustados

às

reais

necessidades associadas à problemática da violência, pretende-se
também com o SARAR ajudar a criar condições para estimular e
potenciar a investigação nesta área.
- O desenvolvimento de um “instrumento” para a avaliação do
trabalho em rede.
- A publicação do livro “SEM VIOLÊNCIA doméstica”, que aqui vos
apresentamos. Representa no âmbito das iniciativas associadas ao PIR
o “espaço-história” do trabalho em rede desenvolvido na região de
Coimbra, ao longo da última década. Abrangendo modelos e
estratégias associados ao Grupo Violência: Informação, Investigação,
Intervenção e à equipa do Serviço de Violência Familiar, “SEM
17

VIOLÊNCIA doméstica” regista os “nós” e as dinâmicas que unem e
marcam estas redes.

Com o Projeto de Intervenção em Rede (PIR), que agora está a
terminar a sua atividade, acreditamos ter contribuído para consolidar
esforços e rentabilizar estratégias, que permitam especializar e
adequar

recursos

e

metodologias

de

atuação,

visando

a

prevenção/eliminação da violência.
Junto dos profissionais da nossa região, que connosco trabalharam ao
longo do PIR, defendemos sistematicamente a importância de
promover a confiança, a esperança e a cidadania, visando potenciar
dinâmicas familiares e sociais SEM VIOLÊNCIA, matriz que
consideramos fundamental para a construção de uma sociedade que
desejamos mais justa, igualitária e fraterna.

Coimbra, abril 2012
João Redondo
Psiquiatra
Responsável Técnico-Científico do PIR
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PIR: A perspetiva dos parceiros
Administração Regional de Saúde do Centro
A violência constitui um problema societal que, pela sua transcendência
e preventibilidade, configura um problema de Saúde Pública. Não
obstante a violência ser (lamentavelmente) inerente à condição humana,
pode ser prevenida e o seu impacto reduzido.
Nessa medida, importa priorizar estratégias de âmbito populacional,
visando alertar sem alarmar e, desta forma, capacitar a sociedade para
este problema. Simultaneamente, há que assegurar os instrumentos para
a sua deteção e gestão apropriada, não só no âmbito da população em
geral mas também da população jovem (crianças e adolescentes) – uma
vez que quanto mais precoce, em termos de grupo etário alvo, uma
intervenção em Saúde Pública maiores os seus ganhos potenciais.
Na região Centro, desde há vários anos que a Administração Regional
de Saúde tem tido a preocupação de integrar na sua agenda de
prioridades a violência doméstica (VD). A título de exemplo de
atividades desenvolvidas por esta ARS destacamos:
- A participação no “Grupo Violência: Informação, Investigação,
Intervenção”, que integra desde a sua formação (2002);
- O apoio dado em 2005 à criação do Serviço de Violência Familiar,
no Hospital Sobral Cid;
19

- A afirmação da violência doméstica, como uma das prioridades em
Saúde, no seu Plano de Ação 2006-2008;
- A participação no Projeto de Intervenção em Rede — que decorreu
entre maio de 2009 e abril de 2012 — e que possibilitou ao nível da
região Centro do País a construção de respostas (apresentadas nesta
brochura), articuladas e em rede, envolvendo vários agrupamentos
de centros de saúde, cuidados de saúde secundários (psiquiatria,
urgências e maternidades), bem como, outros setores da
comunidade; e
- A definição de um indicador para a VD nos serviços de saúde,
presentemente em fase de desenvolvimento, com a finalidade de
generalizar a prática do screening da violência doméstica junto dos
utentes de toda a região e, simultaneamente, reforçar a
sustentabilidade dos vários projetos em implementação, promovendo
secundariamente a investigação.
Os projetos aqui apresentados representam um importante contributo
para a promoção da saúde e bem-estar dos cidadãos e, no que diz
respeito aos serviços de saúde, uma resposta mais efetiva e eficiente à
violência societal, na sua vertente doméstica.
A ARS Centro, cônscia do papel dos serviços de saúde ao nível da
deteção precoce de situações de VD e da sua prevenção (primordial,
primária, secundária e terciária), coloca-se assim na vanguarda da
intervenção da saúde na área em Portugal, indo ao encontro das
recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Conselho da
Europa.
20

O desafio está lançado: vamos, agora, cumpri-lo!

O Presidente do Conselho Diretivo da ARS Centro, IP
José Manuel Azenha Tereso

21

22

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
Rashida Manjoo, relatora especial do Conselho dos Direitos Humanos
da ONU, classificou a violência doméstica contra a mulher como
"persistente, generalizada e inaceitável", em todo o mundo.
De facto não podia ter sido mais acutilante, dados os pressupostos
culturais da desigualdade, discriminação e opressão que, tantas vezes,
estão na base dos conflitos que medeiam e antecedem a violência.
O relatório The World’s Women 2010: Trends and Statistics,
publicado pelo Departamento de Assuntos Económicos e Sociais
(DESA) da ONU, aponta para a ideia que se trata de um fenómeno
que existe “em todas as sociedades, em maior ou menor grau" e onde
"as mulheres e as raparigas são sujeitas a maus tratos físicos, sexuais e
psicológicos, independentemente do seu nível de rendimento, da
classe social a que pertencem e da cultura, mas o baixo estatuto social
e económico das mulheres pode ser uma causa e uma consequência
dessa violência”.
Não se tratando de um fenómeno novo, é nova a responsabilidade das
sociedades modernas na sua limitação e nas políticas corretivas a
implementar com vista a minoração da sua incidência.
Hoje mais que nunca, existem condições sociais e consciência
política, para legislar e lançar programas dirigidos a este flagelo, com
o objetivo bem claro de se protegerem os grupos de risco e
simultaneamente se atuar construtivamente sobre o potencial agressor,
23

mediando o impacto destruidor da violência e da dimensão do
sofrimento.
O Projeto de Intervenção em Rede (PIR) é seguramente um bom
exemplo de como, através de múltiplas parcerias, se pode alcançar um
resultado consistente e moderno, indo de encontro aos direitos dos
cidadãos, naquilo que estes direitos têm de mais genuíno: o respeito
pela pessoa humana.
Com Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, sinto uma enorme honra pela participação
dos nossos profissionais neste projeto tão importante, pelo contributo
que dá para a dignidade humana e pelos valores que defende.
Num momento tão difícil e doloroso para Portugal, com uma total
imprevisibilidade quanto ao futuro, são projetos como este que podem
ajudar a criar a ideia de solidariedade, sustentada em princípios de
responsabilidade do Estado, e ancorada nas iniciativas de grupos e
serviços, que em parceria com supremos interesses comuns, os
colocam à disposição do País.

J. Martins Nunes
Presidente CA
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
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Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra
O relatório da Pan American Health Organization “Violence against
Women: The Health Sector Responds” (Velzeboer et al., 2003)3 refere a
violência doméstica e as consequências que lhe estão associadas como
sendo devastadoras para a saúde e para o bem-estar de quem a sofre,
comprometendo o desenvolvimento da criança, da família, da
comunidade e da sociedade em geral.
A violência doméstica está associada, entre outros aspetos, a danos
físicos e psíquicos, à perturbação do funcionamento familiar, ao
isolamento social, à menor produtividade laboral, ao desemprego, ao
estigma social e a custos acrescidos com a saúde.
Tratando-se de um problema envolto em grande complexidade, pelos
contornos específicos que acarreta e consequentes danos para a saúde,
justificam-se, desde logo, respostas e estratégias que integrem uma visão
multidisciplinar, multissetorial e em rede, facilitadoras da acessibilidade,
continuidade e personalização dos cuidados aos vários agentes
envolvidos – crianças, idosos, pessoas com deficiência, mulheres,
homens, famílias – em suma, todas as pessoas que, aprisionadas pela
trama de relações violentas, sofrem o seu impacto nos mais diversos
níveis das suas vidas – na sua saúde e aos níveis familiar, social e laboral.

3

Velzeboer, M., Ellsberg, M., Arcas, C., & García-Moreno, C. (2003). Violence
against women: the health sector responds. Washington, D.C.: PAHO.
25

O Projeto de Intervenção em Rede (PIR), dirigido à problemática da
violência doméstica, resultou de uma parceria da Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género (CIG), com o Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra (CHPC) e a Administração Regional de Saúde
do Centro, IP (ARSC).
Tratando-se de um projeto pioneiro, com a duração de 36 meses e
alicerçado na experiência de trabalho desenvolvido no Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra, concretamente, no Serviço de Violência
Familiar, o PIR foi delineado para sensibilizar, formar e supervisionar
técnicos e redes de serviços, em diferentes momentos do processo de
sinalização, avaliação e intervenção na violência doméstica.
O PIR vem, assim, de encontro às orientações enunciadas no Plano de
Ação 2007-2016 - “Reestruturação e Desenvolvimento dos Cuidados de
Saúde Mental em Portugal”, no que concerne a estratégias de intervenção
para o combate ao fenómeno da violência doméstica.
Tendo subjacente uma metodologia de trabalho de atuação integrada,
multidisciplinar e multissetorial, o Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Coimbra, através do Serviço de Violência Familiar, vem impulsionar,
acolher e materializar esta parceria que consideramos ter contribuído para
a objetivação de uma rede de trabalho na área de combate à violência
doméstica, onde cada serviço faz parte de um formato organizativo
assente em conexões, reflexões conjuntas e ligações de esforços.
A reflexão conjunta e os caminhos percorridos, desde a génese do PIR
até ao momento atual, permitem-nos afirmar que todos contribuíram para
26

a construção de um espaço comum, detentor de uma linguagem
transversal e interdisciplinar, que permite uma leitura e intervenção biopsico-social junto das vítimas.
Simultaneamente, espera-se ter existido um trabalho no sentido de
transpor a barreira, habitualmente intransponível, da linguagem
hermenêutica, para assim construir representações coletivas partilhadas,
fruto

do

aproveitamento

das

já

convocadas

competências

interinstitucionais, possibilitadoras de uma eficaz gestão desses mesmos
contributos da multiplicidade.
A publicação do presente livro cumpre assim o desejo de contar a história
de todos os desenvolvimentos na ação do Serviço de Violência Familiar
deste CHPC, do Grupo Violência e, bem assim, de todas as iniciativas
associadas ao projeto PIR.
Abordando modelos e estratégias de intervenção e a organização de
modelos específicos na área da Violência Doméstica estamos seguros do
contributo da presente publicação na criação de uma estrutura promotora
de uma rede multidisciplinar e multissetorial de cuidados em que os
serviços de saúde representam uma das “portas de entrada” no sistema,
assumindo, também um papel importante na prevenção/ intervenção.

Coimbra, 30 de junho de 2011
Fernando de Almeida
(ex-Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Coimbra, organização parceira do PIR até dezembro de 2011, altura em que o CHPC
passou a integrar o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra)
27
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Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género
O sistema de saúde – quer na sua vertente de cuidados primários, quer
na vertente das Urgências Hospitalares – é, grande parte das vezes, a
“porta de entrada” das situações de Violência Doméstica, sendo por
isso uma plataforma privilegiada de diagnóstico, encaminhamento e
acompanhamento desta problemática. Neste contexto, afigura-se de
fulcral importância que os/as profissionais de saúde que contactam
com as vítimas de Violência Doméstica estejam sensibilizados/as e
habilitados/as não só para reconhecerem os sinais e sintomas óbvios
da vitimação, mas também para apreenderem nas “entrelinhas” as
situações de sofrimento físico e mental que não são explicitadas.
Mais: terminada a intervenção por parte dos serviços de saúde, é
fundamental que o/a profissional tenha conhecimento da rede de
parceiros regional à qual pode e deve aceder subsequentemente.
No âmbito do III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica
(2007/2010) estava previsto um conjunto de medidas que visavam a
adoção e o reforço das respostas sociais de base comunitária com vista à
redução dos efeitos nocivos da vitimação, incluindo a conceção e
implementação de programas de prevenção. Especificamente, na área da
saúde, efetivou-se a seleção de parceiros estratégicos para a
implementação de tais medidas, com vista à identificação, sistematização
e disseminação de boas práticas de trabalho em rede, de âmbito regional.
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A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, em parceria com
quatro das cinco Administrações Regionais de Saúde e outros
parceiros regionais, implementou quatro experiências-piloto que
implicaram a constituição e/ou a consolidação de redes de serviços
multidisciplinares de deteção, encaminhamento

e intervenção

adequados e a promoção de uma abordagem integrada e multissetorial
das diversas problemáticas associadas à Violência Doméstica.
Estes quatro Projetos, iniciados em 2009, no âmbito da Tipologia 7.7. –
Projetos de Intervenção no combate à Violência de Género – do
Programa Operacional Potencial Humano, a par da formação que têm
promovido junto de profissionais de várias áreas, encontram-se a
produzir materiais – protocolos de atuação, guias de recursos, folhetos de
sensibilização, bases de dados, vídeos, entre outros – que permitirão, uma
vez findos, a sua generalização a outros serviços do país.
No âmbito do IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica – em
curso no triénio 2011/2013 – reforça-se a necessidade de consolidação
destas experiências-piloto, a par da disseminação, a nível nacional, das
boas práticas daqui decorrentes. Este enfoque decorre de uma estratégia
nacional mais abrangente que perspetiva a problemática da violência
doméstica de forma integrada e assente em 5 vetores indissociáveis:
Prevenção Primária, Proteção e Integração social, Prevenção da
reincidência, Formação/Qualificação de Profissionais e Investigação/
monitorização.
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Moreniano.
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do

“Grupo
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Informação, Investigação, Intervenção”, do “Grupo Violência e
Escola: Um projeto para o Concelho de Coimbra” e do “Fórum:
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SERVIÇO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR & EQUIPA DO PIR
Inês Pimentel - Licenciada em Psicologia pela Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra,
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respostas institucionais. É terapeuta familiar e interventora sistémica,
pós graduada pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, e ego
auxiliar de Psicodrama. É formadora certificada na área da
desigualdade de género e da violência familiar e supervisora de
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Trabalha desde 2005 no Serviço de Violência Familiar, onde tem
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Henrique Vicente - Psicólogo, Doutor em Ciências da Saúde, com
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acordo de cooperação entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a
Universidade de Aveiro. Colabora com o Serviço de Violência
Familiar desde 2005.
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Projeto de Intervenção em Rede desde o seu início, em maio de 2009,
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4

http://www.violencia.online.pt/
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Risco (NHACJR) do HP. Terapeuta Familiar. Membro do Grupo
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Estágios Curriculares e de Especialidade em Psicologia Clínica.
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de Terapia Familiar, da Sociedade Portuguesa de Suicidiologia e da
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Anabela Rodrigues - Assistente Social. Coordenadora de Ação
Social no Serviço Local de Segurança Social no concelho de Miranda
do Corvo, do Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de
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DIAP no Grupo Violência: Informação, Investigação, Intervenção
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com a Violência Doméstica e o Abuso Sexual de Crianças, tendo
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problemáticas, numa perspetiva multidisciplinar e multissetorial.
Rosário Lemos - Especialista em Medicina Legal. Assistente de
Medicina Legal com o grau de Consultor do Instituto Nacional de
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Associado da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra onde exerce as funções de coordenador da
subárea de especialização em Psicopatologia e Psicoterapias
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Dinâmicas (especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde). Como
investigador e clínico tem centrado o seu trabalho no domínio da
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Cristina Baptista - Psicóloga, coordenadora do Serviço de Psicologia
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5

http://grupoviolenciaeescola.blogspot.com/
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de

Pais

(dinamização

de

sessões

de

formação

parental e

acompanhamento a pais/famílias). Representante da Coordenação da
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Técnica responsável na Instituição pelo acompanhamento a vítimas de
violência doméstica.
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PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL 2007-2016
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Isabel Marques Alberto - Doutoramento em Psicologia, professora
auxiliar da faculdade de psicologia e CE da Universidade de Coimbra,
terapeuta familiar, membro da SPTF (Sociedade Portuguesa de
Terapia Familiar), da SPECAN (Sociedade Portuguesa para o Estudo
da Criança Vítima de Abuso e Negligência) e ISPCAN (International
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Society for Children Abuse & Neglect) de estágios em Serviço Social,
em colaboração com várias universidades.

INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Sílvia Fraga - Mestre em Saúde Pública, Estudante de Doutoramento
em Saúde Pública na Faculdade de Medicina da Universidade do
Porto.
Diogo Costa - Mestre em Temas de Psicologia, Estudante de
Doutoramento em Saúde Pública na Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.
Susana Silva - Doutorada em Sociologia, Investigadora auxiliar no
Departamento de Epidemiologia Clinica, Medicina Preditiva e Saúde
Pública da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Henrique Barros - Médico, Professor Catedrático, Diretor do Serviço
de Epidemiologia Clínica, Medicina Preditiva e Saúde Pública da
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e Presidente do
Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.
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DA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
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DE

ENGENHARIA

DE
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Amílcar Cardoso – Professor Catedrático do Departamento de
Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, onde desenvolve investigação em
Inteligência

Artificial,

com

especial

ênfase

em

criatividade

computacional e confluência humano-computador.
Henrique Madeira – Professor Catedrático no Departamento de
Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. É Vice-Reitor da Universidade de Coimbra
desde 2009, sendo responsável pelas áreas de Inovação, Recursos
Humanos e Novos Públicos. A sua atividade científica centra-se nas
áreas de computadores tolerantes a falhas, segurança em sistemas
informáticos e bases de dados.

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
João Maria André - Professor catedrático da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, onde leciona matérias relacionadas com a
Filosofia e com o Teatro. Autor de diversos livros na área da Filosofia
e de muitos artigos publicados em revistas da especialidade, tem ainda
desenvolvido a sua atividade de escrita na área da poesia e do teatro.
Sócio fundador da Cooperativa Bonifrates, foi encenador de uma parte
significativa dos seus espetáculos. Foi ainda Diretor do Teatro
Académico de Gil Vicente, de Coimbra, entre 2001 e 2005.
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FORUM “EMPRESAS CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”
Henrique José Lopes Fernandes - Master (DEA - Diplomme
d`Etudes Approfondies em Sociologia) na Universidade de Toulouse –
Le Mirail, França, primeira fase do ciclo doutoral aí iniciado. Desde
Julho 2011 Professor (funções (re)ocupadas) no Instituto Superior
Miguel Torga, Coimbra, onde atualmente orienta e leciona o
Seminário final da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos bem
como a UC de Segurança e Saúde no Trabalho. Membro do Conselho
Científico do EUROFACTS - Instituto de Estudos Europeus (2011).
De 2005 a 2009 e de 2009 a 2011, Governador Civil do Distrito de
Coimbra. Administrador da empresa INVESVITA – Serviços na Área
da Saúde, S.A. (2003 - 2005). Retomou funções docentes no Instituto
Superior Miguel Torga de 2002 a 2005. De 1999 a 2002, Vicepresidente da Direcção Nacional do Instituto de Desenvolvimento e
Inspecção das Condições de Trabalho, com responsabilidades na área
das Condições de Trabalho. Nessa qualidade e durante este período:
Integrou a Administração da Agência Europeia para a Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho, sediada em Bilbao, Espanha;
Representou o Governo Português na Fundação Europeia para a
Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, sediada em Dublin,
Irlanda; Foi o primeiro Vice-Presidente português do «Bureau» do
Comité Educação e Formação para a Prevenção da Associação
Internacional da Segurança Social. Presidente do Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos
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- 1999). Presidente da Gerência da Sociedade PRODESO LDA,
empresa suporte do Instituto Técnico Artístico e Profissional de
Coimbra (1990 - 1999). Vereador e Vice-presidente da Câmara
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Introdução

O documento “SEM VIOLÊNCIA doméstica”, que aqui vos
apresentamos, regista algumas das histórias, modelos e estratégias,
associadas ao trabalho em rede que, desde o início da primeira década
deste século, o Grupo Violência: Informação, Investigação,
Intervenção (Grupo V!!!) e o Serviço de Violência Familiar têm vindo
a desenvolver na região de Coimbra.
Ao longo de anos de trabalho conjunto temos investido na prevenção da
violência e na defesa de um “mundo” de relações onde todos saibam de
tudo, tenham igual responsabilidade e assegurem a transparência.
Paz, solidariedade, liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade da
pessoa humana, proteção legal dos direitos, justiça, democracia e
dignificação do trabalho representam os valores que iluminam o caminho
que em conjunto vamos partilhando. A força do nosso querer, a par com
a sabedoria que a rede adquire ao experienciar o conhecimento, leva-nos
a acreditar na beleza de um mundo que defendemos SEM
VIOLÊNCIA.
Nesta caminhada lado a lado, numa permanência em constante mudança,
começámos por investir no diagnóstico da situação relativamente à
problemática da violência doméstica (VD) na nossa comunidade.
Pouco conhecimento sobre o problema, fragilidade na conexão entre os
serviços, sobreposição e/ou divergências de objetivos e intervenções,
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áreas sem resposta, continuidade dos cuidados sobreponível à
“empurroterapia” e a “fragilização” d@ utente, refletem algumas das
leituras possíveis em finais da década de 90, início deste século,
relativamente à problemática da violência doméstica (VD) e à
organização dos serviços.
Tendo em conta o impacto da violência na vida das pessoas, das famílias
e da sociedade em geral percebemos da importância de remapear
recursos e investir na criação de respostas em rede, multidisciplinares e
multissetoriais, dirigidas a vítimas, agressores e respetivas redes de
suporte, a par com a formação dos técnicos, a investigação e a
informação do público em geral sobre a problemática da VD e sobre as
nossas iniciativas. Nas estratégias definidas consideramos fundamental
INCORPORAR AS VOZES DE QUEM SOFRE nas mudanças a
implementar. Assim nasce o Serviço de Violência Familiar no Hospital
Sobral Cid e o Programa para Agressores e para as Vítimas de Violência
Doméstica;

a

organização

de

uma

estratégia

para

a

sinalização/encaminhamento das vítimas no Serviço de Urgência do
Hospital Geral do Centro Hospitalar de Coimbra; o Projeto de
Intervenção em Rede (PIR); o Fórum “Empresas contra a Violência
Doméstica”, entre outras iniciativas, que teremos oportunidade de
partilhar na primeira parte deste livro.
No momento atual, o Grupo V!!! e o Serviço de Violência Familiar
investem fundamentalmente nas seguintes áreas:
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-

Sinalizar e intervir precocemente nas situações geradoras de
violência;

-

“Quebrar” o ciclo da VD e prevenir o seu consequente agravamento;

-

Oferecer atendimento a vítimas, agressores e familiares;

-

Construir propostas e projetos voltados para a prevenção deste tipo de
violência;

-

Investir na produção de informações e indicadores que permitam
conhecer melhor esta problemática.

O

processo

decisório

democrático-participativo,

assente

na

horizontalidade, diversidade, e autonomia, a par com uma participação e
comunicação ativas têm contribuído para sedimentar os “nós” que unem
o Grupo V!!! e o Serviço de Violência Familiar a uma vasta rede de
profissionais e organizações, da nossa comunidade cujas vozes também
associámos à nossa neste livro, de todos e de tantos “nós”.
Muito fica para dizer e escrever…
A violência “usa” a desesperança para manter o controlo e o poder sobre
a vítima, no extremo para a desconfirmar. Nós, os interventores, temos
como papel fundamental “acender a luz” da esperança e ajudar a criar
“nós” que ajudem quem sofre na “dolorosa caminhada” até ao reencontro
com a esperança.
Importa não esquecer que, mesmo quando o mundo exterior da vítima se
apresenta “limpo” do agente que provocou a marca traumática, o mundo
interior continua inseguro e o futuro “ameaçador”. As marcas da
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violência são de tal forma “presentes” que alguns autores referem-nas
afirmando que “o corpo lembra-nos o que a mente esquece”.
Está demonstrado cientificamente que a qualidade de vida de cada um de
nós assenta também na qualidade da rede que nos “suporta”. Ao longo
dos anos – a par com a procura sistemática da melhoraria da eficácia e da
eficiência das nossas intervenções — temos construído uma pirâmide que
nos ajuda a tornarmo-nos pessoas mais felizes e disponíveis para ajudar o
Outro que sofre.
A nossa rede é ampla e rica em “nós”, com múltiplas relações, refletindo
um espaço de reconstrução e de cidadania, rico em esperança a caminho
de um mundo SEM VIOLÊNCIA.
É tudo isto que este livro procura espelhar: a multiplicidade de
perspetivas e de olhares das nossas redes sobre a intervenção macro e
microssistémica na violência doméstica6. Desde logo, o vasto número de
profissionais que nele escreveram, denotam esta multiplicidade e
diversidade, tão rica e essencial no trabalho em rede.
Neste sentido, a primeira parte deste livro procurará refletir, sobre a
experiência do Grupo Violência: Investigação, Intervenção e Informação,
6

Importa clarificar que na primeira parte deste livro optámos pelo termo “Violência
Doméstica” por ser o mais comummente utilizado no âmbito das políticas públicas e
das campanhas nacionais e internacionais sobre o fenómeno. Já na segunda parte,
onde apresentamos o Serviço de Violência Familiar e os modelos e estratégias
subjacentes à sua atividade, assumimos a terminologia da Organização Mundial de
Saúde, “Violência Familiar/entre Parceiros Íntimos”, para dar conta de toda a
violência que ocorre no âmbito das relações íntimas/familiares/afetivas. Embora
menos difundido parece-nos que este termo é mais inclusivo das múltiplas faces que
a violência na intimidade pode apresentar.
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começando por enquadrar o problema da Violência Doméstica como um
problema de saúde pública e de direitos humanos, sobre o qual existem já
um conjunto de estratégias nacionais implementadas (a nível macro). É
com este pano de fundo que o Grupo V!!! se apresenta, bem como, a
algumas das iniciativas que tem levado avante na região centro, não sem
antes refletir sobre a pertinência de, neste contexto da violência, intervir
em rede secundária.
A segunda parte deste livro será da responsabilidade dos elementos do
Serviço de Violência Familiar (SVF) e tem por principal objetivo, a
partilha de uma proposta concreta de intervenção com vítimas, agressores
e suas redes de suporte (primárias e secundárias). Esta proposta tem sido
implementada desde 2004 (com o projeto de criação de uma consulta de
violência familiar, que deu origem ao atual SVF) no Hospital Sobral Cid
e foi amplamente alargada com o PIR, que permitiu organizar redes
locais na região centro com quem, neste momento, o SVF articula. Esta
segunda parte está dividida em três capítulos: um primeiro de
caracterização genérica do SVF (seu modelo teórico, recursos humanos e
dados estatísticos), um segundo de apresentação dos seus procedimentos
de diagnóstico e terapêuticos, e um terceiro de descrição das principais
equipas com quem o SVF articula, no âmbito da formação, da supervisão
e da consultoria.
É nosso propósito com este livro tão só divulgar experiências e reflexões
que na região de Coimbra temos vindo a coconstruir ao longo dos
últimos 12 anos.
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Em nome do Grupo V!!! e da Equipa do Serviço de Violência Familiar,
um abraço apertado a tod@s.

Coimbra, abril 2012
João Redondo
Psiquiatra
Responsável Técnico-Científico do PIR
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Parte I
Violência familiar/ entre
parceiros íntimos: do micro ao
macro. A experiência do Grupo
Violência: Informação,
Investigação, Intervenção
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Capítulo I
Violência doméstica: Um problema de saúde
pública e de direitos humanos
1. O conceito de violência segundo a Organização
Mundial de Saúde
João Redondo, Inês Pimentel, Ana Correia, Generosa Morais

Na sequência das recomendações da 49ª Assembleia Mundial da
Saúde (WHA49.25) (Forty-Ninth World Health Assembly, 1996), que
assinalava a violência como um problema de saúde pública prioritário
que urgia ser prevenido, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
elaborou o “Relatório Mundial sobre Violência e Saúde” 7 (Krug,
Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002). Neste documento, a OMS
define a violência como o “uso intencional da força física ou do poder,
sob a forma de ato ou de ameaça, contra si próprio, contra outra
pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que cause ou tenha
muitas probabilidades de causar lesões, morte, danos psicológicos,
perturbações do desenvolvimento ou privação” (Krug et al., 2002, p.
5). Relativamente à sua tipologia (Fig. 1), classifica a violência em
autoinfligida, interpessoal e coletiva. A violência autoinfligida inclui

7

A versão em inglês foi a adotada como referência bibliográfica.
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o comportamento suicida (pensamentos suicidas, tentativas de suicídio
e suicídio) e a autoagressão (automutilação).
A violência interpessoal inclui duas subcategorias:
(a) a violência familiar / entre parceiros íntimos 8, que ocorre
principalmente entre os membros da família ou entre parceiros íntimos
e usualmente dentro de casa; inclui os maus-tratos a menores, a
violência entre parceiros íntimos e os maus-tratos a idosos.
(b) a violência na comunidade, que ocorre entre pessoas que não
têm parentesco e que podem conhecer-se, ou não, e que acontece
normalmente fora de casa. Inclui a violência entre os jovens, o estupro
ou a agressão sexual por desconhecidos e a violência em
estabelecimentos como escolas, locais de trabalho, prisões, lares de 3ª
idade.
Relativamente à violência coletiva, as subcategorias associadas
(social, política e económica) sugerem as possíveis motivações para a
violência cometida por grandes grupos de indivíduos ou por países.
A definição proposta pela OMS dá-nos uma estrutura útil para a
compreensão da complexa tipologia da violência, em todo o mundo e
na vida quotidiana dos indivíduos, famílias e comunidades. Importa
também registar que exclui os incidentes não intencionais e ao usar a
palavra "poder” e a frase "uso de poder", amplia a natureza do ato

8

É sobre este tipo de violência que nos debruçaremos ao longo desta exposição e,
por isso, assumimos esta terminologia no título deste artigo.
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violento incluindo, além dos atos violentos mais óbvios, os atos que
resultam de uma relação de poder, tais como as ameaças e a
intimidação e a negligência ou os atos de omissão. Como podemos ver
na Fig. 1, a natureza da violência engloba as sub-categorias física,
sexual, psicológica e privação/ negligência.

Figura 1. Tipologia da violência
(Adaptado de Krug et al., 2002, p. 7)

Tal classificação procura captar o cenário subjacente à ação, a relação
entre agressor e vítima e, no caso da violência coletiva, as possíveis
motivações para a violência.
É preciso ter em conta que, na prática, as fronteiras entre os diferentes
tipos / natureza da violência nem sempre são claras, uma vez que a
maior parte das vezes elas coexistem numa mesma situação. Fica
também claro que, de acordo com esta definição, a violência
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doméstica contra os homens, bem como, a violência entre casais
homossexuais, a violência no namoro ou sobre os idosos, incluem-se
naquela que é denominada “violência familiar/ entre parceiros
íntimos”. Pensamos que esta terminologia, e as subcategorias
associadas, pela sua abrangência, contribui para uma melhor perceção
da complexidade do problema e, entre outros aspetos, permite à
investigação uma caracterização mais precisa da população em estudo.
Em Portugal, a Comissão de Peritos para o acompanhamento do I
Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2000), baseando-se na
definição do Conselho da Europa (1999), definiu Violência
Doméstica9 como: “Qualquer conduta ou omissão que inflija,
reiteradamente,

sofrimentos

físicos,

sexuais,

psicológicos

ou

económicos, de modo direto ou indireto (por meio de ameaças,
enganos, coação ou qualquer outro meio), a qualquer pessoa que
habite no mesmo agregado doméstico ou que, não habitando, seja
cônjuge ou companheiro ou ex-cônjuge ou ex-companheiro, bem
como, ascendentes ou descendentes”. Inclui “todas as formas de
violência: física, psicológica, verbal, sexual, que atravessam todas as
classes sociais, grupos etários, etnias e nacionalidades e que têm sérias
repercussões ao nível da intimidade e das relações” (I Plano Contra a

9

É de registar que o termo “violência doméstica” é o mais comummente utilizado na
sociedade civil, bem como, no Código Penal Português. Este é um termo fortemente
conotado com a “violência contra as mulheres no espaço doméstico”, identificada
pelo movimento feminista no final dos anos 60 e, por isso, consideramos que poderá
contribuir para a invisibilidade de outras formas e direções de violência que ocorrem
nos contextos de intimidade.
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Violência Doméstica, p. 3426). Esta definição foi sofrendo algumas
alterações, nomeadamente a não exigência da reiteração para a
configuração da prática da violência doméstica. O crime de Violência
Doméstica está enquadrado no Código do Direito Penal Português —
Artigo 152.º do Código Penal Português – Lei n.º 59/2007, publicado
em Diário da República (1.ª Série) em 04 de setembro de 2007.
Passaremos de seguida a uma breve revisão da literatura sobre o
impacto da violência familiar / entre parceiros íntimos, na qualidade
de vida dos seus diferentes atores (independentemente de género,
idade e estado civil), ao longo do ciclo vital.

2. Impacto na saúde e qualidade de vida
João Redondo, Inês Pimentel, Ana Correia, Generosa Morais

Atingindo, fundamentalmente, crianças, adolescentes, mulheres,
idosos e pessoas com deficiência, constitui uma violação dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais, uma ofensa à dignidade
humana, limitando o reconhecimento e o exercício de tais direitos e
liberdades. Acontece em todos os setores da sociedade, ao longo do
ciclo vital, sem distinção de classe social, grupo racial, nível
económico, educacional ou religião.
Uma das formas mais comuns de violência é a que acontece no
contexto da intimidade exercida pelo marido ou pelo companheiro do
sexo masculino (Krug et al., 2002). Constitui um problema social e de
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saúde pública significativo que afeta mulheres de todas as idades e de
todos os estratos socioeconómicos e culturais.
A OMS afirma: “ocorre violência doméstica em todas as regiões do
mundo e as mulheres arcam com a maior parte da sua carga (…) a
prevalência de violência doméstica durante a vida de uma mulher
situa-se entre 16% e 50% (…) uma em cada cinco mulheres sofre
estupro ou tentativa de estupro durante a sua vida” (OMS, 2002, p.
42).
Segundo dados referenciados pela Amnistia Internacional 10, “pelo
menos uma em cada três mulheres, ou um total de um bilião, foram
espancadas, forçadas a ter relações sexuais, ou abusadas de uma
forma, ou outra, nas suas vidas. Normalmente, o abusador é um
membro da sua própria família ou alguém conhecido” (Amnesty
International, 2004, p. 2). Estudos realizados em vários países
mostram que 40 a 70% das mulheres vítimas de assassinato foram
mortas pelos seus maridos ou namorados (Krug et al., 2002).
Os homens estão, em geral, mais expostos a sofrer violência às mãos
de um desconhecido ou conhecido, fora do seu círculo íntimo de
relações (Krug et al., 2002). Embora a violência entre parceiros
íntimos possa ter consequências diretas ao nível da saúde das vítimas,

10

Ler mais em “Estatísticas Internacionais da Violência Contra as Mulheres.
Campanha: Acabar com a violência sobre as Mulheres, a decorrer até 2006”
(Amnistia Internacional).
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como é o caso das lesões traumáticas 11, ser vítima de violência pode
ser considerado também um fator de risco para uma variedade de
doenças a curto e a longo prazo, representando um forte contributo
para o adoecer, como podemos ver no Quadro 1.
Quadro 1. Consequências da violência entre parceiros íntimos
(sobre a saúde da mulher)
(Adaptado de Krug et al., 2002, pág. 101)
Físicas
Lesões abdominais e torácicas; Contusões e edemas; Síndrome de dor crónica;
Invalidez; Fibromialgia; Fraturas; Distúrbios gastrointestinais; Síndrome do cólon
irritável; Lacerações e abrasões; Lesões oculares; Limitações físicas.
Sexuais e reprodutivas
Perturbações do foro ginecológico; Esterilidade; Doença inflamatória pélvica;
Complicações na gravidez, aborto espontâneo; Disfunção sexual; Doenças
sexualmente transmissíveis, incluindo HIV/SIDA; Aborto realizado em condições
de risco; Gravidez indesejada.
Psicológicas e comportamentais
Alcoolismo; Consumo de drogas; Depressão e ansiedade; Distúrbios alimentares e
do sono; Sentimentos de vergonha e de culpa; Fobias; Perturbação de pânico;
Inatividade física; Baixa autoestima; Perturbação de stress pós-traumático;
Perturbações psicossomáticas; Tabagismo; Comportamento suicida e de
autoagressão; Comportamento sexual de risco.
Consequências mortais
Mortalidade relacionada com a SIDA; Mortalidade materna; Homicídio; Suicídio.

11

De registar que 40% a 72% de todas as mulheres que sofrem violência física de
um parceiro são feridas, em algum momento da sua vida (Krug et al., 2002).
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A investigação efetuada na área das consequências da violência na
saúde (Krug et al., 2002) permitiu concluir que: (a) os efeitos da
violência podem persistir muito tempo após esta ter cessado; (b)
quanto mais severo é o grau de violência, maior é o impacto na saúde
física e mental da mulher; (c) o impacto ao longo do tempo, de
diferentes tipos de violência e de vários episódios, parece ter um
“efeito” cumulativo. Vários estudos sublinham que as mulheres que
sofreram

violência

física

ou

abuso

sexual

na

infância

(comparativamente às que não sofreram) apresentam em adultas uma
saúde mais precária (Krug et al., 2002, pp. 100-101). Para Roberts,
Hegarty e Feder (2006) o impacto da violência é tal (o da violência
psicológica em especial) que, do ponto da vista da saúde, a violência
em contextos de intimidade pode melhor ser compreendida se a
“olharmos” como uma síndrome crónica.
O mesmo poderemos afirmar quando falamos de violência entre casais
homossexuais, onde, segundo o “National Coalition of Anti-Violence
Programs” (2007), é previsível que a violência doméstica (VD) ocorra
em percentagem semelhante à dos casais heterossexuais, isto é, em
cada quatro casais existe violência num deles. À semelhança dos
casais heterossexuais a vítima experiencia, ao nível da natureza da
violência, um padrão semelhante de abuso, embora a outros níveis se
registem diferenças. Ser vítima de violência neste contexto poderá
mais facilmente estar associado a dificuldades em encontrar apoio
externo, tanto a nível da família de origem/ alargada, quanto a nível
institucional, situação agravada pela falta de treino e experiência por
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parte dos técnicos para lidar com a problemática da violência em
contexto de intimidade, entre casais homossexuais. Tais dificuldades,
associadas ao preconceito internalizado por parte da vítima,
relativamente à homossexualidade, condicionam ainda mais o
isolamento e a vitimização, provocando, entre outras problemáticas:
depressão, ansiedade, sentimentos de culpa, medo, desconfiança,
insegurança, vergonha, isolamento social, dificuldades em estabelecer
e manter relacionamentos amorosos, disfunções sexuais, hostilidade,
abuso de álcool/ drogas, distúrbios alimentares, comportamento ou
ideação suicida, etc. De registar que as vítimas que apresentam HIV+,
tendo mais “barreiras” 12 que restringem a saída da relação, têm maior
risco de serem agredidas, física e psicologicamente.
Cada vez mais é dada atenção às relações existentes entre as situações
de violência no casal, os maus tratos na criança e o impacto dos
mesmos, a curto e longo prazo. A criança exposta, direta e/ ou
indiretamente, à violência familiar tem um risco aumentado na
adolescência e em adulto de:
-

Sofrer de problemas emocionais e comportamentais (exs.:
perturbações da conduta, terrores noturnos, abuso de álcool,
consumo de drogas, depressão e ansiedade, perturbações do sono,
perturbações alimentares, sentimentos de vergonha e culpa,
hiperatividade, performance escolar deficitária, baixa autoestima,

12

A título de exemplo: dependência de cuidados por parte do parceiro, medo de
enfrentar a doença e o futuro sozinhos, medo de namorar/ encontrar outro parceiro.
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perturbação de stress pós-traumático, distúrbios psicossomáticos,
tentativas de suicídio/ suicídio, automutilação, queixas físicas
ligadas à saúde);
-

Apresentar um padrão de agressividade crescente nas suas relações
familiares, escolares e sociais;

-

Poder vir a tornar-se abusiva nas suas relações íntimas em adulta.

Nas relações de namoro cerca de 28% dos homens e mulheres, em
algum momento das suas vidas, terão estado ou estarão inseridos
numa relação de namoro que envolve atos de violência, sendo que a
ocorrência destes atos abusivos é mais provável em relações afetivas
mais duradouras e em que existe coabitação (Caridade & Machado,
2006). A violência no namoro pode ter um efeito negativo sobre a
saúde ao longo da vida destes jovens.
Adolescentes vítimas de violência têm uma maior probabilidade, entre
outras problemáticas, de virem a sofrer de depressão (com ideias de
suicídio), apresentarem insucesso escolar, maior risco de consumo de
álcool e/ ou drogas, maior propensão para sofrerem distúrbios
alimentares, maior risco de vitimização posterior (CDC, 2012) e stress
pós-traumático (Callahan, Tolman & Saunders, 2003).
A violência contra os idosos13, ao nível da família, tem vindo a ser
cada vez mais reportada. A desresponsabilização familiar pelos

13

A “Action on Elder Abuse”13, em 1995, definiu abuso contra a pessoa idosa como
sendo “qualquer ato, isolado ou repetido ou a ausência de ação apropriada que
ocorre em qualquer relacionamento em que haja uma expectativa de confiança, e que
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cuidados de saúde que mantêm e preservam a sua sobrevivência, o
autoritarismo e a apropriação abusiva dos seus bens, são exemplos de
uma violência que, embora mais simbólica e psicológica, do que
física, é marcante e “destrutiva”. Conforme refere Ferreira-Alves, o
Comité Nacional de Abuso de Idosos nos Estados Unidos (“National
Center on Elder Abuse”) propõe sete tipos de abuso para idosos não
institucionalizados: abuso físico, abuso sexual, abuso emocional ou
psicológico, exploração material ou financeira, abandono, negligência
e autonegligência (National Center on Elder Abuse, 1998, cit.
Ferreira-Alves, 2005). Conforme é referido pela OMS (Krug et al.,
2002), estudos realizados em países desenvolvidos demonstraram que
comparativamente aos seus pares que não sofreram abuso, há algumas
evidências que reforçam a ideia de que um grande número de idosos
vítimas de maus-tratos sofre, entre outras problemáticas, de depressão,
de perturbações da ansiedade (incluindo o stress pós-traumático), de
sentimentos de desamparo, culpa, vergonha e medo. Um estudo
realizado nos Estados Unidos por Lachs e colaboradores (1998, cit.
Krug et al., 2002, p. 145) demonstrou que os maus-tratos causam
stress interpessoal extremo que pode representar um risco adicional de
morte. Em Portugal, segundo um estudo da Sociedade Portuguesa de

cause dano, ou incómodo a uma pessoa idosa” (World Health Organization &
International Network for the Prevention of Elder Abuse, 2002. p. 3). Esta definição
foi, também, adotada pela “International Network for the Prevention of Elder
Abuse” 13 (INPEA), pela Organização Mundial de Saúde, e assumida na Declaração
de Toronto13, assinada pelos países membros da ONU, em 2002.
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Suicidologia (SPS)14, entre 1996 e 1999 registaram-se cerca de 540
suicídios por ano, sendo que metade foram cometidos por pessoas
com mais de 60 anos. Falamos de uma perturbação multidimensional,
associada a uma interação complexa entre múltiplos fatores, onde sem
dúvida a violência, a exclusão e a solidão representam problemáticas a
ter em conta na leitura e compreensão destes números.

14

Ler mais sobre suicídio no site da Sociedade Portuguesa de Suicidologia em
http://www.spsuicidologia.pt
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3. Os custos económicos e sociais da violência
João Redondo, Inês Pimentel

Não se pode calcular, ao nível do sofrimento e da dor, o custo humano
da violência, pois muito deste custo é invisível. A violência familiar/
entre parceiros íntimos está associada a considerável sofrimento, a
consequências

negativas

para

a

saúde,

a

perturbação

do

funcionamento familiar, a isolamento social, a menor produtividade, a
desemprego, o estigma social e a custos acrescidos com a saúde, tal
como o demonstra o quadro abaixo.
No Quadro 2, extraído do Relatório Sobre Saúde no Mundo (OMS,
2002, p. 27), a depressão unipolar apresenta-se no sexo feminino, na
faixa dos 15-44 anos (estimativa para 2000), como a primeira causa
(13,9%) de anos de vida vividos com incapacidade. Conforme é
sublinhado pela OMS (2002, pp. 45-46), “a todos os níveis sócioeconómicos a mulher, pelos múltiplos papéis que desempenha na
sociedade,

corre

maior

risco

de

perturbações

mentais

e

comportamentais (...) As mulheres continuam a arcar com o fardo das
responsabilidades

de

serem,

simultaneamente,

esposas,

mães,

educadoras e prestadoras de cuidados e a terem, uma participação cada
vez mais essencial no trabalho, sendo a principal fonte de rendimento
em cerca de um quarto a um terço das famílias. Além das pressões
impostas às mulheres em virtude do alargamento dos seus papéis, não
raras

vezes

em

conflito,

elas

enfrentam

uma

significativa

discriminação sexual e as concomitantes pobreza, fome, desnutrição,
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excesso de trabalho e violência doméstica e sexual. Assim, não é de
surpreender que as mulheres tenham acusado maior probabilidade do
que os homens de receberem prescrição de psicotrópicos”.
Quadro 2. Principais causas de anos de vida vividos com incapacidade
(AVAI) na faixa etária de 15-44 anos, por sexo, estimativa para 200015
(retirado de OMS, 2002, p. 67)

15

As condições neuropsiquiátricas estão destacadas.
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Vários estudos mostram que “as mulheres que sofreram violência
física ou sexual na infância ou na fase adulta têm mais problemas de
saúde do que as outras mulheres (…) As mulheres que sofreram
violência também têm um funcionamento físico reduzido, mais
sintomas físicos e passam mais dias de cama do que as mulheres que
não sofreram abuso ” (Krug et al., 2002, pp. 101-102).
De acordo com o estudo de Koss e colaboradores (1990, cit.
Hamberger & Phelan, 2004), as mulheres vítimas de violência,
comparativamente às mulheres não vítimas: recorrem duas vezes mais
a serviços de saúde e o “consumo” de cuidados de saúde custa 2,5
vezes mais 16. Para ter uma ideia aproximada sobre os custos
económicos associados ao impacto da violência interpessoal, o leitor
poderá consultar, entre outros documentos, a publicação da OMS
“The economic dimensions ofinterpersonal violence” (Waters, Hyder,
Rajkotia, Basu, Rehwinkel & Butchart, 2004), onde encontrará
também informação sobre indicadores diretos e indiretos relacionados
com esta matéria e informação relativa ao impacto da prevenção, em
termos económicos, dados que com certeza ajudarão a reforçar, ainda
mais, a importância de um maior investimento a nível das políticas
sociais desenvolvidas para prevenir a violência interpessoal.

16

Ver também Centers for Disease
http://www.cdc.gov/injury/publications/index.html
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Control

and

Prevention:

Em Portugal foram desenvolvidos vários estudos, até ao momento,
sobre a problemática dos custos sociais e económicos da Violência
Doméstica.
Segundo o III Plano Nacional contra a Violência Doméstica (20072010, p.7) “os estudos sobre os custos económicos e sociais da
violência doméstica (...) dão-nos também conta das situações de
grande vulnerabilidade a que as mulheres vítimas de violência ficam
expostas: apresentam uma probabilidade três a oito vezes superior,
consoante os casos, de terem filhos doentes; de não conseguirem
emprego; se empregadas, em não obterem promoção profissional; de
recorrerem aos serviços dos hospitais, a consultas de psiquiatria por
perturbações emocionais, bem como, risco de suicídio”. Não é de
surpreender que, em várias situações, as mulheres expostas a
violência, em contextos de intimidade, não consigam cuidar de si
mesmas e das suas crianças ou tão pouco consigam procurar empregos
e seguir uma carreira a nível profissional.
Como Lisboa, Barros e Cerejo (2008) afirmam: “a violência exercida
contra as mulheres tem custos de vários tipos: custos que afetam
individualmente a vítima, mas custos, também, em relação aos que lhe
estão mais próximos - por exemplo os filhos; custos que incidem
diretamente sobre as pessoas envolvidas, mas também custos que são
pagos por toda a sociedade, nomeadamente através dos impostos –
casas abrigo, polícia, magistrados, técnicos de apoio social; custos
que têm uma expressão económica, mas custos, também, difíceis de
quantificar - psicológicos, sociais e culturais; custos visíveis a curto
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prazo, normalmente associados aos atos de violência, mas custos,
também, que se prolongam ao longo da vida – como o stress pós
traumático – ou mesmo que afetam as gerações futuras – através dos
filhos. Há igualmente custos que, pela sua natureza, num primeiro
momento, só se deixam observar com instrumentos qualitativos. Por
exemplo, os aspetos que se relacionam com as dimensões emocionais
e afetivas, cujas consequências podem ter expressão na ação pessoal
quotidiana, ou em ações futuras” (p. 4).
Fazendo esta nota acerca da complexidade da avaliação dos custos da
violência, os autores decidem abordar quantitativamente os custos
económicos da violência. A este nível uma análise macroeconómica
inclui:


Custos laborais (faltas ao trabalho, perdas salariais devido à não
progressão na carreira e a despedimentos);



Custos associados a divórcios e separações conjugais;



Custos relacionados com o “consumo” dos cuidados de saúde
(recurso aos médicos, uso de medicação, meios de diagnóstico,
internamentos, etc.);



Insucesso escolar das vítimas e dos filhos;



Custos relativos às organizações públicas e privadas em
funcionamento para apoiar as vítimas de VD.

No que diz respeito ao impacto da violência nas esferas laboral,
familiar, escolar, social, o estudo de 2003, da responsabilidade do
professor doutor Manuel Lisboa, em parceria com a Direção Geral de
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Saúde, avaliou junto de utentes dos cuidados de saúde primários, o
impacto da vitimação e constatou a maior probabilidade das vítimas
de VD sofrerem de sintomatologia física e psicológica (Lisboa,
Vicente & Barroso, 2005).
Um estudo de 2007 estimou, a partir deste inquérito nacional junto das
vítimas, utentes dos centros de saúde, que o custo médio com a saúde
por mulher vítima de violência doméstica é de 140 Euros/Ano, sendo
que desse valor, 127 Euros/Ano são suportados pelo SNS, em que
55% correspondem a consultas e 30% a medicamentos. Em termos
globais, os custos suportados pelas próprias mulheres vítimas é de
68% devido ao consumo de medicamentos.
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4. Violência doméstica: dificuldades associadas à recolha
de dados. Que soluções?
Sílvia Fraga, Diogo Costa, Susana Silva, Henrique Barros

Estimar a extensão da Violência Doméstica e identificar os respetivos
fatores de risco afigura-se um enorme desafio. A informação sobre a
extensão da Violência Doméstica provém de fontes muito diversas,
cujas disponibilidade e qualidade variam consideravelmente dentro e
entre países. A necessidade de explorar os fatores relacionados com o
homem, com a mulher e com a dinâmica das relações interpessoais é
relativamente consensual, mas são escassos os estudos que os
consideram em conjunto (Ruiz-Pérez, Plazaola-Castaño, & VivesCases, 2007). Isto coloca dificuldades na compreensão e na
comparação entre sociedades, culturas e geografias distintas sobretudo
porque pode enviesar a avaliação da verdadeira magnitude do
fenómeno.
Durante as últimas décadas, e em vários países, realizaram-se mais de
50 estudos com base em populações definidas e com o objetivo de
quantificar a Violência Doméstica contra as mulheres, e identificar os
seus determinantes e estudar as consequências que da violência
resultam para a saúde. Investigações patrocinadas pela Organização
Mundial de Saúde (WHO, 2002) mostraram que entre 10% e 69% das
mulheres adultas alguma vez na vida sofreram um qualquer ato de
violência física, perpetrado por um parceiro masculino. Se
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considerada apenas a região Europeia (no âmbito desta quantificação
contribuíram estudos realizados na Holanda, Noruega, Moldávia,
Suíça, Turquia e Reino Unido), entre 11% e 58% das mulheres terão
alguma vez na vida sido vítimas de abuso físico perpetrado por um
parceiro.
Quando referida ao ano que precede o inquérito, os dados indicam que
cerca de 3% das mulheres na Austrália, Canadá e Estados Unidos,
27% das mulheres em Nicarágua, 38% das mulheres na República da
Coreia e 52% das mulheres Palestinianas sofreram abuso físico. Já no
Reino Unido este valor de prevalência para o período de um ano foi de
12% e na Suíça 7%. (Carrasco-Portiño, Vives-Cases, Gil-González, &
Álvarez-Dardet, 2007; Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise, &
Watts, 2006).
Para a maioria das mulheres inquiridas e identificadas como caso, o
abuso físico não é um acontecimento isolado, mas enquadra-se num
padrão contínuo de comportamentos abusivos. Assim, é comummente
acompanhado de abuso psicológico e a informação disponível mostra
que entre um terço e metade dos casos de abuso físico, também
coexistem episódios de abuso sexual. Um estudo Japonês, avaliando
613 mulheres alguma vez na vida vítimas de algum tipo de violência,
mostrou que 57% sofreram os três tipos de abuso (físico, psicológico e
sexual). Menos de 10% destas mulheres teria experienciado apenas
abuso físico (WHO, 2002).
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Para além destes estudos populacionais, existem inúmeras publicações
que caracterizam vítimas e agressores no contexto da Violência
Doméstica com base em dados provenientes quer de registos das
autoridades oficiais quer de investigações realizadas junto de mulheres
que acederam a serviços de apoio psicossocial ou clínico, incluindo
abrigos para vítimas de violência (Jewkes, 2002). Grande parte destes
estudos é proveniente da América do Norte. A heterogeneidade dos
instrumentos de recolha de dados e das estratégias de amostragem
impossibilitam uma global quantificação do problema e comparações
válidas (Costa & Barros, 2011).
Estudos mais recentes focam-se já na avaliação da prevalência da
Violência Doméstica exercida contra os homens quer em situações de
relacionamentos heterossexuais quer em parcerias do mesmo sexo. Os
resultados destes estudos individualmente avaliados, assim como de
revisões sistemáticas (Deca, 2007) e meta-análises (Archer, 2000),
fornecem estimativas equivalentes para a frequência de violência
perpetrada por um ou outro sexo. No entanto, estes estudos partilham
das dificuldades de comparação dos restantes, por não se referirem,
homogeneamente, aos mesmos atos e comportamentos de violência e
por se basearem em amostras muito heterogéneas e, pela sua natureza
e origem, com elevada probabilidade de apresentarem viés de seleção.
A comparação das estimativas de prevalência, para os vários tipos de
Violência Doméstica, permanece pouco fiável, dada a heterogeneidade
metodológica existente. Contudo, uma recente revisão sistemática que
considerou dados de prevalência de violência exercida contra
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mulheres e contra homens no contexto de uma relação íntima e que
incluiu quer estudos de base populacional como outros efetuados em
amostras de conveniência, sugeriu que os valores de prevalência para
qualquer tipo de violência sofrida alguma vez na vida se encontravam
medianamente nos 33% para as mulheres e 21% para os homens. Para
a violência física e para o abuso psicológico, a mediana foi de 27% e
35% nas mulheres e 18% e 15% nos homens, respetivamente. Já o
abuso sexual, alguma vez na vida, foi de 21% para as mulheres e 10%
para os homens. Na mesma revisão mostrou-se que cerca de 15% das
mulheres e 16% dos homens sofreram qualquer tipo de violência no
último ano, 11% das mulheres e 10% dos homens foram vítimas de
violência física, 25% das mulheres e 22% dos homens de abuso
psicológico e 6% das mulheres e 5% dos homens de abuso sexual
(Costa & Barros, 2011).
Em Portugal foram realizados dois Inquéritos Nacionais à Violência
de Género, em 1995 e 2007, coordenados pela Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (Lisboa &
Lourenço, 2008). Homens e mulheres com 18 ou mais anos de idade,
residentes em Portugal Continental foram convidados a responder a
um conjunto alargado de questões sobre vitimação relativa à violência
física, sexual, psicológica e discriminação social. Em 2007, o conjunto
da vitimação relativa à violência física, sexual e psicológica, exercida
contra as mulheres, nos últimos 12 meses ou em anos anteriores, no
Continente, apresentou uma prevalência de 38%, inferior aos 48%
observados no inquérito de 1995.
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Considerando-se o mesmo tipo de atos violentos, praticados em 1995
e 2007 e referidos aos últimos 12 meses que precederam o inquérito, e
que ocorreram no espaço da casa ou foram perpetrados por familiares
(incluindo namorados e companheiros, atuais ou passados), notou-se
uma diminuição da prevalência das vítimas (13% para 6%).
Relativamente aos vários tipos de violência exercida contra as
mulheres em 2007, os valores deste inquérito revelaram prevalências
de 23% para violência física, 19% sexual e 54% psicológica. Os
resultados do inquérito à vitimação nos homens mostraram que 42%
referiram ter sido vítimas de violência física, sexual ou psicológica,
alguma vez na vida, e 11% no último ano. De entre os homens vítimas
de violência no último ano, 61% sofreram violência psicológica, 42%
violência física e 6% sexual (Lisboa & Lourenço, 2008).
Em 2007 foram publicados os resultados de um estudo realizado na
região Norte do país, cujo objetivo consistiu na avaliação de duas
formas de Violência Doméstica - a violência conjugal e a violência
perpetrada por pais para com os filhos, no último ano (Machado,
Goncalves, Matos, & Dias, 2007). Participaram nesta investigação
2391 indivíduos com idades compreendidas entre os 20 e os 67 anos
residentes na Região Norte. O estudo revelou que pelo menos um ato
de abuso físico ou emocional contra crianças foi reportado por 26%
dos pais. Já a violência física e/ou emocional entre parceiros ocorreu
em 26% dos participantes.
Em Portugal foi ainda realizado um estudo de base hospitalar que
incluiu 2660 mulheres grávidas entrevistadas entre 1999 e 2000. Os
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resultados revelaram uma prevalência de abuso físico durante a
gravidez de 24% nas mulheres com parto pré-termo e de 8% nas
mulheres com parto considerado normal. Esta diferença registou-se
independentemente de vários fatores que se associam com parto prétermo, tais como a idade, estado civil, educação, rendimento,
paridade, planeamento da gravidez, consumo de álcool, tabaco e
drogas ilícitas e que também se associam ou podem até determinar a
ocorrência de violência (Rodrigues, Rocha, & Barros, 2008).
Os casos de violência detetados e sinalizados pelas autoridades ou
organizações não-governamentais de apoio a vítimas são divulgados
em relatórios anuais. O relatório mais recente, publicado pela
Associação de Apoio à Vítima (APAV) 17, respeitante ao ano de 2010,
indica que esta organização apoiou 11145 pessoas em Portugal, das
quais 6932 (62%) eram vítimas de situações classificadas por esta
instituição como crime. O crime de Violência Doméstica foi
sinalizado em 82% das situações apresentadas pelos utentes da APAV
em 2010. De acordo com o relatório divulgado pela Direção Geral da
Administração Interna, relativo às ocorrências de Violência Doméstica
participadas às Forças de Segurança (GNR, PSP e PJ), foram
registados por estas autoridades 31235 casos em 201018. A Violência

17

Disponível em http://www.apav.pt/portal/pdf/Estatisticas_APAV_2010_.pdf
(acedido em 23 de setembro de 2011).
18

Disponível
em
http://www.dgai.mai.gov.pt/cms/files/conteudos/VD_Relatorio%20Anual_2010_2_5
_2011.pdf (acedido em 23 de setembro de 2011).
82

Doméstica constituiu nesse ano a 3ª tipologia criminal mais
participada em Portugal, ocupando o 1º lugar na categoria dos crimes
contra as pessoas.
Um pouco por todo o mundo, continuam a ser realizados esforços no
sentido da correta mensuração, descrição e compreensão da Violência
Doméstica, nas suas várias formas. No sentido de resolver alguns
desafios metodológicos e contribuir para a comparação da extensão da
violência entre parceiros envolvidos numa relação íntima entre países
europeus, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto iniciou,
em 2009, um estudo multicêntrico que envolve um consórcio de 8
universidades

localizadas

em

Espanha

(Granada),

Alemanha

(Estugarda), Reino Unido (Londres), Suécia (Ostersund), Hungria
(Budapest), Bélgica (Gent) e Grécia (Atenas). Recolhendo de uma
forma estandardizada informação de base populacional em amostras
representativas de homens e mulheres com idades entre os 18 e 65
anos, residentes nos centros urbanos onde se localizam os centros de
investigação envolvidos o estudo tinha como objetivo assegurar uma
estimativa do fenómeno Violência Doméstica com a necessária
acuidade. Com a preocupação de cumprir um protocolo préestabelecido, que define a forma e modo de questionamento, o treino
dos entrevistadores, a pilotagem de questionários estruturados, entre
outros pormenores metodológicos que garantirão comparabilidade,
este estudo poderá fornecer dados acerca da prevalência dos vários
tipos de Violência Doméstica que homens e mulheres europeus
sofrem e perpetram, assim como evidência sobre os fatores que se
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associam com essa vitimização e/ou perpetração, concretamente, qual
a relação com múltiplos parâmetros do estado de saúde físico e mental
destas pessoas.
A evidência acumulada pela investigação tem contribuído para a
identificação dos fatores comuns à ocorrência de Violência Doméstica
e para a exploração crítica de hipóteses etológicas. A plausibilidade
das associações encontradas começa a ser percebida num contexto
ecológico e integrante. A compreensão dos mecanismos através dos
quais vários fatores contribuem para a ocorrência de violência
doméstica

nas

sociedades

contemporâneas

tem

sustentado

intervenções de prevenção primária muito heterogéneas. No entanto, o
fato de a Violência Doméstica ser perspetivada como um produto do
contexto social (Jewkes, 2002; Watts, 2002) fragiliza a evidência
existente acerca das suas “causas”, quando confrontada com critérios
epidemiológicos. Acresce não se saber ainda se a variação observada
nos números da Violência Doméstica em diferentes contextos se deve
à dimensão real do problema ou se reflete, sobretudo, diferenças
metodológicas na abordagem à violência (Ruiz-Pérez, et al., 2007). Na
verdade, a Violência Doméstica, como o controlo de algumas
infeções, a obesidade ou o tabagismo, faz parte de um conjunto de
problemas de natureza multinível, com dimensões longitudinais e
retroação, com interação entre atores variados que consubstancia um
problema de saúde pública explicável apenas por recurso a uma
abordagem própria de sistemas complexos e não às formas mais
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simples e reducionistas das técnicas estatísticas ou do pensamento
epidemiológico dominante.

Dificuldades associadas à recolha de dados. Que soluções?
Na maior parte dos países existe informação disponível sobre as
formas mais visíveis e os resultados fatais da violência, como
homicídios, suicídios e acidentes de viação, que é recolhida de modo
sistemático e relativamente padronizado (Krug, Dahlberg, Mercy,
Zwi, & Lozano, 2002). No entanto, esta informação só revela a ponta
do iceberg do fenómeno da violência, constituindo o interesse e
principal desafio colocado à investigação a avaliação e a compreensão
das formas menos visíveis de violência.
Uma das dificuldades associadas ao estudo sistemático da extensão da
Violência Doméstica diz respeito à definição do fenómeno. Se é
razoavelmente fácil de compreender e definir a Violência Doméstica
numa dimensão leiga, a operacionalização dessa definição num
contexto científico tem sido difícil e a variabilidade presente dificulta
tanto uma análise comparativa dos estudos já realizados com o
objetivo de estimar a sua magnitude quanto as decisões de prevenção
e as estratégias de intervenção sobre os casos.
A violência é reconhecida através de um conceito abrangente, que
pode incluir todos os atos e omissões que colocam em perigo uma
pessoa ou contribuam para a sua subordinação, desde a violência
autoinfligida à violência coletiva. Esta definição extensa, que é
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defendida na Declaração das Nações Unidas para a Eliminação da
Violência contra a Mulher, favorece a intervenção integrada de vários
setores sociais sobre a Violência Doméstica, mas potencia a perda de
poder descritivo, essencial à investigação. A definição de Violência
Doméstica, seja extensa ou restrita, também pode variar de acordo
com o contexto sociocultural. A quantificação e monitorização da
extensão da Violência Doméstica, e posteriores intervenções, exigem
um rigoroso sistema de vigilância epidemiológica, de primeira
(frequência) e segunda (frequência dos determinantes) geração, que
tenha por base uma definição consensual e continuada de Violência
Doméstica, traduzida em critérios homogéneos na medição de atos e
comportamentos específicos, assim como dos seus efeitos para a saúde
e bem-estar.
Uma revisão sistemática sobre os instrumentos utilizados na avaliação
da Violência Doméstica, nomeadamente da violência nas relações
íntimas, mostra que os investigadores tendem a escolher o instrumento
de acordo com o método de administração e o contexto de aplicação.
A variabilidade dos instrumentos utilizados na avaliação da Violência
Doméstica implica dificuldades adicionais na recolha de dados sobre a
extensão deste fenómeno e a respetiva comparação entre os resultados
obtidos em diferentes estudos (Costa & Barros, 2011).
Um outro fator que dificulta a recolha de dados para estimar a
magnitude deste

fenómeno

na população

prende-se com a

sensibilidade do tópico e a impossibilidade de avaliar objetivamente a
ocorrência de Violência Doméstica sem questionar as pessoas
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envolvidas, direta ou indiretamente. A Violência Doméstica é
classificada como crime em muitas sociedades e constitui uma
violação dos direitos humanos fundamentais. Ao mesmo tempo, a
informação recolhida depende da vontade e disponibilidade do próprio
indivíduo para reconhecer o seu envolvimento numa situação de
violência, o que pode depender, entre outros fatores, da forma como as
questões são feitas, do treino, sensibilidade e características
sociodemográficas de quem pergunta e do contexto em que são
recolhidos os dados.
Comparando com outros modos de recolha de dados, os questionários
administrados por entrevistador têm como vantagem a diminuição de
itens omissos no questionário e a possibilidade de ajudar o
participante na compreensão dos itens, se surgirem dificuldades. No
entanto, esta é uma opção mais dispendiosa e a interação
entrevistador-entrevistado potencia um efeito do entrevistador nos
resultados (Bradburn & Sudman, 1979; Clarke, Spronston, & Thomas,
2003; Streiner & Norman, 2008), que se agrava na avaliação de
tópicos mais sensíveis e do foro pessoal (Davis, Couper, Janz,
Caldwell, & Resnicow, 2010), como é o caso da Violência Doméstica.
A análise “multinível” do efeito do entrevistador nas associações
encontradas é ainda recente (Jewkes, 2002) e poderá traduzir-se na
minimização do mesmo, em particular no que respeita o impacto da
desejabilidade social. São várias as recomendações desenvolvidas
neste sentido, nomeadamente, utilização de questionários estruturados
que permitam uma maior homogeneidade na forma como as questões
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são colocadas; o treino dos entrevistadores; a elaboração de um
protocolo de investigação que oriente os entrevistadores na resolução
de problemas; e a supervisão durante o processo de recolha de dados
(Streiner & Norman, 2008). No entanto, alguns estudos têm
demonstrado que as medidas tomadas antes e durante a investigação
para minimizar o erro introduzido pelo entrevistador não parecem ser
suficientes, especialmente quando o tema exige a revelação de
informação mais sensível (Johannes, Crawford, & McKinlay, 1997;
Nybo Andersen & Olsen, 2002; Winters, Strating, Klazinga, Kool, &
Huijsman, 2010). De facto, há aspetos que o investigador não
consegue controlar na totalidade, como a personalidade e as atitudes
do entrevistador, características que influenciam a relação e a empatia
entre o entrevistador e o entrevistado e, como tal, a revelação de
informação por parte do entrevistado.
O controlo ou a prevenção do efeito do entrevistador também passa
pelas decisões quanto ao modo de entrevista, onde o questionário
autoaplicado apresenta mais vantagens do que a administração face a
face ou por telefone (Streiner & Norman, 2008). Porém, a ausência de
respostas tende a ser mais elevada nos questionários autoaplicados e o
participante não tem oportunidade de esclarecer dúvidas. Além disso,
se o questionário autoadministrado for enviado por correio, é maior a
probabilidade de obter uma baixa proporção de respostas. Em geral, o
desempenho de cada método de recolha de informação depende do
contexto onde é aplicado. Num estudo desenvolvido pelos autores
deste capítulo avaliou-se o melhor modo de inquirir mulheres sobre
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Violência Doméstica, comparando os questionários face-a-face com
os questionários por telefone ou os questionários enviados por correio.
Parturientes inquiridas num hospital sobre o abuso físico (Rodrigues,
et al., 2008) foram posteriormente aleatorizadas em 3 grupos e
convidadas a responder ao questionário no modo previamente
selecionado. Os resultados mostraram diferenças quer na participação
quer no reporte de violência entre os 3 modos de inquirição. O modo
de questionário face-a-face obteve uma maior participação no estudo e
foi o método pelo qual as mulheres reportavam mais os episódios de
violência. Ainda que a presença do entrevistador possa condicionar a
resposta do participante, nesta situação em concreto a relação criada
entre ambos parece ter constituído uma oportunidade para a mulher
ser ouvida.
Quanto ao contexto que enquadra a condução da entrevista, nos
estudos sobre Violência Doméstica opta-se frequentemente pela
realização das entrevistas em casa dos participantes, com o intuito de
melhorar a taxa de participação, dado que estes não têm que se
deslocar para fora de um ambiente que lhes é familiar (Streiner &
Norman, 2008). Contudo, as entrevistas realizadas em casa dos
participantes requerem custos adicionais e estão sujeitas a diversas
interrupções, pelos telefones ou familiares, para além de colocarem o
entrevistador – e eventualmente o entrevistado - numa situação de
maior vulnerabilidade, especialmente quando o agressor vive com a
vítima. Os autores deste capítulo testaram a influência do contexto de
recolha de dados - entrevistas realizadas em casa dos participantes vs.
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entrevistas conduzidas nas instalações da unidade de investigação - na
participação e respostas num estudo sobre violência em pessoas idosas
(Fraga, Costa, Dias, & Barros, 2011). Neste estudo não foram
encontradas diferenças quer na participação quer na resposta (medida
como declaração de situações de violência), concluindo-se, assim, que
o contexto em que é realizada a entrevista não influencia a
participação no estudo e as respostas dadas pelos entrevistados no
caso da violência contra pessoas idosas.
A Violência Doméstica constitui crime público em Portugal, sendo
portanto obrigatória a sua denúncia. Esta situação pode provocar
alguma resistência nos participantes em aceitar colaborar no estudo
e/ou em expor a sua experiência de vitimização, e o entrevistador tem
que estar preparado para lidar com situações autodeclaradas de
violência. No protocolo de investigação, particularmente quando é
estudada a Violência Doméstica, deve constar o procedimento a adotar
pelo entrevistador nestes casos, sendo frequente a indicação de que o
entrevistador deve aconselhar/informar o participante, no sentido de
denunciar a situação e procurar ajuda. O entrevistador deve, por isso,
saber lidar tranquilamente com tais situações, ouvir o participante,
informá-lo e encaminhá-lo adequadamente. Como o entrevistador lida
com informação autodeclarada, ele não é obrigado a denunciar as
situações de violência, exceto se um episódio violento ocorrer na sua
presença, fato que obriga a respetiva denúncia, responsabilidade
comum a qualquer outro cidadão.
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5. Violência doméstica, uma questão de direitos
humanos
Elza Pais

O ano 2000 foi um ano charneira e constituiu um marco histórico
decisivo no entendimento de um fenómeno, que até então permanecia
adormecido e silenciado no interior das famílias e era social e
legalmente tolerado e legitimado – violência doméstica.
Teresa Beleza chegou mesmo a afirmar que, apenas o sujeito
masculino se constituiu historicamente como sujeito de direito, tendo
as mulheres ficado desprotegidas, já que era garantida impunidade aos
homens que lhes batiam.
Na Europa, até aos finais do séc. XIX o marido em certas
circunstâncias podia bater na mulher sem que fosse punido, e até ao
início do séc. XX o Código Penal não previa castigo ao homicídio
cometido pelos homens por motivos de adultério da mulher, sendo que
o inverso não se verificava.
Era esta a nossa herança recente…
Estas desigualdades de tratamento judicial entre homens e mulheres
traduziram-se, obviamente, em desigualdades de género, socialmente
legitimadas e construídas.
Estas desigualdades transformaram-se em injustiças e situações de
discriminação de género, que tiveram repercussão na integração social
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das mulheres e na definição do seu papel histórico, sendo que durante
um longo período o sistema jurídico não ousou regulamentar a esfera
privada da família, mesmo quando aí se cometiam graves violações
aos direitos humanos.
No respeito pela salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias, os
Estados têm vindo, depois da Convenção para a Eliminação das
discriminações contra as mulheres (CEDAW-1979) e da Plataforma
de Ação de Pequim (1995), a condenar a violência contras as mulheres
como uma grave violação dos direitos humanos, libertando-se, desse
modo, da invocação das tradições, dos costumes ou considerações
religiosas para não o fazerem.
Em Portugal, o ano 2000 constituiu o início do fim de uma longa noite
de ocultação de uma das mais graves violações dos direitos humanos
cometidos na nossa sociedade.
As políticas públicas de prevenção e combate da violência doméstica
estruturaram-se de forma significativa na última década, sobretudo
depois da elaboração e implementação dos quatro Planos Nacionais
Contra a Violência Doméstica, e da aprovação da Lei nº 7/2000, de 27
de maio, que definiu os maus tratos entre os cônjuges como crime
público; bem como da aprovação do novo regime jurídico de
prevenção e combate à violência doméstica, Lei 112/2009, de 16 de
setembro, que entre outras coisas, consagrou o crime de violência
doméstica como crime de investigação prioritária, criou novas
medidas de coação urgente aplicáveis nas 48 horas subsequentes à
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constituição de arguido, definiu o estatuto da vítima e a possibilidade
de recurso a meios técnicos de controlo à distância e de
teleassistência, bem como a programa de prevenção de reincidência de
agressores.
O combate à violência doméstica tem vindo a assumir-se como um
dos objetivos nucleares para que se alcance uma sociedade mais justa
e igualitária. Com efeito, essas preocupações têm determinado a
implementação de uma política concertada e estruturada, com o
objetivo de proteger as vítimas, condenar os agressores, conhecer e
prevenir o fenómeno, qualificar profissionais e dotar o país de
estruturas de apoio e atendimento que têm vindo a ser implementados
nesta última década.
O IV Plano em curso em curso integrou a definição adotada pela
Organização Mundial da Saúde, em 2003, ao considerar a violência
doméstica como um grave problema de saúde pública, cujas
consequências lhe estão associadas «(…) são devastadoras para a
saúde e para o bem-estar de quem a sofre (…) comprometendo o
desenvolvimento da criança, da família, da comunidade e da sociedade
em geral». A OMS tinha também sublinhado a necessidade de serem
criados serviços na comunidade e aos níveis dos cuidados de saúde
primários e secundários para apoiar as mulheres que sofrem violência
doméstica, sexual ou outras formas de violência. Em Portugal, essa
intervenção estruturou-se a partir do projeto piloto de intervenção em
rede de Coimbra, que encontrou formas de disseminação noutras
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regiões do país, onde hoje se combate a violência doméstica de forma
integrada.
Com efeito, não há sociedade verdadeiramente democrática se não
houver um esforço constante de ações que combatam e previnam a
violência que ocorre no espaço doméstico, que é um espaço de
socialização, o primeiro espaço de formação das cidadãs e dos
cidadãos. Não há democracia enquanto metade da população não tiver
os mesmos direitos que a outra metade. Não existe, de facto, uma
espécie de sujeito universal abstrato, existem homens e mulheres cujas
identidades devem ser bem reconhecidas e identificadas, onde se
possa encarar a problemática do combate à violência doméstica como
uma questão de direitos fundamentais das pessoas, e portanto uma
questão de cidadania.
No interior das estruturas familiares ganhou legitimidade o estatuto da
pessoa humana, não devendo este estatuto de membro da família
contar menos que a importância institucional da família. É claro que
em quaisquer circunstâncias sofrem sempre mais os que estão em
situação de maior vulnerabilidade, os que estão em posição de maior
fragilidade, e portanto, os que na situação relacional, estão em posição
de desequilíbrio de poder.
Esta transformação jurídica do crime de violência doméstica foi
também uma transformação social, uma nova maneira de olhar o
problema, através de novas atitudes e valores que impliquem o
respeito pela dignidade da pessoa humana.
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Ao nível dos costumes, registou-se uma alteração da consciência
coletiva, sendo que se passaram a repudiar atos que anteriormente
eram legitimados, e consequentemente aumentou a denúncia de atos
que antes permaneciam encerrados no universo das famílias onde a
violência era silenciada. A criação de mecanismos de apoio e proteção
também muito contribuiu para o reforço da confiança das vítimas no
sistema de proteção criado, tendo a partir dessa altura aumentado a
visibilidade do fenómeno.
O aprofundamento do conhecimento, sobretudo através dos trabalhos
de investigação coordenados por Nelson Lourenço e Manuel Lisboa
(Violência Contra as Mulheres, CIDM, 1997) e o Inquérito à
Violência de Género (M. Lisboa, 2008), permitiram-nos uma visão
sobre a dimensão real e participada do fenómeno, que muito
contribuiu para a definição de políticas públicas para o combater e
prevenir.
O Conselho da Europa sistematiza muito bem toda esta realidade
quando nos diz que a violência contra as mulheres, onde se inclui
a violência doméstica “é o (…) resultado de um desequilíbrio de
poder entre homens e mulheres e leva a uma grave discriminação
contra estas, tanto na sociedade como na família…. A violência
contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos, retirandolhes a possibilidade de desfrutar de liberdades fundamentais. Deixa
as mulheres vulneráveis a novos abusos e é um enorme obstáculo
para ultrapassar a desigualdade entre homens e mulheres na
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sociedade. A violência contra a mulher prejudica a paz, a segurança
e a democracia na Europa.
Portanto, combater a violência doméstica é também uma questão de
desenvolvimento e de competitividade. O recente relatório do Banco
Mundial sobre Igualdade de Género e Desenvolvimento para 2012 diz
que a eliminação de barreiras que impedem a igualdade entre homens
e mulheres pode levar a um aumento de produtividade até 26% em
alguns países. Mas, em Crise ou se avança em Igualdade ou não se
avança de todo.
As abordagens que em Portugal têm vindo a fazer-se ao fenómeno da
violência doméstica têm acompanhado a evolução das diretrizes
internacionais e europeias nesta matéria.
A dimensão de género na violência doméstica foi política e
socialmente assumida, tendo passado a promover-se uma cultura para
a cidadania e a igualdade, com fragilidades ainda muito visíveis, é
certo, dado que mudar valores, derrubar preconceitos, eliminar
estereótipos enraizados na cultura civilizacional e que têm ditado os
comportamentos de homens e mulheres nas relações de afeto e de
conjugalidade é das tarefas mais difíceis de mudança social.
O desafio da educação para a igualdade e para a cidadania implica
pensar o ser humano à luz da diversidade humana, estruturando o
processo educativo em torno do desenvolvimento integral da pessoa.
A promoção de uma pedagogia para a igualdade e para o respeito
implica valorizar a diversidade no processo educativo e ter um novo
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olhar sobre as conceções do masculino e do feminino geradoras, essas
sim, de uma cultura de não violência e de responsabilidade social, que
implique ter direitos e deveres nos quais todos e todas nos devamos
implicar para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
As estratégias de prevenção e combate da violência doméstica têm
tido como resultado um crescente empoderamento das vítimas e a
promoção de uma cultura de cidadania e não violência, geradora de
novas masculinidades e feminilidades, no sentido de eliminar
representações estereotipadas acerca dos papéis associados a cada um
dos sexos.
Percebemos finalmente que este não é um combate das mulheres, mas
um combate de homens e mulheres, que é uma questão de Direitos
Humanos, e não apenas de conflitualidades familiares diversas, um
compromisso que tem de ser partilhado pelo Estado e pela sociedade
civil, pelos adultos e pelos jovens, por todos e todas sem exceção. Um
combate onde a força da razão ponha fim às históricas relações de
posse, controlo e dominação.
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Capítulo II
Violência doméstica: Uma perspetiva macro
1. Planos Nacionais contra a violência doméstica

Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

A violência doméstica configura uma grave violação dos direitos
humanos, tal como foi definido na Declaração e Plataforma de Ação de
Pequim, da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1995. Nestes
documentos assume-se que a violência contra as mulheres é um
obstáculo à concretização dos objetivos de igualdade, desenvolvimento e
paz e que viola, dificulta ou anula, o gozo dos direitos humanos e
liberdades fundamentais.
A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Contra as Mulheres (CEDAW), e respetivo Protocolo Adicional,
ratificada por Portugal em 1980, estabelece um conjunto de condutas que
constituem atos discriminatórios contra as mulheres, bem como a agenda
que deve orientar as ações nacionais de combate a tais discriminações.
Em 2003, a Organização Mundial da Saúde considerou que a violência
doméstica é um grave problema de saúde pública e que as consequências
que lhe estão associadas «(…) são devastadoras para a saúde e para o
bem-estar de quem a sofre (…) comprometendo o desenvolvimento da
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criança, da família, da comunidade e da sociedade em geral». Já em
2001 esta organização tinha sublinhado a necessidade de serem criados
serviços na comunidade e aos níveis dos cuidados de saúde primários e
secundários para apoiar as mulheres que sofrem violência doméstica,
sexual ou outras formas de violência.
Também as Resoluções da Assembleia-Geral das Nações Unidas de 2006
sublinham a necessidade de intensificar esforços para eliminar todas as
formas de violência contra as mulheres.
Por sua vez, o parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre
Violência doméstica contra mulheres, de 2006, recomenda a adoção de
uma estratégia europeia no combate à violência doméstica assente nas
seguintes orientações: i) estabelecimento de bases jurídicas na prevenção
e na repressão dos atos de violência doméstica contra as mulheres; ii)
desenvolvimento e recolha de dados estatísticos sobre o fenómeno; iii)
prevenção; iv) desenvolvimento de projetos de intervenção em parceria;
v) especial atenção à mulher imigrante; vi) maior participação de
profissionais que se ocupam do apoio jurídico, policial, educacional,
psicológico, médico e social; vii) verificação das medidas de afastamento
do agressor e viii) especial atenção às mulheres idosas vítimas de
violência doméstica.
A Resolução do Parlamento Europeu, de 2009, apela à União Europeia
para que apresente uma Diretiva e um Plano de Ação Europeu sobre a
violência contra as mulheres para prevenir a violência, assegurar a
proteção das vítimas e a punição judicial dos autores desse tipo de
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crimes. No mesmo sentido, exorta os Estados-Membros a reconhecerem
a violência sexual e a violação como crimes, a assegurarem que sejam
automaticamente objeto de ação penal e a que sejam tomadas medidas
adequadas para pôr termo à mutilação genital feminina. Apela ainda ao
Conselho e à Comissão Europeia a criarem uma base jurídica estruturada
para combater todas as formas de violência contra as mulheres e insta a
Comissão a que elabore um Plano de Ação mais coerente de combate a
todas as formas de violência contra as mulheres.
O Conselho Europeu de dezembro de 2009, que aprovou o Programa de
Estocolmo, define as prioridades dos próximos cinco anos no domínio da
liberdade, segurança e justiça e estabelece um quadro para a resolução de
muitos dos problemas associados à violência exercida contra as mulheres.
A Estratégia para a Igualdade entre Homens e Mulheres, 2010-2015,
apresenta os compromissos da Comissão Europeia nesta matéria e centrase nas 5 prioridades definidas na Carta das Mulheres, entre as quais se
reforça, a dignidade, integridade e o fim da violência de género através de
um quadro de ação específico.
As recomendações do Conselho de Ministros dos Estados Membros do
Conselho da Europa [Rec. (2002) 5] incluem o qualificativo de doméstica
na definição da violência contra as mulheres em geral, abrangendo aquela
que «(…) ocorre na família ou na unidade doméstica.». À luz da
investigação entretanto produzida, particularmente dos estudos sobre a
violência exercida contra homens e mulheres, fica claro que a violência
doméstica tem sobretudo uma componente de género, que afeta
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maioritariamente as mulheres, enquanto intérpretes dos papéis sociais de
género estereotipadamente femininos.
Posteriormente, a Recomendação adotada pelo Comité de Ministros do
Conselho da Europa, de 30 de abril de 2008, recomenda aos Governos
dos Estados Membros que, entre outras, revejam a sua legislação e as
suas políticas com vista a: garantir às mulheres o reconhecimento, o
gozo, o exercício e a proteção dos seus direitos de pessoa humana e
liberdades fundamentais; adotar as medidas necessárias para permitir às
mulheres o exercício livre e efetivo dos seus direitos económicos e
sociais; garantir que todas as medidas sejam coordenadas a nível nacional
e centradas nas necessidades das vítimas; associar os organismos
públicos e as organizações não-governamentais (ONG) competentes em
matéria de elaboração de medidas necessárias, nomeadamente as
mencionadas na presente recomendação; encorajar, a todos os níveis, a
ação das ONG que lutam contra as violências exercidas sobre as
mulheres e instaurar uma cooperação ativa com essas ONG que inclua
assistência financeira e logística apropriada. Simultaneamente, chama a
atenção para o papel do Estado ao encorajar todas as instituições
relevantes relacionadas com a violência contra as mulheres (polícias,
profissões médicas e sociais) a elaborar planos de ação coordenados a
médio e a longo prazo para prevenir a violência e assegurar a proteção
das vítimas, bem como a promover a investigação, a recolha de dados e a
criação de redes aos níveis nacional e internacional.
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A abordagem ao fenómeno da violência doméstica tem acompanhado, a
nível nacional, a evolução das diretrizes europeias e internacionais nesta
matéria.
Portugal tem vindo a prosseguir o combate à violência doméstica e à
violência de género através da implementação de uma política concertada
e estruturada, com o objetivo de proteger as vítimas, condenar os
agressores, conhecer e prevenir o fenómeno, qualificar profissionais e
dotar o país de estruturas de apoio e de atendimento.
Neste contexto, o estabelecimento de uma estratégia rigorosa e eficiente
de combate à violência doméstica deverá assentar, primeiramente, numa
clara definição do que se entende por violência doméstica no âmbito do
atual IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (PNCVD), com
uma vigência de 2011 a 2013.
No âmbito deste IV PNCVD, o conceito de violência doméstica abrange
todos os atos de violência física, psicológica e sexual perpetrados contra
pessoas, independentemente do sexo e da idade, cuja vitimação ocorra
em consonância com o conteúdo do artigo 152º do Código Penal19.

19

No que respeita aos mais recentes avanços jurídicos, a Lei n.º 112/2009, de 16 de
setembro, estabeleceu o regime jurídico aplicável à prevenção da violência
doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, revogando, a Lei n.º 107/99,
de 3 de agosto, que havia criado a rede pública de casas de apoio a mulheres vítimas
de violência, bem como o Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de dezembro, que a
regulamentava. Esta lei representa um marco importante pois introduz a consagração
do Estatuto da Vítima, a natureza urgente dos processos de violência doméstica, a
utilização de meios técnicos para controlo à distância dos agressores, a possibilidade
de detenção do agressor fora de flagrante delito, o direito das vítimas serem
indemnizadas e medidas de apoio judicial, médico, social e laboral.
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Importa salientar que este conceito foi alargado a ex-cônjuges e a pessoas
de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha
mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação.
Durante a implementação dos I, II e III Planos Nacionais Contra a
Violência Doméstica privilegiou-se a definição de um enquadramento
jurídico que parte do contexto sociocultural em que o fenómeno se (re)
produz. Privilegiou-se, ainda, o aprofundamento do conhecimento sobre
o fenómeno, nomeadamente a sua dimensão real e a sua dimensão legal,
bem como os custos sociais e económicos associados a esta grave
violação dos direitos humanos. Definiu-se uma estratégia de prevenção e
de proteção das vítimas organizada em torno da criação de estruturas de
apoio com cobertura nacional, ao nível do atendimento e do acolhimento
de vítimas. Este percurso tornou o fenómeno cada vez mais visível,
encorajando as vítimas à denúncia e capacitando as forças de segurança,
os profissionais de saúde, entre outros, com os meios de qualificação
profissional e atendimento

especializado para responderem às

necessidades emergentes a nível nacional. Nesta área a sociedade civil
organizada também tem desenvolvido soluções articuladas em rede com
as estruturas públicas, numa lógica de proximidade na prevenção e no
combate à violência doméstica.
Para além das ações e medidas desenvolvidas por organismos da
Administração Central e Local, importa ainda destacar a consolidação e o
reforço do papel das organizações da sociedade civil na promoção da
igualdade de género e no combate a violência doméstica.
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O atual IV PNCVD (2011-2013) – aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 100/2010, de 17 de dezembro - enquadra-se,
por um lado, numa lógica de continuidade e de reforço das medidas
desenvolvidas no quadro dos anteriores Planos, e, por outro, introduz
abordagens inovadoras no domínio do combate à violência doméstica.
Assenta nas várias políticas nacionais já desenvolvidas e respeita os
compromissos internacionais a que Portugal se encontra vinculado,
procurando ter um olhar atento e pró-ativo que integre as reformas
legislativas entretanto produzidas, o aperfeiçoamento do conhecimento
técnico-científico e um maior envolvimento de todos os atores sociais e
de todos os cidadãos e cidadãs na erradicação desta violação dos direitos
humanos.
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2. Programa Nacional de Saúde Mental 2007-2016
Marta Ferraz

Os estudos epidemiológicos das últimas décadas têm demonstrado
que, atualmente, a doença mental contribui de forma significativa para
a carga global de morbilidade e incapacidade. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (2002) as perturbações mentais são responsáveis
por uma média de 31% dos anos vividos com incapacidade, chegando
os índices na Europa aos 40%.
O facto das situações como as perturbações depressivas e as doenças
cardiovasculares estarem rapidamente a substituir as doenças
infetocontagiosas no que respeita ao número de anos perdidos por
incapacidade ou morte prematura não mereceu, infelizmente, até
muito recentemente (Murray & Lopes, 1996), a devida consideração
dos especialistas no planeamento de serviços e programas de saúde.
Apesar de causarem pouco mais que 1% das mortes, as perturbações
mentais são a génese de mais de 12% da incapacidade por doenças em
geral a nível mundial, valor este que duplica no que respeita à Europa
(OMS, 2002). São diversos os motivos pelos quais se tem subestimado
a carga das perturbações mentais como a depressão, a dependência do
álcool e a esquizofrenia. No entanto, a prevalência das perturbações
psiquiátricas é mais alta do que o antecipado, com tendência a
aumentar nos próximos anos.
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Estes dados revelam-se ainda mais preocupantes quando se verifica
que o envelhecimento da população tem conduzido a um acréscimo da
frequência dos quadros demenciais e subsequente procura de cuidados
especializados enquanto a faixa etária economicamente ativa sofre o
impacto crescente de graves problemas sociais e económicos, como o
desemprego, a violência, a pobreza e a desigualdade social, tornando-a
muito mais vulnerável a quadros relacionados com o stress (Comissão
Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental, 2007).
Neste quadro, é de referir ser esperado que os fenómenos da violência
e do suicídio sofram um aumento nos próximos anos.
É neste contexto que surge o Plano Nacional de Saúde Mental 20072016 (PNSM), que tem como objetivo reduzir os fatores de risco e
promover os fatores de proteção, diminuindo a incidência e
prevalência das doenças mentais em Portugal. O PNSM, no sentido de
dar resposta às realidades anteriormente enunciadas, defende que os
serviços de saúde mental atuais devem:
1. Organizar-se numa rede de base comunitária que inclua o
internamento em hospitais gerais, unidades de internamento
parcial, consultas de ambulatório em estruturas comunitárias
(nomeadamente em centros de saúde) e intervenções
domiciliárias;
2. Tendo uma coordenação comum, esta rede tem de estar em
estreita articulação com os cuidados primários, o setor social e
as diversas agências da comunidade.
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A constituição de equipas multidisciplinares de saúde mental de base
comunitária, prestando cuidados de 50 000 a 100 000 habitantes cada,
tem provado ser a melhor forma de responder às necessidades das
populações. Este formato permite-lhes assegurar não só um tratamento
individualizado às pessoas com doença mental grave, mas também o
desenvolvimento de programas colaborativos de intervenção na crise,
estratégias de promoção e prevenção em áreas como a depressão, o
suicídio ou a violência doméstica/familiar (Coordenação Nacional
para a Saúde Mental, 2008).
Vários estudos (Kurg et al, 2002) confirmam a existência de uma
ligação entre a violência doméstica/familiar e o surgimento de
problemas de saúde mental. No entanto, o historial, a filosofia e a
cultura organizacional destas duas áreas apresenta um grande desafio
para o desenvolvimento de relações de trabalho efetivas e partilha das
diferentes perícias (Gondolf, 1998). Embora, em geral, se defenda
uma abordagem coordenada e colaborativa na área da violência
doméstica/familiar, poucos autores se têm debruçado sobre o papel
dos serviços de saúde mental na resposta a essas situações.
Humphreys & Thiara (2003) referem que a falta de reconhecimento
das ligações entre as duas áreas e a falha na prestação de uma
resposta/cuidados adequados por parte dos serviços de saúde mental,
pode colocar as pessoas em risco de continuadas e crescentes
agressões, comprometendo assim a sua saúde mental. Por outro lado,
as respostas na área da violência doméstica/familiar parecem,
igualmente, apresentar dificuldades na resposta às necessidades
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complexas de pessoas com problemas de saúde mental. Estas
realidades, exacerbadas pela falta de acesso aos cuidados e suportes
necessários, podem conduzir a situações ainda mais agravadas de
isolamento, pobreza e doença mental, motivo pelo qual urge agir no
sentido de providenciar respostas articuladas e adequadas às diferentes
necessidades das vítimas.
Ao incluí-los nas suas áreas de ação estratégica, o PNSM reconhece a
necessidade de assegurar cuidados específicos de saúde mental a
alguns grupos especialmente vulneráveis, entre estes destacando-se as
vítimas

de

violência

(CNSM,

2008).

Apenas

recentemente

reconhecido como uma questão de saúde pública, mas de
conhecimento geral, o termo violência doméstica pode ser utilizado
para descrever diversos tipos de relacionamentos violentos, e.g., abuso
e maus-tratos a crianças e idosos, motivo pelo qual a designação
violência familiar surge como uma alternativa mais adequada, no
entanto, é mais comummente aplicado aos relacionamentos entre dois
adultos no qual um utiliza um padrão de ações violentas e/ou
intimidatórias, físicas ou emocionais, para exercer poder e controle
sobre o outro (Krug et al., 2002). A violência doméstica/familiar pode
ter efeitos devastadores na saúde mental das vítimas, pois está
provado que, por exemplo, o abuso e maus-tratos na infância e idade
adulta são muitas vezes o fator preponderante no desenvolvimento de
perturbações depressivas, de ansiedade e outros problemas de saúde
mental, podendo resultar em perturbações do sono, autoagressão,
suicídio e para-suicídio, perturbações alimentares e abuso de
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substâncias; além de denunciar graves problemas psíquicos da parte
dos agressores (Golding, 1999). Embora ainda existam diversas
lacunas a nível da informação sobre esta matéria, os dados disponíveis
indicam que as mulheres que recorrem aos serviços de saúde mental
têm maior probabilidade de terem vivenciado situações de violência
doméstica/familiar do que as restantes na população, que uma grande
maioria das mulheres em internamento psiquiátrico e em situações de
acolhimento têm história de abuso físico ou sexual, e que as crianças
expostas a situações de violência doméstica/familiar têm um risco
aumentado de vir a desenvolver problemas comportamentais e
traumas emocionais, bem como outros problemas de saúde mental, na
idade adulta; situações estas que, quando exacerbadas pela falta de
acesso aos serviços e respostas, podem resultar em graves condições
de isolamento e pobreza e situações de sem-abrigo (Astbury & Cabral,
2002; Stark & Flitcraft, 1996).
A OMS (Kurg et al., 2002) argumenta que o forte compromisso
necessário para lidar com a violência resultará apenas através do
esforço continuado e conjunto dos vários setores da sociedade. Neste
sentido, o Plano salienta a competência da Comissão para a Cidadania
e Igualdade de Género (CIG) para assegurar a coordenação
interministerial necessária ao combate à violência doméstica e
promover a discussão pública sobre as questões associadas a este
tema. Destacando a importância de constituir uma rede entre todos os
organismos públicos e privados que lidam com a violência doméstica,
de forma a que se estabeleçam regras mínimas de atendimento e
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promovam respostas mais efetivas, o PNSM considera essencial a
promoção do desenvolvimento de projetos neste âmbito pelos
Serviços Locais de Saúde Mental (CNSM, 2008).
Em conformidade com este objetivo, o projeto apresentado pelo
“Grupo Violência: Informação, Investigação, Intervenção,” e pela
ARS Centro – Serviço de Violência Familiar - Hospital Sobral Cid –
merecem referência pela importância da aposta numa política efetiva
de parcerias e iniciativas conjuntas de prevenção e sensibilização. A
Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde
Mental (2007) considerou a criação do Serviço de Violência Familiar
no Hospital Sobral Cid (iniciativa do Grupo Violência), um exemplo
de boas práticas. O PNSM pretende que experiências como esta sejam
divulgadas e progressivamente integradas nas atividades comunitárias
dos Serviços Locais de Saúde Mental (SLSM) pois considera ser
fundamental o aumento da consciencialização dos profissionais de
saúde mental e o desenvolvimento de conhecimentos sobre as
questões associadas a esta problemática, em particular a capacidade de
perceber e dar resposta às necessidades de saúde mental das vítimas.
Reconhecendo a violência doméstica/familiar como um grave
problema social que resulta em danos psicológicos massivos, prevê-se
a promoção junto dos SLSM de iniciativas que ajudem os seus
profissionais a consolidar conhecimentos sobre esta área de modo a
que possam vir a providenciar o suporte necessário, em articulação
com os outros setores.
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O setor da saúde pode ser um aliado ativo e valioso na resposta às
situações de violência doméstica/familiar, sendo possível que, em
particular, os serviços de saúde mental tragam diversas vantagens e
contributos para a intervenção nesta área. Quando devidamente
habilitados, os profissionais estão numa posição vantajosa para a
identificação de casos e referenciação para as respostas mais
adequadas, quer a nível de tratamento quer a nível de proteção. Os
hospitais e outros serviços onde estão integradas as equipas de saúde
mental podem ser contextos úteis para as intervenções, facultando os
seus recursos e infraestruturas para, por exemplo, atividades de
prevenção. Ademais, não existem dúvidas que o desenvolvimento e a
implementação de programas na área da violência doméstica podem
ser melhorados pela colaboração entre os profissionais e instituições
de saúde e outras instituições e setores ligados a cada comunidade
(Kurg et al., 2002). O que já acontece a título experimental em
algumas partes do mundo merece um investimento maior e mais
coordenado a nível nacional.

Referências Bibliográficas
Astbury, J., & Cabral, M. (2000). Women's Mental Health: An Evidence
Based Review. Geneva: World Health Organization.
Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental
(2007). Relatório: Proposta de Plano de Acção para a Reestruturação e

114

Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Mental em Portugal 2007-2016.
Lisboa: Ministério da Saúde.
Coordenação Nacional para a Saúde Mental (2008). Plano Nacional de
Saúde Mental 2007-2016 — Resumo Executivo. Lisboa: Ministério da
Saúde, Alto Comissariado da Saúde, Coordenação Nacional para a Saúde
Mental.
Golding, Jacqueline (1999). Intimate partner violence as a risk factor for
mental disorders: A meta-analysis. Journal of Family Violence, Vol.14
(2), 99-132.
Gondolf, E. W. (1998). Assessing Women Battering in Mental Health
Services. Sage Publications, Inc.
Humphreys, C. & Thiara, R. (2003). Domestic violence and mental health: I
call it symptoms of abuse. British Journal of Social Work, 33(2), 209-226
Krug, E.G. et al. (Eds.) (2002). World report on violence and health.
Geneva: World Health Organization.
Murray, C.J.L. & Lopez, A.D. (Eds) (1996). The Global Burden of
Disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from
Disease, Injuries, and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020.
Harvard University Press.
Stark, E. & Flitcraft, A. (1996). Women at risk: Domestic violence &
women's health. Thousand Oaks, California: Sage.

115

3. Violência doméstica, crime público. Acerca das
reformas legislativas
Paula Garcia

Treze anos passados sobre os idos de 1999, ano da comemoração dos
50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e do labor
legislativo que, concomitantemente, ou como consequência, se lhe
seguiu, não tendo sido ganha a guerra contra o flagelo da violência
doméstica, poderemos dizer, no entanto, que muitas lutas foram
travadas e muitas batalhas foram ganhas. E foram batalhas vencidas
em muitas frentes. Umas com mais ganhos que outras, é certo. Mas
em que, sempre, por pequeno que fosse esse ganho, se deu um passo
em frente no sentido do apoio e proteção das vítimas.
O velho aforismo “Entre marido e mulher...” que sempre suscitou, ao
longo dos tempos, um sorriso de complacente concordância por quem
quer que o ouvisse, encerrava em si e traduzia, exemplarmente, o
modo como o fenómeno da violência doméstica era encarado, quer
pelo indivíduo enquanto tal, quer pela sociedade em geral, quer ainda
pelas legislações em particular: como algo do domínio privado e no
qual o Estado só intervinha quando a tal solicitado, devendo a sua
intervenção cessar, logo e de imediato, se a vontade do indivíduo,
diga-se, vítima, assim o determinasse.
No entanto, depois de, em 1982, o legislador ter assumido, pela
primeira vez, e ainda que de forma muito tímida, como merecedores
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de tutela penal mais específica, certos comportamentos criminosos,
porque violadores do direito do outro e que ocorrem no reduto do lar,
o originário art.º 153, ora 152, do Código Penal foi sofrendo várias
alterações, que foram aprimorando o preceito e que, de alguma forma,
foram espelhando as dúvidas do legislador, que mais não fez que
acompanhar o sentir de uma sociedade, cada vez mais intolerante a
estes comportamentos.
Por força da comunicação social e do empenho das organizações de
apoio à vítima, a sociedade em geral foi constatando que o lar
“refúgio da intimidade e da privacidade, é também um espaço
particular de agressividade e violência; maus-tratos infantis, incesto,
abuso sexual, violência conjugal, violência contra a terceira
idade…”20
E depois, ainda, das alterações de 1995 e 1998 que, como se referiu,
refletiram as dúvidas, angústias, hesitações e, porque não dizê-lo,
preconceitos do legislador, em 2000 foi tempo de dizer basta!
E isto porque, em 2000, pela Lei 7/2000 de 27 de maio, assumiu o
legislador, de uma vez por todas, que a violência que ocorre no seio
das famílias é um assunto que diz respeito a todos nós, que estão em
causa princípios constantes da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de que a nossa lei fundamental é tributária e que, também por
isso, o Estado tem de se assumir como o defensor e garante de tais

20

In “Violência contra as mulheres” – Nelson Lourenço, Manuel Lisboa e Elsa Pais
– Cadernos Condição Feminina nº 48.
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direitos, retirando às vítimas o ónus pelo procedimento criminal que,
nesta criminalidade,

tem um peso

por

vezes

excessivo

e

profundamente inibidor.
Ao atribuir natureza pública ao ilícito, o legislador foi não só ao
encontro daqueles que, em defesa das vítimas, há muito reclamavam a
atribuição de tal estatuto ao ilícito, como permitiu que, a nível do
judicial, magistrados do Ministério Público e Judiciais se vejam
confrontados com uma criminalidade que apela a uma outra maneira
de estar, de agir e reagir.
A violência doméstica é um problema social. E é um problema de
saúde pública. E é, também, um crime, punido com severas penas e
por isso, também, um problema de justiça.
Neste campo, poderemos dizer que, certamente, nenhuma outra
criminalidade foi objeto de tanto labor legislativo e de tanto
empenhamento das estruturas sociais nesse mesmo labor. Que se
traduziu na publicação de diplomas que, sucedendo-se de forma
continua e reiterada, foram aprimorando preceitos e conceitos, e que
foram refletindo o cada vez maior repúdio social por tais
comportamentos. Repúdio de que o legislador se fez eco, produzindo
legislação a permitir dar uma resposta mais célere e eficaz a uma
criminalidade que desestrutura as famílias e que causa danos
irremediáveis nas crianças que a ela assistem ou que dela são vítimas.
Os custos económicos que lhe estão associados e que se traduzem em
gastos de saúde (física e psicológica), absentismo ao trabalho e
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absentismo escolar, para além dos custos sociais resultantes do
investimento que é feito, em termos globais, em estruturas, visando a
proteção das vítimas, não pode ser também escamoteado.
No que toca ao Estado pergunta-se muitas vezes se, ao sobrepor a sua
vontade à da vítima, não estará o mesmo, de facto, a ultrapassar os
limites e a imiscuir-se num assunto privado ou se, pelo contrário, não
estará a cumprir aquele que é também, num estado democrático, um
dos seus papéis e quiçá um dos mais importantes: o de defesa dos
mais fracos e desprotegidos?
Não nos esqueçamos que nesta problemática, se de um lado temos a
vítima, tantas vezes fragilizada e dependente, sem qualquer
capacidade de autodeterminação; do outro lado temos o agressor,
protegido, não só pelo ascendente que exerce sobre aquela – físico e
psicológico – mas também, e muito particularmente, pela impunidade
que ao longo de dezenas, para não dizer centenas de anos, lhe foi dada
pelos ordenamentos jurídicos, baseados no princípio de não ingerência
num assunto tão privado, ou como tal considerado, dando ênfase e
cobertura à máxima acima citada, “entre marido e mulher...”.
Para além disso as questões relacionadas com a violência no seio da
família são muito complexas, mexem com a intimidade das pessoas,
com os seus afetos e dramas e têm de facto de ser tratadas com
cautelas acrescidas.
Um tal tratamento exige tempo disponibilidade e empenho.
Assoberbados como estão os tribunais, tudo isso é escasso.
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Mas também aqui é necessário desbravar caminhos, sensibilizar,
apontar soluções, porque, não nos esqueçamos, a lei pode ter um
importante papel pedagógico e simbólico. Pode moldar e modificar
comportamentos.
As medidas de caráter legislativo, e não só, que têm vindo a ser
implementadas, têm como principal objetivo em primeiro lugar
proteger as vítimas, na sua maioria mulheres, facilitando-lhes a
obtenção de meios materiais, psicológicos e físicos que lhes permitam
libertar-se da situação de submissão em que são colocadas pelo seu
agressor.
Temos, neste momento, uma lei fortemente inovadora e que pretende,
de facto, dar à vítima da violência doméstica a proteção e o respeito
que durante séculos lhe foi negado.
Desde logo as alterações introduzidas pela Lei 59/2007 de 4 de
setembro ao Código Penal que, no que toca a esta criminalidade, para
além de autonomizarem e tipificarem o ilícito como de “Violência
Doméstica” passaram todas as outras condutas que o integravam,
como sejam os maus-tratos institucionais a crianças, idosos e
deficientes, e bem assim as violações das regras de segurança, a ser
objeto de tipos distintos (art. 152º A e 152º B).
O tipo legal do crime de violência doméstica tutela um bem jurídico
complexo, que abarca a integridade da saúde, nas suas vertentes física
e psíquica, fundada na dignidade da pessoa humana.
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E sendo importantes as alterações legislativas introduzidas no Código
Penal, importa relevar a importância da Lei 112/2009 de 16 de
setembro que, ao estabelecer o regime jurídico à prevenção da
violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, e que,
sendo uma lei vocacionada para a proteção da vítima, faz uma aposta
clara na articulação entre todas as entidades que lidam com o
fenómeno, numa abrangência que vai do social, à saúde, passando
pela justiça e com a qual se pretendem respostas céleres e eficazes no
combate ao fenómeno.
Nela se consagra, desde logo, no seu art.º 14, o Estatuto de Vítima no
âmbito da violência doméstica, que atribui àquela, de imediato, um
conjunto de direitos e deveres, não apenas no âmbito do processo
penal, mas também no contexto laboral social e de acesso aos
cuidados de saúde.
Aí se consagra também a possibilidade de proteção da vítima
recorrendo-se a meios técnicos de teleassistência, pretendendo dotá-la
de mecanismos adequados a assegurar a proteção da sua integridade
física.
Foi atribuída, também, natureza urgente aos processos relativos à
violência doméstica – art.28° – podendo os atos processuais ser
praticados e correndo os prazos para a prática dos mesmos em férias e
fora do horário de expediente dos serviços de justiça, nos termos do nº
2, do art. 103° do Código do Processo Penal (CPP).
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Para além da atribuição de natureza urgente a tais processos, facilitouse a detenção fora de flagrante delito por crime de violência
doméstica, através de mandado do Juiz ou do Ministério Público
havendo perigo de continuação de atividade criminosa ou se tal se
mostrar imprescindível à proteção da vítima e pelos órgãos de polícia
criminal, verificados os condicionalismos do nº 2 do art.º 257 do CPP,
entre os quais sobressai o perigo de continuação da atividade
criminosa. Esta possibilidade de o órgão de polícia criminal poder
ordenar a detenção fora de flagrante delito obvia, certamente, a
situações em que o perigo de continuação da atividade criminosa é
manifesto.
Para além destas, consagra a Lei 112/2009 uma outra serie de medidas
que, em termos de proteção da vítima são de grande valia, como seja:
- A possibilidade de declarações para memória futura ou ainda
no caso de a vítima se encontrar impossibilitada de depor na
audiência, a possibilidade de o tribunal ordenar, oficiosamente ou a
requerimento, que lhe sejam tomadas declarações no lugar em que se
encontre, em dia que lhe comunicará, e o recurso à videoconferência e
à teleconferência e bem assim que lhe seja assegurado apoio
psicossocial e proteção por teleassistência. nos art. 20°, 32°, 33°, 34°;
- A possibilidade de recurso a meios técnicos de controlo à
distância, com vista ao cumprimento das medidas judiciais aplicadas
ao arguido, no decurso do processo penal – art. 35º.
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- A aplicação ao arguido do crime de maus-tratos ao cônjuge, ou
a quem com ele conviver em condições análogas às dos cônjuges, ou a
progenitor de descendente comum em primeiro grau da pena acessória
de proibição de contacto com a vítima, incluindo a de afastamento da
residência desta, pelo período máximo de dois anos - nº 6 do artigo
152° do Código Penal.
- O direito à indemnização contido no nº 1 do art.º 21 da Lei
112/09 e previsto na Lei nº104/2009, de 14 setembro que aprova o
regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e
de violência doméstica (o requerimento, nos termos do art.10º nº4,
pode ser apresentado pelo Ministério Público atualmente perante
Comissão para a Instrução de Pedidos de Indemnização às Vítimas de
Crimes Violentos) e no nº 2 “Para efeito da presente lei, há sempre
lugar à aplicação do disposto no artigo 82º-A do Código de Processo
Penal, exceto nos casos em que a vítima a tal expressamente se
opuser” determinando-se ali que “1 - Não tendo sido deduzido pedido
de indemnização civil no processo penal ou em separado, nos termos
dos artigos 72º e 77º, o tribunal, em caso de condenação, pode arbitrar
uma quantia a título de reparação pelos prejuízos sofridos quando
particulares exigências de proteção da vítima o imponham”,
representam, também eles, um mecanismo mais no sentido da
proteção das vítimas de violência doméstica.
A Lei 112/2009 representou, malgrado todos os defeitos que lhe
possam ser apontados e dos quais enferma de fato, um enorme avanço
na proteção das vítimas e representou, sem dúvida, uma vitória de
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todas as forças que nela se empenharam, constituindo um marco
importante na luta contra este verdadeiro flagelo.
Poderíamos citar ainda a Lei 42/2010 de 3 de setembro, que regula a
aplicação de medidas de proteção de testemunhas em processo penal,
a Lei 173/2003 de 1 de agosto que isenta as vítimas de violência
doméstica do pagamento de taxas moderadoras, a Lei 107/99 de 3 de
agosto – criação de uma rede pública de casas de apoio a vítimas de
violência doméstica; Portaria 220 A/2010 de 16 de abril que
estabelece as condições de utilização inicial dos mecanismos de
teleassistência e dos meios técnicos de controlo à distância; Portaria
229 A/2010 de 23 de abril, que aprova o modelo de documento
comprovativo da atribuição de estatuto de vítima; Portaria 654/2010
de 11 de agosto, que regulamente o sistema de acesso ao direito; Lei
26/2010 de 30 de agosto - alterações ao CPP no que toca à detenção
em flagrante delito – art.º 257; Lei 33/2010 de 2 de setembro – regula
a utilização de meios técnicos de controlo à distância.
Constituiria certamente uma grave lacuna neste debruçar sobre as
alterações legislativas que se foram sucedendo no tempo não referir a
importância que os vários Planos Nacionais Contra a Violência
Doméstica têm tido, ao traçarem linhas gerais de orientação e
objetivos para cada triénio de validade e que têm visado uma
abordagem integral do fenómeno, com uma abrangência que se
espraia por todos os campos, numa perspetiva multissetorial e
multidisciplinar de enfrentamento do fenómeno. E a importância dos
mesmos advém do facto de, ao preverem a implementação de medidas
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em torno de áreas estratégicas de intervenção, definidas para cada
plano, visando uma ação concertada entre autoridades públicas
nacionais e organizações não governamentais, constituírem, por isso,
instrumentos fundamentais na implementação das políticas de luta
contra a violência doméstica.
Com a aprovação do IV Plano Contra a Violência Doméstica pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 100/2010, para o triénio de
2011-2013, podemos dizer que o combate a este fenómeno da
violência doméstica se mantém, prevendo o Plano a implementação de
cinquenta medidas em torno de cinco áreas estratégicas de
intervenção: informar, sensibilizar e educar; proteger as vítimas e
promover a integração social; prevenir a reincidência – intervenção
com agressores; qualificar profissionais; investigar e monitorizar.
Temos assim um leque de leis que apontam, sem qualquer dúvida, no
sentido da igualdade, da não discriminação e da penalização das
ofensas, físicas ou psíquicas entre seres que partilham um espaço
comum, havendo também uma vontade política no sentido da
implementação e concretização de medidas visando tais objetivos.
No entanto, igualdade, não discriminação, ilicitude são princípios e
conceitos não interiorizados ainda pela população em geral. E a proválo temos o manancial de queixas relativas a violência no contexto da
família e da conjugalidade, que reflete, de forma inequívoca, a
dimensão do problema e a não aceitação e interiorização desses
mesmos princípios.
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Mas, por outro lado, esse continuado aumento de participações
relativas a esta problemática reflete, também, poderemos dizê-lo, a
cada vez maior intolerância à violência que é exercida no âmbito
familiar, a exigir uma intervenção cada vez mais atempada, adequada
e eficaz.
Daqui resulta que sobre este tipo de criminalidade, atenta a sua
complexidade, fruto das intrincadas relações familiares que lhe estão
subjacentes, tenha de incidir um outro olhar.
Tratar esta criminalidade como um qualquer outro ilícito, dos quais os
relacionamentos pessoais estão arredados, levaria a que as vítimas
rapidamente se apercebessem da ineficácia de uma intervenção
judicial, já que, como acima referi, na maioria das vezes, não iria ao
encontro das suas necessidades e anseios.
E por isso, esse outro olhar tem de ser, necessariamente,
multidisciplinar, impondo uma articulação com todos os organismos
que lidam com a mesma problemática.
E para isso é necessário que o Ministério Público, detentor da ação
penal, vá à comunidade procurar os seus parceiros, aqueles que
também tentam dar resposta a esta problemática.
Em Coimbra, onde no Departamento de Investigação e Ação Penal
(DIAP) há vários anos se desenvolve um projeto na área da Violência
Doméstica, essa abertura permitiu ao Ministério Público encontrar o
Grupo Violência - Informação, Investigação, Intervenção, a dar os
primeiros passos, e cujo objetivo ia de encontro ao pretendido pelo
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DIAP – a criação de uma rede em que cada parceiro, com o seu olhar,
as suas estratégias de intervenção, os seus saberes, com base na
articulação e interdisciplinaridade, alcançasse um conhecimento
mútuo aprofundado, do qual pudessem resultar soluções alternativas e
complementares, que se traduzissem em ganhos efetivos no combate a
esta criminalidade.
O combate à violência doméstica passará sempre, pelas suas
características e peculiaridades, por uma íntima colaboração e
articulação entre três vértices: a Justiça, envolvendo obviamente os
Tribunais, as Polícias, a DGRS e a Medicina Legal; a Saúde
envolvendo os Hospitais, Serviços de Urgência, Centros de Saúde,
Serviços de Saúde Mental, INEM, IDT; e o Social, envolvendo as
Casas Abrigo, a Linha 144, Centros Regionais de Segurança Social, ...
E, em Coimbra, esta teia de entidades em que cada uma, com o seu
olhar, com as suas estratégias e com os seus saberes, se empenha neste
combate à violência, constituiu-se numa rede, fruto das necessidades
que cada uma sentia de se articular com terceiros, para de algum
modo, dar sentido à sua intervenção. E assim, surgiu o “Grupo
Violência - Informação, Investigação, Intervenção”, no qual são
parceiros todas aquelas entidades que cabem em cada um dos vértices
que acima referi.
O Grupo Violência, constituído como uma rede, com todas as
características que enformam estas estruturas - horizontalidade,
isonomia, multiliderança, coesão, coordenação, autoavaliação - tem
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procurado, também, ao longo da sua existência, dar resposta à
imensidão de questões que, no âmbito da problemática da violência
doméstica se colocam àqueles que, diariamente lidam com este
fenómeno.
Da adesão do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra
ao Grupo Violência – Informação, Investigação, Intervenção advieram
mais-valias que, para o Ministério Público, são de importância
fundamental, na investigação e avaliação da criminalidade, conexa
com o tipo de violência sobre a qual o Grupo se debruça.
O Grupo Violência ao integrar entidades tão diferenciadas, oriundas
de serviços tão díspares – sociais, judiciais, policiais, da saúde –
permitiu pôr em confronto perspetivas de um mesmo problema e
alcançar soluções alternativas e complementares.
Este confronto de ideias e opiniões, que neste espaço de conhecimento
acontece, é de importância incontornável.
Cada um, por força das mais-valias que lhe advêm dessa troca de
ideias, estruturará estratégias de atuação.
Estratégias integradas e com duas vertentes que se hão de
complementar: por um lado permitir que à vítima sejam dados o apoio
e proteção necessários e adequados; por outro, que ao agressor,
embora num contexto de coação, possa ser dada a oportunidade de
reverter a situação. Particularmente, através da sua inserção em
programas

de

intervenção

com

agressores,

numa

vertente

ressocializadora, que impregna toda a estrutura processual penal, com
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base na premissa de que também as penas criminais, só por si, não
conseguem dar uma resposta cabal às situações: nem reabilitam os
agressores, nem protegem, consequentemente, as vítimas. Só uma
visão e estratégias articuladas de intervenção permitirão alcançar tal
desiderato. E, insiste-se, é na articulação e na interdisciplinaridade que
as redes permitem e que as redes incentivam, que se tem de ir buscar
as respostas para a resolução, em continuidade, dos problemas.
O trabalho em rede, com base na articulação e interdisciplinaridade,
envolvendo aqueles que investigam (justiça), aqueles que avaliam e
intervêm (saúde) e aqueles que protegem (social), permite que nada
seja estanque, que tudo se interpenetre e que todos, cada um no seu
campo, de forma articulada, prossigam um único objetivo: proteger os
frágeis e desprotegidos, punir os agressores e contribuir para que os
objetivos

de

proteção

das

vítimas

e

ressocialização

dos

agressores/arguidos possam ser atingidos.
Para que, como no cartaz difundido pelo Conselho da Europa aquando
da campanha contra a violência doméstica,
ENORME E INSUPORTÁVEL SILÊNCIO.
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Capítulo III
Violência doméstica: A experiência do Grupo
Violência: Informação, Investigação, Intervenção
1. Violência doméstica e intervenção
secundária: porquê e para quê?

em

rede

Madalena Alarcão

Introdução
Atualmente, a importância da intervenção em rede é claramente
afirmada por políticos e por profissionais. Os primeiros apresentam a
articulação das respostas, a sinergia e a eficiência assim potenciadas,
como uma enorme mais valia na gestão dos recursos humanos e
materiais disponíveis bem como na própria eficácia da intervenção e
na satisfação dos participantes. Os segundos, não sendo alheios aos
custos materiais e humanos bem como à sua gestão, enfatizam a
coerência e rapidez da atuação, o empoderamento dos participantes na
promoção da mudança, a sua satisfação e a possibilidade e qualidade
da (meta)reflexão como razões fundamentais do trabalho em rede.
O progresso científico e a especialização do saber estimularam um
conjunto de necessidades e de respostas institucionais, povoando o
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ecossistema de cada pessoa /família de serviços e profissionais que,
podendo estar/ser mais ou menos presentes e necessários, são, hoje em
dia, parte integrante do apoio e do controlo social.
Quando a gestão do apoio social é delegada, assumida ou imposta por
um conjunto de respostas institucionais, torna-se fundamental que a
rede secundária se articule e reflita sobre o sentido e os limites da sua
atuação para que a mesma seja não só concertada como não
prejudique ou anule o sentido de autoria que cada pessoa/família deve
assumir na construção do seu projeto de vida.
É sobre as razões e objetivos da intervenção em rede, nomeadamente
secundária, no quadro da resposta institucional à violência doméstica
que se propõe a presente reflexão.

Objetivos e compromissos de uma intervenção em rede secundária
A rede social pessoal, composta por todos os elementos que emergem
da massa anónima da sociedade (Sluzki, 1996), constitui um
importante nicho de apoio ainda que, por integrar todos aqueles que
são significativos para a pessoa, possa envolver focos de tensão ou
constituir-se, mesmo, como fonte de desadaptação. As relações que o
sujeito focal mantém com muitos dos elementos da sua rede têm uma
matriz informal. São emocionalmente carregadas, mais ou menos
estáveis, marcadas por afinidades pessoais, que surgem e se
desenvolvem num quadro não institucional: os familiares, os amigos,
os vizinhos constituem, então, a sua rede primária (Guédon, 1984).
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Há, no entanto, pessoas ou instituições com quem o sujeito focal
estabelece relações de natureza formal, apenas mediadas por objetivos
funcionais e pela prestação de serviços concretos. A rede secundária
assume, em determinados momentos e junto de certos grupos
populacionais, como é o caso das pessoas ou famílias multiassistidas
(Coletti & Linares, 1997; Imber-Black, 1988; Picão & Alarcão, 2009)
um papel muito importante, potencialmente gerador de transformações
positivas embora também seja, mais vezes do que o que seria
desejável, responsável pela manutenção do statu quo e pela
perpetuação dos problemas.
Existe, hoje, uma consciência muito clara, por parte da rede
secundária, de que a eficiência e eficácia da sua atuação obriga a um
conjunto de objetivos e compromissos que se sumariam:
a) conhecimento,

para

cada

problemática

(p.e.,

pobreza,

violência, saúde mental) e em cada caso concreto (p.e., família
X, casal Y, pessoa Z), de quais são as instituições e os
profissionais que estão teórica e operacionalmente implicados
na análise e intervenção, constituindo o ecomapa (Hartman,
1995 ) ou o mapa institucional (Benoit, Malarewicz, et al.,
1988, p.47-48) instrumentos interessantes para o mapeamento
da composição e interação da rede secundária;
b) definição de uma agenda comum à própria rede secundária,
com particular incidência na definição da sua missão, valores e
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quadro conceptual de leitura dos fenómenos em análise e das
situações concretas em que é necessário intervir;
c) definição do modelo de comunicação no interior da rede
secundária, clarificação dos papéis de cada uma das
instituições e dos profissionais, das suas competências, dos
limites e fronteiras intersistémicos, do modelo de gestão de
poder;
d) definição do modelo de comunicação entre a rede secundária e
a pessoa ou família que está a ser apoiada, procurando prevenir
ou, não o evitando, resolver situações de ruído na
comunicação, coligação ou clara desqualificação;
e) institucionalização de um espaço regular de debate sobre
assuntos e casos que estão a ser trabalhados pela rede e de um
espaço de meta-reflexão onde possam ser analisados os pontos
fortes e as fragilidades da rede, os sucessos e, sobretudo, os
insucessos da intervenção em rede. A existência de um espaço
de supervisão, a realizar por um elemento exterior à rede mas
suficientemente conhecedor das problemáticas e do tipo de
trabalho por ela desenvolvido, pode constituir um importante
recurso na facilitação desta atividade de meta-reflexão, bem
como na clarificação do quadro conceptual de leitura da
realidade e no modelo de comunicação a adotar;
f) clarificação do trabalho a realizar pela rede secundária e pelo
sujeito/família que está a ser apoiado, não sem antes ser
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debatido e clarificado quais os problemas ou dificuldades a
resolver e quais os objetivos e metas a atingir bem como a
forma como a rede secundária pode ajudar o sujeito/família a
alcançar essas mudanças no respeito pela sua coerência
interna, enquanto sistema.
Tal como num sistema “o todo não é igual à soma das partes” (Morin,
1992), deve ser claro, para todos, que o trabalho em rede não é uma
mera adição ou justaposição de intervenções parcelares, mesmo que
resultantes de um acordo prévio de divisão de tarefas. A intervenção
em rede é uma emergência da própria rede secundária, na qual todos
os parceiros ou sistemas devem reconhecer-se mesmo quando, em
determinado momento ou caso, tal intervenção é assumida ou
desenvolvida apenas por alguma das partes. A confiança interpessoal e
intersistémica, nomeadamente acerca da competência e do trabalho
dos elementos da rede, constitui um ingrediente fundamental para a
atuação e crescimento da própria rede.

Utilidade da intervenção em rede secundária nos casos de
violência doméstica
A violência doméstica, enquanto crime público e comportamento
gerado e mantido no quadro de relações interpessoais que, na maior
parte das vezes, não podem (p.e., entre pais e filhos) ou não querem
(p.e., entre ser parceiros amorosos) ser finalizadas mas que infligem
danos mais ou menos profundos e mais ou menos imediatos, constitui
135

uma problemática que solicita a intervenção de saberes e profissionais
diversos, desde as forças de segurança ao sistema judicial, passando
pelas áreas da saúde, da educação e do apoio psicológico e social.
Apesar de um contexto sociopolítico e cultural favorável à sinalização
e condenação da violência doméstica, é consensual a ideia de que
muitas situações permanecem silenciadas, seja pela dependência da
vítima face ao perpetrador da violência, seja pelo medo das
consequências da revelação, pela desvalorização da agressão, pelo
sentimento de impotência ou pela falta de perceção de apoio externo.
No entanto, apesar do segredo que envolve muitas das interações
violentas, tem havido uma sinalização cada vez mais numerosa de
situações de violência doméstica, nomeadamente por parte das
próprias vítimas, e uma atenção crescente por parte dos profissionais
para possíveis indicadores de violência, na certeza de que a denúncia é
um patamar importante para a deteção do problema mas insuficiente
para a sua resolução.
Se a resposta policial é relevante para um controlo mais imediato do
comportamento violento e se a resposta judicial é fundamental para a
clarificação da valoração criminal de tal comportamento, a avaliação
médico-legal e o apoio social são, numa primeira etapa, respostas
indispensáveis à confirmação da agressão e do dano, particularmente
quando a agressão é física e/ou sexual, e à disponibilização de apoio e
controlo social quando o mesmo não pode ser assegurado pela família
e/ou outros elementos da rede primária ou quando esta não está
suficientemente ativada para que essa resposta possa surgir
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espontaneamente. Numa segunda etapa, e assegurada a segurança da
vítima quando o perigo é real, a avaliação psicológica e a intervenção
terapêutica são respostas necessárias à melhor compreensão da
situação, nomeadamente da própria interação violenta (tipo de
violência, desencadeadores, fatores de manutenção), do dano e do
potencial de mudança. Com efeito, só dessa forma é possível definir
com clareza e adequação a subsequente intervenção social e
psicoterapêutica junto da/s vítima/s e do/s agressor/es. O próprio
sistema judicial necessita dessa avaliação para ponderar a utilidade da
medida de suspensão provisória do processo e, quando aplicada,
definir as respetivas injunções (Dias & Alarcão, 2012) ou para definir
as medidas de promoção e proteção nas situações em que as vítimas
diretas e/ou indiretas são crianças ou jovens.
O conhecimento de que alguém é vítima de violência doméstica
desperta, habitualmente, respostas emocionais negativas, mais ou
menos intensas, que nem sempre ajudam a compreender a situação,
particularmente quando a violência é ocultada ou desvalorizada pelas
próprias vítimas e/ou agressores. A ressonância que o conhecimento
destas situações tem no profissional é inevitável: ele não pode deixar
de sentir e, habitualmente, sente necessidade de proteger a vítima,
procurando equacionar, muito rapidamente, a resposta que, em sua
opinião melhor protege a vítima e faz cessar a interação violenta. A
violência íntima entre parceiros é, a este nível, paradigmática: a maior
parte dos profissionais, sobretudo quando são mais novos e não têm
experiência de trabalho com esta problemática, considera que a
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resposta mais adequada é a separação/ divórcio da díade,
acompanhada de apoio psicológico à vítima para superação de
eventuais danos e empoderamento da mesma no sentido de a ajudar a
ultrapassar a crise e prosseguir a sua vida; no entanto, são muitas as
vezes em que a vítima não quer abandonar o/a companheiro/a, embora
peça ajuda para alterar um quotidiano que ameaça o seu bem estar, ou
o dos seus filhos, e que, por isso, já não pode ser mais tolerado.
Não podendo eliminar as suas próprias emoções e sentimentos,
valores e crenças, o profissional tem, contudo, que: i) criar as
condições necessárias para que a avaliação da situação possa ser
adequada e completa, consubstanciando-se a sua neutralidade na
garantia de que toda a informação tem as mesmas condições de ser
revelada e ponderada; ii) garantida a segurança da/s vítima/s,
equacionar com a/s mesma/s e com o seu microssistema as respostas
que melhor promovem a mudança, no respeito pela sua visão preferida
de vida, desenvolvimento e identidade.
Como já anteriormente se referiu, pela complexidade do fenómeno e
pela diversidade de respostas que inevitavelmente despoleta, são
diversos os profissionais e as instituições que são chamadas a intervir
nos casos de violência doméstica. Num contexto em que às emoções
dos protagonistas da violência se associam as emoções dos
profissionais, e na ausência de um referencial teórico único de leitura
e compreensão do fenómeno, a intervenção em rede surge, para
profissionais e clientes, como uma importante mais valia.
138

Se os profissionais conhecerem quem, no terreno, está (ou pode estar)
a trabalhar com aquelas pessoas (vítima, agressor e família) e que tipo
de apoio cada um pode prestar, sabem não só como gerir todo o
processo de encaminhamento mas percebem, também, com quem
podem debater as suas dúvidas e comparar a sua visão acerca do
problema e das eventuais possibilidades de mudança. Se a rede
secundária funcionar de acordo com os objetivos e compromissos
anteriormente apresentados, os profissionais sentem-se menos
sozinhos, mais apoiados e, provavelmente, mais compreendidos nas
suas visões acerca do problema e das possíveis respostas para o
mesmo. O que não só não é despiciendo como é fundamental num
contexto em que a tensão e a coligação são frequentes, com recurso a
mecanismos de defesa frequentemente mais primitivos como a
negação, a clivagem e a projeção.
Para vítimas, agressores e suas famílias, a existência de uma rede
secundária que funcione de forma articulada, que seja capaz de uma
verdadeira leitura sistémica acerca do valor da violência bem como
das possibilidades de mudança, constitui uma garantia de consistência
da intervenção, tão mais importante quanto se conhecem os resultados
negativos de intervenções desconexas e, até, contraditórias (p.e., dropout, manutenção do problema, desqualificação dos clientes e/ou da
própria intervenção) (Imber-Black, 1988; Picão & Alarcão, 2009).
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Conclusão
Num quadro social e legislativo em que a violência doméstica é crime
público e em que, como resposta, se equacionam várias áreas de
intervenção (cf. IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica,
Diário da República, 2010), são diversos os profissionais e as
instituições que são chamados a intervir. Apesar das suas
especificidades, há diversos pontos de contacto e até de sobreposição,
razão pela qual, desde logo, é importante que a rede secundária se
conheça e atue de forma articulada. Mas há ainda dois outros tipos de
razão pela qual esta intervenção se afigura fundamental: i) a
necessidade de criar referenciais comuns de leitura, compreensão e
intervenção face a um fenómeno tão complexo e desafiante como a
violência; ii) a necessidade de criar um enquadramento institucional
que efetivamente promova mudanças e apoie e empodere os
protagonistas da violência e os profissionais que com eles se cruzam e
trabalham.

140

Referências bibliográficas

Benoit, J. C., Malarewicz, J. A. et al. /(1988). Dictionnaire clinique des
thérapies familiales systémiques. Paris: ESF.
Dias, S., & Alarcão, M. (2012). A suspensão provisória do processo em
casos de violência conjugal: Um estudo exploratório. Ousar Integrar, 11,
9-17.
Coletti, M., & Linares, J.L. (1997). La intervención sistémica en los
servicios sociales ante la família multiproblemática, la experiencia de
Ciutat Vella. Barcelona: Paidós.
Guédon, M. Ch. (1984). Les réseaux sociaux. In C. Brodeur, & R. Rousseau
(dir.).

L’intervention

de

réseaux:

Une

pratique

nouvelle

(15-

33).Montréal: Éditions France-Amérique.
Hartman, A. (1995). Diagrammatic assessment of family relationships.
Families in Society, 76, 2, ProQuest Psychology Journals, 111-122.
Imber-Black, E. (1988). Families and larger systems : A family therapist’s
guide through the labyrinth. New York: The Guilford Press.
Morin, E. (1992). Introduction à la pensée complexe (4ª ed.). Paris: ESF.
Edição original 1990.
Picão, M., & Alarcão, M. (2009). A rede secundaria em famílias
multiassistidas. Estudo de um contexto de proteção da infância. Mosaico,
41, 115-126.
Sluzki,

C.

(1996).

La

red

social:

sistémica.Barcelona: Gedisa.

141

Frontera

de

la

practica

2. Apresentação do Grupo Violência: Informação,
Investigação, Intervenção

“As redes rompem o isolamento
das pessoas e das organizações,
evitam a duplicação de ações e
viabilizam

a

realização

atividades

integradas

de

porque

atuam de maneira sistémica e
sinérgica” (Schlithler, 2004. p.
21

22)

O Grupo Violência: Informação, Investigação, Intervenção (Grupo
V!!!), formalmente constituído em 2002, integra uma rede
multidisciplinar e multissetorial de organizações da região de
Coimbra. Entre os vários objetivos subjacentes à sua criação estão a
importância dada à reflexão e definição de respostas, no âmbito da
problemática da violência familiar/entre parceiros íntimos. Para além
das atividades do site www.violencia.online.pt, primeira iniciativa do
grupo, da participação e organização de ações de formação (dirigidas

21

Schlithler, C. R. B. (2004). Redes de desenvolvimento comunitário: iniciativas
para a transformação social. SP: Global/IDIS.

142

aos técnicos) e de informação (mais direcionadas para o público em
geral), teve, e tem, este grupo papel importante no apoio dado ao
Serviço de Violência Familiar a funcionar no Hospital Sobral Cid,
desde abril 2005.
O relacionamento pessoal e interinstitucional entre tod@s tem
possibilitado, ao longo destes anos:
-

elaborar espaços de suporte coletivo e de reforço mútuo,

-

partilhar recursos,

-

“descobrir” soluções para as dificuldades comuns,

-

criar respostas mais adequadas às necessidades, e

-

melhorar a qualidade de vida de quem sofre.

Quadro 1. Organizações e profissionais que integram o Grupo V!!!
Administração Regional de
Saúde do Centro, IP

Dr. Fernando Gomes (Médico de Família);
Drª. Mª José Hespanha (Médica de Família)

Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima- Gabinete de Coimbra

Drª. Natália Cardoso (Jurista)

Departamento de Investigação e
Ação Penal (DIAP), Coimbra

Drª. Paula Garcia (Procuradora da República)

Departamento de
Pedopsiquiatria e Saúde Mental
Infantil e Juvenil do Hospital
Pediátrico - Centro Hosp. e
Universit. de Coimbra (CHUC)
Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Univ.
de Coimbra

Drª. Beatriz Pena (Pedopsiquiatra)
Drª. Anabela Fazendeiro (Psicóloga)

Prof. Doutora Madalena Alarcão (Psicóloga)
Prof. Doutor Rui Paixão (Psicólogo)
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Fundação Bissaya Barreto (FBB)
Guarda Nacional Republicana –
Coimbra (GNR)

Drª. Fátima Mota (Assistente Social)
Cabo Chefe Vitor Simões

Dr. João Redondo (Psiquiatra)
Hospital Sobral Cid - CHUC
Drª. Luísa Rosa (Psiquiatra)
Instituto Nacional de Emergência
Médica (INEM)
Instituto Nacional de Medicina
Legal, IP - Delegação do Centro
Instituto de Segurança Social, IP
– Centro Regional de Coimbra
Polícia de Segurança Pública de
Coimbra (PSP)

Drª. Sara Rosado (Psicóloga)
Drª. Jacinta Gonçalves (Psicóloga)
Drª. Rosário Lemos (Médica Legista)
Drª. Emília Santos (Assistente Social)
Drª Anabela Fernandes (Assistente Social)
Chefe Manuel Jesus
Agente Graça Tejo

Serv. Urgência do Hospital Geral

Drª. Maria João Frade (Neurocirurgiã)

Centro Hospitalar de Coimbra –
CHUC

Dr. José Manuel Almeida (Cirurgião)

Em novembro de 2011 o Grupo V!!! assinou acordos de cooperação
com a:
-

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA (ESEC);

-

SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DA SAÚDE MENTAL;

-

M&A DIGITAL.

Para melhor poder conhecer as organizações que integram a nossa
rede passamos a apresentá-las.
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GRUPO VIOLÊNCIA:
INTERVENÇÃO

INFORMAÇÃO,

INVESTIGAÇÃO,

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, IP
Fernando Gomes da Costa

A Administração Regional de Saúde do Centro, I. P., (ARSC), é um
instituto público integrado na administração indireta do Estado,
dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio.
A ARSC tem por missão garantir à população da respetiva área
geográfica de intervenção o acesso à prestação de cuidados de saúde,
adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer
cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção.
São atribuições da ARSC, I. P., no âmbito das circunscrições
territoriais respetivas:
a) Executar a política nacional de saúde, de acordo com as políticas
globais e setoriais, visando o seu ordenamento racional e a otimização
dos recursos;
b) Participar na definição das medidas de coordenação intersetorial de
planeamento, tendo como objetivo a melhoria da prestação de
cuidados de saúde;
c) Colaborar na elaboração do Plano Nacional de Saúde e acompanhar
a respetiva execução a nível regional;
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d) Desenvolver e fomentar atividades no âmbito da saúde pública, de
modo a garantir a proteção e promoção da saúde das populações;
e) Assegurar a execução dos programas de intervenção local com vista
à redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos
comportamentos aditivos e a diminuição das dependências;
f) Desenvolver, consolidar e participar na gestão da Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados de acordo com as orientações
definidas;
g) Assegurar o planeamento regional dos recursos humanos,
financeiros e materiais, incluindo a execução dos necessários projetos
de investimento, das instituições e serviços prestadores de cuidados de
saúde, supervisionando a sua afetação;
h) Elaborar, em consonância com as orientações definidas a nível
nacional, a carta de instalações e equipamentos;
i) Afetar, de acordo com as orientações definidas pela Administração
Central do Sistema de Saúde, I. P., recursos financeiros às instituições
e serviços prestadores de cuidados de saúde integrados ou financiados
pelo Serviço Nacional de Saúde e a entidades de natureza privada com
ou sem fins lucrativos, que prestem cuidados de saúde ou atuem no
âmbito das áreas referidas nas alíneas e) e f);
j) Celebrar, acompanhar e proceder à revisão de contratos no âmbito
das parcerias público-privadas, de acordo com as orientações definidas
pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., e afetar os
respetivos recursos financeiros;
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l) Negociar, celebrar e acompanhar, de acordo com as orientações
definidas a nível nacional, os contratos, protocolos e convenções de
âmbito regional, bem como efetuar a respetiva avaliação e revisão, no
âmbito da prestação de cuidados de saúde bem como nas áreas
referidas nas alíneas e) e f);
m) Orientar, prestar apoio técnico e avaliar o desempenho das
instituições e serviços prestadores de cuidados de saúde, de acordo
com as políticas definidas e com as orientações e normativos emitidos
pelos serviços e organismos centrais competentes nos diversos
domínios de intervenção;
n) Assegurar a adequada articulação entre os serviços prestadores de
cuidados de saúde de modo a garantir o cumprimento da rede de
referenciação;
o)

Afetar

recursos

financeiros,

mediante

a

celebração,

acompanhamento e revisão de contratos no âmbito dos cuidados
continuados integrados;
p) Elaborar programas funcionais de estabelecimentos de saúde;
q) Licenciar as unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde e
as unidades da área das dependências e comportamentos aditivos do
setor social e privado;
r) Emitir pareceres sobre planos diretores de unidades de saúde, bem
como sobre a criação, modificação e fusão de serviços;
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s) Emitir pareceres sobre a aquisição e expropriação de terrenos e
edifícios para a instalação de serviços de saúde, bem como sobre
projetos das instalações de prestadores de cuidados de saúde.

Para a prossecução das suas atribuições, as ARS, I. P., podem
colaborar entre si e com outras entidades do setor público ou privado,
com ou sem fins lucrativos, nos termos da legislação em vigor.
É ao abrigo desse item em particular que a ARSC, desde há vários
anos, é parte integrante do Grupo Violência, sendo seu elemento
fundador, e tendo para o efeito destacado um seu representante.
Dada a relevância que a violência doméstica, enquanto fenómeno
social e problema de saúde pública assume, este tema tem sido objeto
de menção específica nos planos de ação desta instituição.
Reconhecendo o trabalho integrado em rede como um mecanismo
eficaz de abordagem de problemas que têm múltiplas facetas no
aspeto bio-psico-social, esta área de atuação irá continuar a ser
atentamente e empenhadamente prosseguida pela ARSC.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA (APAV)
Gabinete de Apoio à vítima de Coimbra

Natália Cardoso

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) é uma
instituição particular de solidariedade social, pessoa coletiva de
utilidade pública, assente no voluntariado social, que tem como
objetivo estatutário promover e contribuir para a informação, proteção
e apoio aos cidadãos vítimas de infrações penais.
É missão primeira da APAV apoiar as vítimas de crime, suas famílias
e amigos, prestando-lhes serviços de qualidade, gratuitos e
confidenciais e contribuir para o aperfeiçoamento das políticas
públicas, sociais e privadas centradas no estatuto da vítima. Assim,
qualquer pessoa vítima de crime pode encontrar na APAV o apoio que
necessita para lidar e ultrapassar as consequências de ter sido vítima
de crime: apoio emocional, prático, jurídico, social e psicológico. A
APAV apoia vítimas de todos os crimes: violência doméstica, maustratos, ameaça, homicídio, crimes sexuais, raptos, sequestros e furtos,
roubos, abusos de confiança, falsificação de documentos e outros
crimes contra a propriedade; discriminação racial.
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Foi no início dos anos 80 que alguns países começaram a debater a
problemática da vítima de crime, nomeadamente, qual o lugar da
vítima no direito penal de cada país, como se organizam as
associações e serviços de apoio às vítimas, quais as questões éticas e
problemáticas específicas das vítimas.
Em Portugal, e apesar da legislação penal e processual penal
conferirem à vítima um estatuto e direitos ímpares, não existia, na
ocasião, qualquer organização para apoiar as vítimas de crime e os
seus familiares e/ou amigos.
Assim, em 25 de junho de 1990, por iniciativa de um grupo de 27
associados fundadores, foi criada a Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima, com sede em Lisboa.

O Gabinete de Apoio à Vítima de Coimbra (GAV-Coimbra) surge em
1994, num momento ainda inicial da vida da APAV. Contando com o
apoio da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, o GAVCoimbra esteve inicialmente instalado na sala de reuniões desta Junta,
e foi em 1996 que transitou para a atual sala em pavilhão préfabricado, partilhado com a Associação Integrar (espaço cedido pela
Câmara Municipal de Coimbra, Junta de Freguesia de Stº António dos
Olivais e Junta de Freguesia da Sé Nova).

Sendo a APAV uma organização cujo objetivo é apoiar todas as
vítimas de crime era, no entanto, previsível que os crimes contra as
pessoas, e em particular os crimes de violência doméstica (conjugal,
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contra idosos e crianças), tivessem um maior relevo nos pedidos de
ajuda dirigidos aos gabinetes locais. E, de facto, assim tem sido ao
longo dos anos: como demonstram as mais recentes estatísticas
nacionais da APAV relativamente ao ano de 2011, 85% dos apelos
dirigidos à APAV referem-se a crimes de violência doméstica (em
sentido lato, ou seja, incluindo outros crimes em contacto doméstico,
além do crime de violência doméstica do art. 152º do Código Penal).
O GAV-Coimbra não escapa a esta evidência, e também nas
estatísticas de 2011, tal como tem vindo a suceder no passado,
verificamos 91% de pedidos de apoio relativamente a crimes de
violência doméstica.
Naturalmente tornou-se imperativo, desde o surgimento da APAV, dar
uma especial atenção a estes crimes. Surgiu, assim, em 1998-1999, o
Projeto Alcipe, que teve como um dos seus objetivos a criação de um
manual de boas práticas sobre a problemática da violência conjugal e
sexual contra as mulheres, do qual resultou o Manual Alcipe, cuja 2ª
edição, atualizada, foi editada em 2010.
Desde então a APAV tem vindo a desenvolver e colaborar em
diversos projetos e campanhas nas diversas áreas da violência
doméstica: 1) no âmbito da violência conjugal contra as mulheres,
como o Projeto Sophia (1999 – 2000) que teve como objetivo a
formação para o adequado atendimento de mulheres vítimas de
violência doméstica e sexual; 2) da violência contra as crianças e
jovens, com o Projeto Core (2001-2002) do qual resultou um manual
dedicado ao atendimento a crianças vítimas de violência sexual; bem
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como o Projeto Musas (entre 2001 e 2007) que teve como objetivo a
formação e concretização de materiais pedagógicos sobre crianças
vítimas de crime; 3) também na área da violência contra pessoas
idosas, através do Projeto Títono, do qual resultou um Manual de
procedimentos, uma campanha de sensibilização e estando atualmente
(2012) em curso a vertente (in)formativa deste projeto, junto de vários
públicos.

Salienta-se também a campanha de sensibilização e

informação sobre a violência doméstica entre pessoas do mesmo sexo,
bem como, a realização de outros projetos, como o Projeto Caronte –
apoio a familiares e amigos de vítimas de homicídio, entre muitos
outros projetos e campanhas e o Projeto Unisexo – prevenção da
violência sexual no ensino superior, sendo que este último se encontra
a ser dinamizado no GAV-Coimbra (para mais informações sobre os
projetos e atividades da APAV é possível consultar o site:
www.apav.pt).

Sendo um dos objetivos do apoio à vítima de crime a minimização dos
efeitos da vitimação secundária, o trabalho em parceria com as várias
organizações com as quais a vítima de crime entra em contacto
(polícias, tribunais, medicina legal, segurança social, centros de saúde
e hospitais, escolas, ONG e IPSS, etc) foi sempre uma prioridade para
o trabalho da APAV, que tem vindo a estabelecer parcerias formais e
informais, nacionais e locais com diversos organismos, no intuito de
melhorar a qualidade do apoio à vítima de crime.
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Foi assim que, quando fomos convidados pela Administração
Regional de Saúde, para participarmos no grupo de trabalho que
reunia pessoas e instituições ligadas ao acompanhamento de vítimas
de violência doméstica, grupo que deu origem ao atual “Grupo
Violência – Investigação, Intervenção, Informação”, aderimos sem
reservas a esta nova rede de trabalho que se criou.
Para o GAV-Coimbra este trabalho em parceria estimulado no Grupo
Violência revela-se da maior importância pela possibilidade de cruzar
o apoio que as várias organizações presentes podem prestar às vítimas
de violência doméstica, garantindo a autonomia da vítima em todo o
processo de apoio, reduzindo o impacto da vitimação e minimizando a
vitimação secundária através de uma eficaz e efetiva articulação entre
serviços.
Concluindo, passados estes 9 anos de existência do grupo podemos
afirmar que o apoio às vítimas de violência doméstica é hoje diferente
em Coimbra, sendo o trabalho do Grupo uma referência de boas
práticas a nível nacional.
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DEPARTAMENTO

DE

INVESTIGAÇÃO

E

AÇÃO PENAL - COIMBRA

Paula Garcia

Como resulta do art.º 70 do Estatuto do Ministério Publico22, em cada
sede de distrito judicial existe um Departamento de Investigação e Ação
Penal. A cada Departamento e, consequentemente, ao Departamento de
Investigação e Ação Penal de Coimbra,

compete, nos termos do

disposto no art.º 73 do Estatuto:
a) Dirigir o inquérito e exercer a ação penal por crimes cometidos na
área da comarca;
b) ….
c) …
2 - Compete aos departamentos de investigação e ação penal das
comarcas referidas no artigo 71.º dirigir o inquérito e exercer a ação
penal relativamente a crimes cometidos na área da comarca.
O Ministério Púbico representa o Estado, defende os interesses que a lei
determinar, participa na execução da política criminal definida pelos
órgãos de soberania, exerce a ação penal orientada pelo princípio da

22

Lei 47/86 de 15/10 com as alterações que lhe foram sendo introduzidas,
nomeadamente pela Lei 60/98 de 27 de agosto.
154

legalidade e defende a legalidade democrática, nos termos da
Constituição, do presente Estatuto e da lei.
No exercício da ação penal, que lhe cabe em exclusivo compete-lhe,
nos termos do artº 3º al. h) da lei já referida “dirigir a investigação
criminal ainda que realizada por outras entidades”.
Compete, assim, ao Departamento de Investigação e Ação Penal de
Coimbra (DIAP) dirigir toda a investigação relativa à criminalidade que
ocorre na comarca de Coimbra, como tal cabendo-lhe a investigação de
toda a criminalidade que se relaciona com violência doméstica, maustratos a menores, contra a e autodeterminação sexual de menores,
ofensas à integridade física, violação da privacidade, injúrias,
difamação, entre muitos outros.
Em tal tarefa é o Ministério Público coadjuvado pelos órgãos de polícia
criminal (GNR, PSP e PJ, entre outros) que, sob a sua direção, levam a
cabo as investigações que lhe são cometidas.
A Violência Doméstica, enquanto ilícito tipificado no Código Penal23,
apresenta características e especificidades que impõem e exigem, ao
nível da investigação e do tratamento judicial, uma outra abordagem,
interdisciplinar e articulada entre todos os que se debruçam sobre este
fenómeno.

23

Artº 152 do Código Penal.
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A proteção e o apoio às vítimas impõem-se, por vezes, de tal forma, que
só uma intervenção concertada e articulada entre todos os que lidam
com esta problemática pode dar resposta eficaz.
Porque, subjacente a esta criminalidade estão intricadas relações
familiares, com os afetos corroídos, com os medos e os ódios
sedimentados, numa ambivalência de sentimentos difícil de gerir,
importa também uma intervenção com o agressor que, ao favorecer a
sua

mudança

no

sentido

da

adoção,

em

continuidade,

de

comportamentos não agressivos e de respeito para com o outro, permita
a não desestruturação dos núcleos familiares.
Tal objetivo só poderá ser alcançado se todas as entidades que lidam
com esta problemática, da saúde ao social, passando pela justiça se
articularem e procurarem, através de uma ação conjunta, soluções para
os problemas, soluções que possam repercutir-se positivamente na vida
dos intervenientes e que, acima de tudo, obstem ao prosseguimento da
atividade delituosa.
E aqui reside a razão fundamental porque, em boa-hora, o DIAP aderiu,
enquanto

parceiro,

ao

GRUPO

VIOLÊNCIA:

Informação,

Investigação, Intervenção.
Este constitui uma plataforma de conhecimento e de discussão, que
permite aos vários parceiros um conhecimento mútuo aprofundado que
se traduz numa perceção mais e melhor definida do papel que incumbe
a cada um. A importância do Grupo, que se assume como uma rede,
advém do facto de, ao integrar entidades tão diferenciadas, ter permitido
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confrontar perspetivas de um mesmo problema e avançar para soluções
alternativas e complementares.
O “Grupo” contribuiu e contribui para o aprofundar do conhecimento
da realidade conexa com este tipo de criminalidade e permite,
consequentemente, que a resposta do judicial aconteça de uma forma
mais consistente e com um maior grau de eficácia, quer em termos de
apoio e proteção à vítima, quer de ressocialização do agressor,
incentivando-o, ainda que sob coação, a uma outra postura para com a
vítima, traduzida na assunção, em continuidade, de uma atitude de
consideração e respeito pela mesma.
Se o Magistrado do Ministério Público, a quem incumbe dirigir a
investigação criminal, recolhendo a prova e pronunciando-se, a final,
sobre o destino dos intervenientes que querem ver dirimidos os seus
conflitos, se acantonar no seu gabinete, virando costas à realidade que o
rodeia, negligenciando o papel de todas aquelas entidades que têm
também um papel a cumprir na conflitualidade que está subjacente a
esta ilicitude, nunca será capaz de cumprir cabalmente a função que lhe
cabe. E isso, porque os cidadãos não se reveem nas decisões tomadas,
que acabam por não se traduzir em ganhos para a sua qualidade de vida
e para o seu bem-estar: porque não se atuou sobre o agressor no sentido
da sua ressocialização – o que só será conseguido através da articulação
com entidades terceiras – não se protegeu, consequentemente, a vítima.
E nada mudou. E se nada muda a intervenção das instâncias de controlo
é inútil.
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Daí, também, a importância da adesão do Departamento de
Investigação e Ação Penal (DIAP) ao Grupo Violência. Constituído
como uma rede, com todas as características que enformam estas
estruturas

-

horizontalidade,

isonomia,

multiliderança,

coesão,

coordenação, autoavaliação - tem procurado ao longo da sua existência,
dar resposta à imensidão de questões que, no âmbito da problemática da
violência doméstica se colocam aqueles que, diariamente lidam com
este fenómeno.
O trabalho em rede, com base na articulação e interdisciplinaridade,
envolvendo aqueles que investigam (justiça), aqueles que avaliam e
intervêm (saúde) e aqueles que protegem (social), permite que nada seja
estanque, que tudo se interpenetre e que todos, cada um no seu campo,
de forma articulada, prossigam um único objetivo: proteger os frágeis e
desprotegidos, punir os agressores e contribuir para que os objetivos de
proteção das vítimas e ressocialização dos agressores/ arguidos possam
ser atingidos.
E, pensamos poder dizer, ser este o caminho que, em termos de
resultados – aferidos pela repercussão alcançada no que toca à proteção
e apoio à vítima e ressocialização do agressor – mais e melhor foi capaz
de atingir objetivos de prevenção geral e especial, obstando ao
prosseguimento da ilicitude e das graves repercussões, não só para os
intervenientes diretos mas para a sociedade em geral, que da mesma
advêm.
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DEPARTAMENTO DE PEDOPSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL INFANTIL
E JUVENIL DO HOSPITAL PEDIÁTRICO – CHUC

Anabela Fazendeiro, Beatriz Pena

O Departamento de Pedopsiquiatria e Saúde Mental Infantil e Juvenil
do Hospital Pediátrico é uma instituição que se integra num contexto
alargado de saúde, bem-estar e proteção da criança, com especial
prioridade para os problemas psíquicos.
Encontra-se desde 31 de janeiro de 2011 no Piso 0 do Hospital
Pediátrico Carmona da Mota, local ideal para o bom desempenho das
técnicas e intervenções especializadas nesta área, atendendo à
interdependência entre saúde mental e física. As diversas equipas
multidisciplinares do Departamento de Pedopsiquiatria adquiriram ao
longo de várias décadas uma vasta experiência no âmbito da violência
exercida sobre as crianças, quer em meio familiar, escolar ou
comunitário. Assim, a participação e colaboração no trabalho em rede
criado pelo Grupo Violência foi desde logo uma iniciativa aliciante e
bem vinda à qual o Departamento aderiu sem hesitações através de
uma parceria.
Sendo inquestionável o direito de todas as crianças e adolescentes
terem um contexto familiar positivo promotor de um desenvolvimento
e bem-estar pleno, uma das facetas que assume um papel de relevo em
contextos de violência familiar é a prevenção e intervenção na área do
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mau-trato infantil, o que só se torna possível com um trabalho em rede
entre os diversos elementos / instituições intervenientes.
A Recomendação n.° R (85) 4 de Conselho da Europa indicava já na
década de 80 a importância de programas de prevenção, que passavam
pela informação e sensibilização da opinião pública para a gravidade
da violência no seio da família, divulgação de conhecimento científico
útil para a temática, despiste precoce de situações de risco, formação
profissional e equipas multidisciplinares especializadas, criação de
organismos capazes de responder com rapidez e eficácia a nível das
condições de risco ou já de perigo declarado (Infância e Juventude,
1985).
Está devidamente estudado que a exposição à violência entre os pais
ou cuidadores principais tem efeitos semelhantes à vitimação direta. O
conceito de “exposição” traduz a ideia de que não é necessário que os
filhos “vejam” as situações de violência, pois podem ouvir, ver as
consequências dessa violência, ou senti-las, na medida em que os
pais/cuidadores com relações violentas entre si, apresentam menor
disponibilidade

para

um exercício

positivo

e

adequado

da

parentalidade. Cerca de 40% das crianças e adolescentes expostas à
violência interparental manifestam problemas emocionais e de
comportamento (Kolbo, Blakely & Engleman, 1996), apresentando
sintomatologia semelhante à desenvolvida pelas vítimas diretas de
mau-trato (abuso ou negligência).
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A prevenção primária passa pela implementação de investigação,
formação de profissionais, sensibilização/informação da comunidade
geral relativamente aos direitos e às características específicas da
infância e adolescência pela não legitimação nem aceitação de
qualquer forma de violência e de exercício de poder autocrático, e
implementação de estruturas e organismos sociais de apoio às
famílias. A prevenção primária dirige-se à população geral, na
promoção de competências e de conhecimentos e sensibilização nas
várias faixas etárias ao longo da vida, mas também aos diferentes
grupos profissionais, na sua formação específica (Asmussen, 2010).
A prevenção secundária orienta-se já para grupos populacionais
específicos, que envolvem condições de risco, prevendo que poderão
caracterizar-se por uma maior vulnerabilidade para a emergência de
abuso ou negligência. Assim, este nível de prevenção atua
especificamente sobre aspetos que a investigação e a intervenção
apontam como regulares nas situações de maltrato (e.g., gravidez não
desejada, deficiência na criança ou nos progenitores, mães/pais
adolescentes; consumo excessivo de álcool, toxicodependentes,
doença mental nos progenitores, dificuldades económicas, condições
de habitabilidade, etc.).
Esta prevenção, apesar de focada em aspetos específicos, continua a
exigir

a

colaboração

concertada

e

articulada

de

equipas

multidisciplinares que, por um lado promovam competências/recursos
e por outro trabalhem no sentido de reduzir ou eliminar as condições
de risco (Asmussen, 2010).
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A intervenção acontece quando o perigo está já estabelecido, ou
quando o risco é elevado, e portanto já não surge como forma de
reduzir ou evitar a possibilidade de abuso/negligência, mas surge à
posteriori, como tentativa de interromper ou reduzir algo que já existe
(Furniss, 1992).
A intervenção em situações de mau-trato, tal como na prevenção,
implica o recurso a equipas multidisciplinares, constituídas por
profissionais

das

áreas

social,

psicológica,

médica

e

legal

especializados nesta área. A intervenção deve acontecer em diferentes
níveis: a) individual (agressor, vítima, outro(s) membro(s) da família);
b) familiar (organização, estrutura, papéis, estatutos, cultura, etc);
comunitária (prevenir a discriminação e segregação da família em
causa, ativar recursos de suporte à família, desenvolver uma
consciência de suporte e não de recriminação. Na intervenção, é
fundamental a reflexão constante de profissionais e comunidade
circundante,

para

que

o

envolvimento

nas

situações

de

abuso/negligência não se paute por posturas e tomadas de posição
moralizantes, mas que seja baseado na avaliação objetiva e integrada
das várias condições presentes e nas tomadas de decisão concertadas e
validadas.
As situações de mau-trato infantil são habitualmente detetadas em
consultas (hospitais e centros de saúde); escolas, instituições, na
própria família e cidadão em geral. A fim de evitar que situações desta
natureza não sejam acauteladas a nível de cuidados de saúde e outros,
é importante que sejam organizados e agilizados métodos que
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permitam uma articulação adequada entre os vários profissionais
envolvidos sendo a sinalização um passo indispensável.
A esse respeito existem linhas de orientação da Direção Geral de
Saúde, divulgadas no Guia Prático sobre Maus-Tratos em Crianças e
Jovens (fevereiro 2011). Sublinhamos a importância dos já existentes
Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR), nos
centros de saúde, hospitais centrais e distritais, os quais estão
equipados

com

recursos

humanos

capazes

de

responder

adequadamente às situações do ponto de vista diagnóstico, terapêutico
e até legal.
Atendendo à transversalidade do mau-trato emocional na generalidade
das situações, o recurso a equipas multidisciplinares especializadas na
área psicoterapêutica/saúde mental é uma constante. Existem respostas
de intervenção e seguimento nos departamentos, serviços e unidades
de pedopsiquiatria, bem como no serviço de violência familiar,
estando estes devidamente implementados na comunidade e
realizando um trabalho de articulação entre si e com as instâncias de
2º e 3º nível de intervenção (Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens - CPCJ e Tribunais, respetivamente).
Assim a nossa integração no Grupo Violência: Informação,
Investigação, Intervenção, tem sido uma mais-valia para nós enquanto
pessoas e profissionais de saúde e, muito principalmente, para as
crianças e adolescentes implicados nesta problemática.
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Em jeito de finalização, importa reforçar a ideia de que cada um,
enquanto profissional ou um membro da comunidade, tem a
responsabilidade de agir, para que nenhuma criança ou adolescente
sinta como Álvaro de Campos “Não sou nada. Nunca serei nada. Não
posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do
mundo”.
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FACULDADE DE PSICOLOGIA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

E DE

CIÊNCIAS

DA

EDUCAÇÃO

DA

Madalena Alarcão, Rui Paixão, Isabel Alberto

A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (FPCE.UC) é
uma das oito Faculdades que integram a Universidade de Coimbra,
instituição que, com mais de sete séculos, é a mais antiga universidade
do país e uma das mais antigas do mundo.
A FPCE.UC foi criada em 5 de novembro de 1980. Encontra-se
atualmente instalada no Colégio de S. to Agostinho, na rua do Colégio
Novo, bem como no edifício da Farmácia dos Ex- HUC. Acolhe cerca
de 1800 alunos distribuídos por um Mestrado Integrado (Psicologia),
duas licenciaturas (Ciências da Educação e Serviço Social), diversos
cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutoramento.
Sendo a investigação, enquanto atividade fundamental à produção de
conhecimento, uma componente essencial na Universidade de
Coimbra, a FPCE.UC, tem investido fortemente nesta área, através de
um corpo docente de alto nível que contribui, com os seus projetos e
publicações, para o reconhecimento científico - académico da Escola,
dentro e fora do país. A publicação de duas Revistas Científicas com
larga difusão em Portugal e nos países lusófonos – a Psychologica e a
Revista Portuguesa de Pedagogia – testemunham a importância que a
instituição dá à produção e divulgação do conhecimento.
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Para além do ensino, a FPCE.UC tem dado, também, uma atenção
especial à transferência do saber, não só porque considera ter
contributos importantes a dar a sociedade como entende ser na
interação entre produção e utilização desse mesmo saber que se
alcançam níveis qualitativamente mais interessantes de conhecimento.
É nesse contexto que a faculdade tem, desde há vários anos, uma
tradição de prestação de serviços à comunidade, atualmente
congregados e organizados no Centro de Prestação de Serviços à
Comunidade (CPSC), sediado no antigo Colégio de Santo Agostinho.
Esta é uma estrutura que presta serviços específicos, de formação não
graduada, consultoria e consultas de psicologia (nas áreas de
assessoria ao tribunal, avaliação psicológica, aconselhamento e
reabilitação, gerontopsicologia, educação parental, orientação e
aconselhamento de carreira, psicoterapia individual, de casal e
familiar).
A FPCE.UC integra, desde a sua fundação, o Grupo Violência,
Informação, Intervenção e Investigação (Grupo V!!!). Ainda mesmo
antes de constituir-se como grupo, a troca de experiências e a reflexão
sobre as necessidades e vicissitudes da avaliação e apoio a vítimas de
violência familiar foi o motor que congregou, durante cerca de vários
meses, alguns profissionais da área psicossocial.
Um pouco à semelhança da rede secundária que o Grupo V!!! hoje
entende como vital para enquadrar uma atuação que vise responder, de
forma séria e útil, ao problema da violência, também aquele pequeno
núcleo de pessoas se foi alargando e organizando. O primeiro núcleo
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foi fundamental para começar a estabelecer uma matriz de
pensamento, discutir conceitos, afinar terminologias. No entanto,
havia um enviesamento de leituras, por estarem só presentes olhares
da psicologia, da psiquiatria e do serviço social. A violência doméstica
é um fenómeno complexo para o qual é absolutamente indispensável
uma resposta interdisciplinar. A violência é, em si mesma,
suficientemente destruidora pelo que as respostas devam ser
consistentes e articuladas. Essa foi a principal razão para que o grupo
inicial, qual rede secundaria informal, se formalizasse e se alargasse.
Progressivamente, passaram a estar presentes profissionais e
instituições das áreas da saúde, do social, da justiça, da educação e das
forças de segurança.
Os docentes da FPCE.UC que têm integrado este grupo fazem-no por
entenderem que é no cruzamento de olhares, de saberes e de
investigações que se constroem formas cada vez mais adequadas e
úteis de dar resposta ao problema. Problema que atinge um espetro
cada vez mais lato de pessoas e contextos, apesar de ser cada vez mais
sinalizado como um comportamento intolerável. A desprivatização da
violência familiar, o caráter público do crime, a sensibilização da
opinião pública são passos importantes no controlo do problema. Mas
tensões várias e défices na gestão das necessidades e direitos
individuais e coletivos fazem da violência uma resposta fácil face aos
desafios do poder. Torna-se, por isso, um desafio e uma obrigação
investigar e refletir sobre a forma como melhor responder às
necessidades de vítimas, agressores e famílias, de modo a apoiar
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percursos de mudança, e às necessidades da sociedade de forma a
potenciar quotidianos mais seguros e igualitários.
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FUNDAÇÃO BISSAYA BARRETO (FBB)

Fátima Mota

a) Experiência na Área da Violência Doméstica/Familiar
A FBB é uma Instituição de Utilidade Pública (Diário do Governo, III
Série de 26-11.1958), sediada em Coimbra, que desenvolve múltiplas
atividades, nomeadamente nas áreas, Social, da Educação e Formação
Profissional, da Cultura e Lazer e da Saúde, “com o objetivo primeiro
de contribuir para a promoção da qualidade de vida da população da
região centro, dando expressão organizada ao dever de solidariedade e
de justiça social entre os indivíduos”.
A violência no seio das famílias, escondida nas paredes da casa e
encoberta em verdadeiros “pactos de silêncio”, também ela parecendo
fazer “parte da ordem natural das coisas”, encerra muitas vezes,
relações desiguais, sustentadas em sentimentos de medo e de
insegurança, com consequências pessoais, relacionais e familiares
devastadoras e custos sociais e económicos elevadíssimos. Trata-se de
um grave e preocupante problema social, presente no quotidiano de
todos, que vive cada vez mais ao nosso lado, nas casas, nas ruas, nas
escolas, nas relações interpessoais, que urge combater a bem de uma
sociedade mais saudável e respeitadora dos direitos humanos.
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A FBB, desde 1995, vem dedicando uma especial atenção aos
problemas relacionados com a violência no contexto familiar, tendo
desenvolvido (1) PROJETOS, cooperado em (2) ESTÁGIOS
ACADÉMICOS e outras atividades de (3) FORMAÇÃO, promovido
e participado na criação de (4) REDES FORMAIS, colaborado com
diferentes organismos, nomeadamente, integrados no sistema de (5)
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS, promovido (6) OUTRAS
INICIATIVAS

de

natureza

científica

e

desenvolvido

(7)

COLABORAÇÕES de relevante interesse para a instituição.

PROJETOS: Projeto Comunitário de Apoio à Mulher e à Criança em
Risco - Serviço SOS Mulher (1995-2006), Centro de Acolhimento
Temporário para Mulheres - Casa da Mãe (1996–2008),Centro de
Acolhimento Temporário para Crianças em Risco - Casa do Pai
(2000) │Projeto Re-Nascer │Programa “Ser Criança” (1997/1999)
│Projeto Re-Formar │Programa Integrar / Medida 4 (1999-2000).
ESTÁGIOS ACADÉMICOS │ Orientação e Acompanhamento
│Estagiários dos cursos de Serviço Social, Psicologia e Animação
Sócio-Educativa (2002 – 2006).
ATIVIDADES DE FORMAÇÃO: Curso Famílias em Risco│ Projeto
Re-Formar │Programa Integrar, Medida 4 (1999 – 2000) │Curso
anual A institucionalização de Crianças em Risco (1999 – 2006)
│Pós-Graduação Intervenção em Contextos de Violência Familiar
(2001 – 2002) │Ação de Formação na Área da Violência Conjugal
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(2004 – 2005) │Ação de Formação Violência Doméstica (2005) │
Pós-Graduação Desenvolvimento Familiar e Educação Parental (2005
– 2006) │Semana Intensiva ERASMUS Globalização e o Serviço
Social (2006).
REDES FORMAIS - GrupoVidas (1997-2001)│ A falta de
experiência e a escassez de conhecimentos técnicos relativamente à
complexa problemática da violência doméstica levou a FBB a criar o
grupo ViDas que integrava profissionais, voluntariamente aderentes,
de diversas áreas (psicólogos, juristas, assistentes sociais, agentes de
segurança, professores e médicos) que reuniam mensalmente para
desenvolver atividades conjuntas de natureza diversa, nomeadamente
conferências com especialistas convidados, troca de experiências,
debates e sessões de reflexão. Dos resultados alcançados, salienta-se a
melhoria dos níveis de conhecimento sobre a problemática da
violência doméstica, bem como a conceção e implementação de dois
instrumentos de trabalho estruturados - Ficha de Sinalização e Ficha
Somatório de dados e respetivo tratamento estatístico. Salienta-se,
também, o trabalho de reflexão, desenvolvido pelo grupo que permitiu
a criação do embrião de uma Rede de Referenciação na área da
violência doméstica e a adoção de medidas de cooperação e de
otimização dos recursos de cada Instituição/Serviço. Foi também
elaborado pelo grupo um documento inovador/Sugestões de Medidas a
implementar, de caráter preventivo, formativo e interventivo, no
combate à violência doméstica, remetido (2000) aos Ministérios, do
Trabalho e da Segurança Social, da Saúde, da Educação e da Justiça.
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- 1º Contrato de Proximidade para a Violência Doméstica (1999)│
Este acordo foi celebrado entre a FBB e o Ministério da
Administração Interna e subscrito por todas as instituições e serviços
que integravam o Grupo Vidas, tendo constituído um marco
importante e inovador no desenvolvimento de uma proveitosa
cooperação com as forças de segurança (PSP) de Coimbra.
- Grupo Violência: Informação Intervenção Investigação (2002)│A
experiência entretanto acumulada e os contactos institucionais que
foram sendo estabelecidos sustentaram a celebração de um protocolo
de parceria para o desenvolvimento de novas e inovadoras ações
conjuntas na área da violência (crianças, mulheres, idosos e
deficientes), celebrado entre instituições que vinham cooperando. O
ato foi “apadrinhado” pelo Ministro da Presidência de então que, por
sua sugestão e num gesto de grande significado, veio assinalar a
Coimbra, na Fundação Bissaya Barreto, o Dia Internacional da
Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de novembro).

SISTEMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS - Comissão
de Proteção de Crianças e Jovens de Coimbra (2003 – 2005). A FBB
assumiu, disponibilizando, a tempo inteiro, duas profissionais dos seus
quadros (Fátima Mota e Cristina Cunha), o primeiro mandato da
presidência desta comissão, tendo sido responsável pela sua
implementação, formação técnica, definição de metodologias de
intervenção, promoção de ações de cooperação interinstitucional
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(formais e informais), criação de instrumentos de trabalho, entre
muitas outras atividades estruturantes, a par do tratamento,
acompanhamento e supervisão de todas as situações de crianças em
perigo, sinalizadas à comissão durante a vigência do mandato.

OUTRAS INICIATIVAS: Organização do Encontro, Quando a
Criança Embala o Berço, subordinado ao tema Gravidez na
Adolescência (2007) │ Organização do Encontro QUANDO QUEM
DECIDE NÃO É DEUS! PERCURSOS DE PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS – DÚVIDAS, MODELOS, ESCOLHAS
(2008) │ Organização do Encontro De SIM e de NÃO se faz a
EDUCAÇÃO (2009)
COLABORAÇÕES │ESTRUTURA DE MISSÃO CONTRA A
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Observatório sobre a Violência - II
Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2004)│Núcleo de
Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica de Viseu (2006 –
2008)

b) Importância do Trabalho em Rede / Grupo V!!! para a
Fundação Bissaya Barreto
A participação da FBB na fundação do Grupo Violência Informação
Investigação Intervenção constituiu o corolário do trabalho e das
atividades realizadas no âmbito do Grupo ViDas, ao possibilitar o
estabelecimento de contactos com profissionais reconhecidos, como
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foi o caso do Dr. João Redondo, da Prof. Doutora Madalena Alarcão e
da Drª. Paula Garcia que, em diferentes momentos, cooperaram com o
grupo, aceitando debater e partilhar o seu saber e experiência. Essas
ligações de caráter profissional, assentes no reconhecimento de
inquietações,

interesses

e

vontades

comuns,

caldeados

pela

emergência de laços de afeto que se foram sedimentando ao longo do
tempo, originaram o início de um trabalho conjunto que culminou na
formalização

do

Grupo

Violência

Informação

Investigação

Intervenção. O ato de assinatura do protocolo de parceria constitui um
compromisso de trabalho que se vem solidificando ao longo do tempo
e que permitiu a construção de um projeto comum, de reconhecido
interesse,

ao

potenciar

organizações/profissionais

níveis

de

envolvidos,

articulação
numa

entre

as

perspetiva

interdisciplinar e interinstitucional; otimizar, identificar e gerar novos
recursos; descentralizar, desburocratizar e agilizar procedimentos;
pensar e coconstruir; melhorar o desempenho e gerar novos saberes,
partindo e partilhando diferentes olhares e perspetivas. Este contínuo
trabalho de proximidade possibilitou/facilitou também o alargamento
e a criação de sinergias junto da comunidade, percecionada como um
sistema, onde se associa cada subsistema (família, Escolas,
Instituições, Autoridades), reforçando a sua identidade e potenciando
o seu trabalho e desenvolvimento conjunto.
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GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – COIMBRA

Vítor Simões

O NIAVE – Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas
– designação que em 2009, veio substituir a anterior: NMUME –
Núcleo Mulher e Menor, é o projeto da Guarda Nacional Republicana,
concebido no âmbito da reorganização da Investigação Criminal,
encetada a partir de 2002 que tem como objetivo qualificar o
tratamento de matérias relacionadas com a problemática da Violência
Doméstica (Art. 152º do Código Penal).
O NIAVE de Coimbra é composto por cinco militares (três femininos
e dois masculinos).
Como estrutura hierárquica, temos o Comando Territorial de Coimbra,
comandada por um Coronel – Exmo. Sr. António Marques dos Santos
Cardoso. Por sua vez este comando subdivide-se em quatro
Destacamentos Territoriais:
O Destacamento Territorial de Coimbra, que coordena os seguintes
Postos Territoriais: Condeixa-a-Nova, Penacova, Taveiro, Souselas
/Coimbra, Penela e Vila Nova de Poiares; O Destacamento Territorial
de Cantanhede, com os seguintes Postos Territoriais: Ançã,
Cantanhede, Mira, Praia de Mira e Tocha; O Destacamento Territorial
da Lousã, com os seguintes Postos Territoriais: Lousã, Miranda do
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Corvo, Arganil, Góis, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e
Tábua; o Destacamento Territorial de Montemor-o-Velho, com os
seguintes Postos Territoriais: Maiorca, Montemor-o-Velho, Paião,
Praia de Quiaios e o de Soure.
O NIAVE, está inserido no Comando Territorial de Coimbra, é
coordenado

por

um Tenente-Coronel,

Chefe da Secção

de

Investigação Criminal – Exmo. Sr. Carlos Manuel Vendas Alves - e, o
referido Núcleo (NIAVE), supervisiona o Distrito de Coimbra, no
âmbito da Violência Doméstica.
O NIAVE executa um atendimento de proximidade, assim com a
criação nos Postos Territoriais das designadas “Salas da Vítima”,
consegue um atendimento confidencial e próximo. Por outro lado, este
Núcleo tende levar a efeito a investigação dos crimes relacionados
com as vítimas de violência doméstica (Art. 152º do Código Penal) –
Lei 7/2000 - crime público, não depende da vítima a apresentação da
denúncia mas, qualquer cidadão que tenha conhecimento do facto o
deve fazer - e promover ações de apoio que, para cada caso, forem
consideradas necessárias e passíveis de serem efetuadas; bem como,
outras que, direta ou indiretamente relacionadas com a investigação
criminal operativa, lhe venham a ser atribuídas.
Através das denúncias apresentadas presencialmente nos Postos
Territoriais da GNR, por telefone (quando por exemplo num serviço
de urgência), via internet, são as mesmas enviadas para o Ministério
Público da área, com conhecimento às Comissões de Proteção de
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Crianças e Jovens em risco, quando haja crianças envolvidas nesta
problemática familiar e, os referidos Postos e o NIAVE, executam os
inquéritos que, depois da sua conclusão serão remetidos para o
Ministério Público para aplicação de medidas de coação e outras.
Todos os Autos de violência doméstica são registados numa base de
dados, específica, do Ministério da Administração Interna, para fins
estatísticos.
O NIAVE do Comando da GNR de Coimbra, como perspetivas
futuras pretende contribuir para a qualificação do atendimento das
vítimas nos Postos Territoriais, continuação do Projeto Idosos em
Segurança “Apoio 65” – até março de 2011, envolvido na “Operação
Censos Sénior, recenseamento de todos os idosos que vivem sozinhos
e, em sítios isolados – no relacionamento e participação da Guarda nas
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, no Projeto de
Intervenção em Rede e, bem assim, de todas as outras parcerias
encetadas até à data.
Em conclusão, o esforço que a Guarda Nacional Republicana está a
efetuar com este projeto tem como objetivo levar mais militares, mais
instituições e mais cidadãos a “Pensar NIAVE”, por considerarmos
que tal mudança de mentalidade irá contribuir para melhorar as
condições de exercício dos direitos fundamentais e da qualidade de
vida dos cidadãos que constituem, por norma, o elemento subjetivo
mais débil do fenómeno – AS VÍTIMAS.
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Como apresentação do esforço desenvolvido pela Guarda, na sua área
de ação, no distrito de Coimbra, foram participados para Tribunal em:
- 2008 - 634 casos,
- 2009 - 673 casos.
- 2010 - 639 casos.
Como forma de divulgação e possibilidade de consulta temos:
NIAVE, Avenida Dias da Silva nº 122, 3000 – 135 Coimbra; o site:
www.gnr.pt; panfletos, ações de sensibilização (escolas, grupos de
jovens, outros profissionais, etc.), órgãos de comunicação social, redes
de apoio a vítimas, as vítimas e os cidadãos em geral.
Como contactos telefónicos:
239 794300;
961195000,
961195421,
961195403;
fax: 239 794386.

“Diga Não à Violência”.

178

HOSPITAL SOBRAL CID – CENTRO HOSPITALAR
DE COIMBRA

E

UNIVERSITÁRIO

João Redondo, Luísa Rosa

O Hospital Sobral Cid (HSC), criado em 194524, pelo Prof. Bissaya
Barreto, acumulava à altura as funções de Clínica Psiquiátrica, Asilo e
Colónia Agrícola. Organizado do ponto de vista funcional segundo
critérios de sectorização, destinava-se à prestação de cuidados à
população de uma área geográfica com cerca de 400 000 habitantes
que englobava os concelhos do distrito de Coimbra e alguns do
distrito de Aveiro e de Leiria.
Foi desde sempre local de prestação de cuidados e de formação, a
começar com a Escola de Enfermagem psiquiátrica e ao longo dos
anos com a formação de médicos, enfermeiros, psicólogos assistentes
sociais, etc. No D.R., I Série-B, Nº77, 31-3-1995, em Regulamento
Interno do Hospital Sobral Cid 25, págs. 1832-1836 pode ler-se que
"exerce atividades nos domínios da psiquiatria e da saúde mental,
desenvolvendo funções de assistência, de formação e de investigação".

24

Foi inaugurado em 26 de maio de 1946, apesar de já estar em funcionamento
desde 1 de junho de 1945.
25
A Consulta Externa que funcionou até 1990 no Dispensário localizado em
Coimbra foi transferida para o Pavilhão 15 do Hospital, porque o edifício não
oferecia condições mínimas de trabalho e segurança, Em novembro de 1993 o
Serviço de Urgência passou a funcionar no Hospital Geral do Centro Hospitalar de
Coimbra.
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Até à data da sua extinção, na sequência da criação do Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra 26 (Portaria nº 1580/2007, de 12 de
dezembro), data em que passa a constituir a Unidade Sobral Cid
daquele Centro Hospitalar, vários serviços foram criados: inicialmente
o Centro Regional de Alcoologia e o Serviço de Pedopsiquiatria (que
mais tarde se autonomizariam); posteriormente (1994-1995) o Serviço
de

Tratamento

de

Doentes

Alcoólicos

e

o

Serviço

de

Toxicodependência. Em dezembro 1995 o Serviço de Psiquiatria
Forense passou a admitir também doentes do sexo feminino.
Com a publicação do Decreto – Lei nº 30/2011 de 2 de março passa a
integrar o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, organização
que inclui todos os Hospitais de Coimbra e também os que
constituíam o Centro Hospitalar Psiquiátrico.
Colocando o enfoque na área da violência familiar/entre parceiros
íntimos é de registar o protocolo realizado com o Projeto de Apoio à
Família e à Criança (PAFAC) - Coimbra, na década de 90, onde João
Redondo, de 1993 a 1997, desempenhou, entre outras funções, o papel
de Supervisor das Equipas Técnicas do Projeto27.

26

Incluiu: (a) Unidade de Sobral Cid, situada na periferia de Coimbra, a 7Km da
cidade, integrada na freguesia de Castelo Viegas; (b) Unidade do Lorvão, sedeada na
localidade de Lorvão, a cerca de 20km de Coimbra, ocupando o antigo Mosteiro
Secular de São Mamede de Portugal (séc. X); (c) Unidade de Arnes, localizada na
Quinta de Arnes, antiga propriedade agrícola, com cerca de 25 hectares, situada a 30
km de Coimbra, próximo de Alfarelos, concelho de Soure, distrito de Coimbra.
27

O PAFAC nasceu como um projeto interministerial — Ministério da Justiça,
Ministério da Saúde, Ministério do Emprego e Segurança Social e Santa Casa da
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O trabalho com famílias, desde o início da década de 90 e o trabalho
em rede desenvolvido com os Cuidados Primários de Saúde no âmbito
da Psiquiatria e da Saúde Mental, a colaboração dada à Casa da Mãe
da Fundação Bissaya Barreto, o PAFAC (já referido), o FORUM
“Qualidade, Vida e Saúde ao longo do Ciclo Vital 28” — cuja 1ª sessão
(2001) se debruçou sobre a “A violência consentida” 29 — representam
algumas das iniciativas que muito contribuíram para a emergência de
“pontes” e “nós” que mais tarde se viriam a consubstanciar no Grupo
Violência: Informação, Investigação, Intervenção (2002) e em 2005 na
criação do Serviço de Violência Familiar no Hospital Sobral Cid.

Misericórdia de Lisboa — de âmbito nacional, para apoio à criança maltratada ou
negligenciada e à sua família (Resolução do Conselho de Ministros nº 30/92). Tinha
como objetivos: "Detetar as situações de crianças maltratadas, proceder ao
diagnóstico das disfunções familiares que motivam os maus tratos à criança, e
desenvolver as ações necessárias tendo em vista fazer cessar a situação de risco para
a criança, atuando junto das famílias por forma a conseguir a sua integração".
Defendia, para a concretização destes objetivos, "a importância da articulação e
integração das intervenções de todos os serviços que a nível local e nacional possam
ou devam estar envolvidos na resolução de cada caso". Em Coimbra o projeto
funcionou no Bairro da Previdência, Bloco G.H.E., Lojas 1, 2 e 3, Bairro Norton de
Matos. De acordo com os fins para que foi criado, dispunha de duas Equipas
Psicossociais de Intervenção Familiar (EPIF); Equipa da Linha Telefónica de
Emergência Criança Maltratada, que integrava a Equipa Móvel de Intervenção na
Crise (EMIC) e um Grupo de Voluntários.
28

Esta iniciativa contou com o apoio das Câmaras Municipais de Montemor-oVelho, Soure e Figueira da Foz.
29

Ler mais sobre esta iniciativa em www.violencia.online.pt
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INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA

Sara Rosado, Jacinta Gonçalves

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é o organismo do
Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, em
Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica
(SIEM). Este Sistema tem por objetivo garantir a pronta e correta
prestação de cuidados de saúde aos sinistrados ou vítimas de doença
súbita.
A prestação de socorro no local da ocorrência, o transporte assistido
das vítimas para o hospital adequado e a articulação entre os vários
intervenientes do Sistema, são as principais tarefas do INEM.
Diariamente, chegam aos quatro Centros de Orientação de Doentes
Urgentes (CODU) do INEM (Lisboa, Porto, Coimbra e Faro), através
do Número Europeu de Emergência - 112, milhares de chamadas de
natureza diversa. A missão dos CODU do INEM é atender, no mais
curto espaço de tempo, os pedidos de socorro recebidos com o
objetivo de triar, aconselhar e selecionar qual o meio ou qual o tipo de
ajuda mais indicado para responder com eficácia a cada situação em
particular.
Atendendo ao facto de que o Ser Humano deve ser encarado,
abordado e tratado como um todo biopsicossocial e uma vez que
existiam necessidades psicossociais, da população e dos profissionais,
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para as quais ainda não existia uma resposta formal adequada, o
INEM criou, em 2004, o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção
em Crise (CAPIC). Constituído por uma equipa de psicólogos clínicos
com formação na área da intervenção psicológica em crise,
emergência psicológica e intervenção psicossocial em situações de
catástrofe, o CAPIC assume várias competências, nomeadamente:
 Intervenção direta com os contactantes através dos CODU em
situações de crise psicológica ou agudização de psicopatologia
já

existente

–

tentativas

de

suicídio,

crises

de

ansiedade/ataques de pânico, situações de abuso sexual,
violação, violência doméstica e outras urgências/emergências
psicológicas (serviço assegurado 24 horas por dia);
 Intervenção direta no terreno através da ativação da Unidade
Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE)
em situações que envolvam acidentes de viação, morte
inesperada

e/ou

traumática,

emergências

psicológicas,

abuso/violação, ocorrências que envolvam crianças, entre
outras;
 Intervenção em situações de exceção;
 Intervenção direta com as equipas de emergência na gestão de
situações potencialmente traumáticas;
 Formação aos profissionais do INEM na área das competências
psicológicas e intervenção em situações específicas;
 Entre outras.
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No amplo espectro das problemáticas que todos os dias se escutam do
outro lado da linha, por quem desesperadamente pede ajuda, a
Violência Doméstica emerge como algo assumido ou camuflado, mas
sempre revestido de uma grande angústia e preocupação. Ainda que
com algumas especificidades, podendo ser verbal, psicológica, física,
sexual ou outra, atinge homens, mulheres, crianças e idosos, ricos ou
pobres, nas cidades e nas aldeias.
Independentemente da situação em causa, as consequências são
nefastas para todos os envolvidos. No seio destas relações ou famílias
disfuncionais, a fragilidade, a vulnerabilidade e a destruição imperam.
É frequente ouvir “ já aguentei tantos anos… hoje não me vou calar
mais, o que posso fazer? Ajude-me!” ou “não vale a pena continuar a
viver, estou farta… estou cansada de tanto sofrer, a vida não pode ser
isto, não aguento mais tanta desvalorização e tanta dor”; ou como
ontem alguém dizia: “não tenho nada… estou fechada no quarto, não
tenho já carro, não posso falar com ninguém, quase perdi a visão, sou
todos os dias enxovalhada, o que poderei eu fazer!? Só tenho vontade
de chorar e morrer!”.
A complexidade é grande, o desespero permanece, mas a
ambivalência, o medo, a insegurança, o desconhecimento e o
isolamento, fazem com que muitas vezes estes ciclos de dor e
disfuncionalidade permaneçam e se arrastem no tempo. O momento
do pedido de ajuda, o momento da crise, deve ser encarado como um
momento de ouro para dar início a todo o processo de ajuda e é neste
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sentido que o INEM se reveste de particular importância como porta
de entrada nesta rede de cuidados tão necessária!
O papel de todos os profissionais que se cruzam com esta
problemática passa por saber acolher, saber reconhecer e compreender
a dimensão e complexidade desta problemática, de forma a conseguir
avaliar o risco associado a cada relato, a cada vivência, a cada
testemunho, sensibilizando, informando e contribuindo para a
desconstrução de ideias erradas, muitas vezes associadas a este tipo de
vivência, e encaminhando também para outros serviços/entidades que
possam dar continuidade ao processo de ajuda. Esta é certamente a
melhor forma de salvar vidas e esta é a nobre tarefa que tão bem
sabemos fazer!
Por toda a complexidade inerente a estas situações, torna-se
fundamental que as instituições e as pessoas se articulem, se agrupem,
conversem, e encontrem na reflexão conjunta, alternativas viáveis e
válidas para cada uma das necessidades emergentes. Cada vez mais as
situações de Violência Doméstica devem ser vistas e encaradas no seu
todo, sendo as respostas conjuntas e concertadas.
Foi neste âmbito e com este objetivo que gradualmente se foi criando
esta rede de cuidados e se foi edificando o Grupo V!!! O INEM
constitui-se formalmente como parceiro deste grupo em novembro de
2006.
Na altura, foram designados como elementos representantes desta
Instituição no Grupo Violência o médico Amândio Henriques –
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atualmente aposentado – e a psicóloga clínica Sara Rosado, que se
mantém como elemento de ligação com o Grupo. Posteriormente,
passou também a fazer parte do Grupo a psicóloga Jacinta Gonçalves.
Na tarefa de cuidar sempre o melhor possível das pessoas que a nós se
dirigem em busca de ajuda, o trabalho em rede e a articulação
interinstitucional deve ser e é, cada vez mais, um objetivo a atingir.

Para mais informações contactar:

Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P.
E-mail: inem@inem.pt / Internet: www.inem.pt

A emergência médica começa em si. Colabore com o INEM.
Juntos, podemos salvar vidas!

186

INSTITUTO
CENTRO

NACIONAL DE

MEDICINA LEGAL - DELEGAÇÃO

DO

Rosário Lemos Silva

O Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P. (INML, I.P.) sedeado em
Coimbra e presidido pelo Professor Doutor Duarte Nuno Vieira, é um
instituto público, com estatuto de Laboratório de Estado. Possui
autonomia administrativa e financeira e encontra-se ao serviço dos
cidadãos e da justiça.
Atualmente é constituído por três Delegações – Norte (Porto), Centro
(Coimbra) e Sul (Lisboa), e por uma rede de Gabinetes Médico-Legais
(31 GMLs e 3 extensões) espalhados por todo o país, a funcionar junto
dos hospitais, os quais procurando facilitar a acessibilidade de todos
os cidadãos aos seus serviços, asseguram as melhores condições para
a prática pericial.
A Delegação do Centro30, dirigida pelo Professor Doutor Francisco
Corte-Real, tem como áreas de atuação as comarcas de Anadia,
Arganil, Condeixa-a-Nova, Coimbra, Lousã, Oliveira do Hospital,
Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela e Tábua, encontrando-se a ela
adstritos os Gabinetes Médico-Legais de Aveiro, Castelo Branco,

30

Largo da Sé Nova 3000-213 Coimbra Tel: 239 854230 Fax: 239 820549
mail: correio@dcinml.mj.pt
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e-

Covilhã, Figueira da Foz, Guarda, Leiria, Tomar e extensão de
Abrantes, Viseu, Funchal, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.
O INML, I.P. tem competências nos domínios da atividade pericial, da
investigação científica e do ensino pré e pós graduado no âmbito da
Medicina Legal e das Ciências Forenses. Releva-se, no caso particular
da violência doméstica, a ministração de vários cursos, workshops,
seminários e ações de formação no sentido da informação,
sensibilização e educação de alunos, bem como de qualificação de
profissionais que intervêm na área da violência doméstica.
Relativamente à atividade pericial são realizadas perícias de Clínica
Forense nos vários domínios do Direito - Penal (designadamente
avaliação do dano corporal em vítimas de ofensas contra a integridade
física, agressões sexuais e no contexto da violência doméstica/maus
tratos), Civil e do Trabalho, incluindo os exames de Psiquiatria e
Psicologia Forense - assim como perícias de Patologia Forense,
Biologia e Genética Forense e de Toxicologia Forense.

Como encaminhar as vítimas de violência doméstica?
Por ser um crime de natureza pública, a violência doméstica deve ser
denunciada ao Ministério Público, independentemente da vontade da
vítima, o qual inicia a sua intervenção com o objetivo de proteger a
vítima e de proceder à investigação criminal.
Podem as vítimas denunciar a situação à autoridade judiciária ou ao
órgão de polícia criminal, com a subsequente realização da perícia
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médico-legal, meio de prova essencial na averiguação da existência
destas situações. As vítimas podem também dirigir-se diretamente às
Delegações e Gabinetes Médico-Legais para procederem à denúncia,
de acordo com o legislado (nº1 do art.4º da Lei 45/2004, de 19 de
agosto, que estabelece o regime jurídico das perícias médico-legais),
sendo esta de imediato transmitida ao Ministério Público juntamente
com o envio do relatório do exame médico-legal realizado, onde é
feita a descrição e avaliação dos danos provocados na sua integridade
psicofísica.
Por outro lado, é ainda feito o esclarecimento e aconselhamento das
vítimas e, quando necessário, o seu encaminhamento para instituições
de apoio ou para os serviços de saúde.
Acontece que muitas das vítimas nunca chegam a expor abertamente a
situação em que se encontram. No entanto, acorrem, por vezes de
forma repetida, às unidades de saúde para tratamento das lesões e
doenças resultantes da violência, pelo que os profissionais de saúde
desempenham um papel crucial na suspeita e sinalização destes casos.
É essencial a eficaz e atempada deteção destes casos e o correto
encaminhamento das vítimas para que se possa proceder ao exame
médico-legal, realizado quer nas Delegações e Gabinetes MédicoLegais do INML (se no horário de funcionamento normal 31), quer em
Instituições de Saúde (ao abrigo do art.º 13º da Lei 45/2004, de 19 de

31

Horário de funcionamento - das 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:30 horas.
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agosto) quando se torna necessário observar com brevidade a vítima,
tendo como objetivo fundamental proceder à colheita de vestígios ou
amostras suscetíveis de se perderem ou alterarem rapidamente. Tornase particularmente importante nos casos de crimes sexuais em que é
fulcral a realização do exame médico-legal o mais precocemente
possível, tendo em vista a obtenção de uma prova científica através
das evidências físicas e biológicas.
Convém, contudo, sublinhar que dada a complexidade deste
fenómeno, o seu diagnóstico e intervenção deve ser interdisciplinar,
sendo essencial a atuação articulada e em rede, com conhecimento e
respeito pelo papel e competências de cada um dos intervenientes, de
modo a que a investigação e orientação da vítima seja correta para
evitar intervenções repetidas e subsequentemente a vitimização
secundária.
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INSTITUTO
COIMBRA

DA

SEGURANÇA SOCIAL, I.P. - CENTRO DISTRITAL

DE

Maria Emília Borges Santos, Anabela Fernandes

O Centro Distrital de Coimbra é um dos Serviços Desconcentrados do
Instituto de Segurança Social, I.P., responsável pela execução, a nível
distrital, de medidas necessárias ao desenvolvimento, concretização e
gestão das prestações e contribuições do sistema de Segurança Social.
Tem a sua sede na Rua Abel Dias Urbano, nº 2, em Coimbra e um
Serviço Local em cada uma das sedes dos 16 concelhos do Distrito de
Coimbra.
A atual orgânica do Centro Distrital foi definida pela Deliberação nº
188/2007, de 27 de dezembro, do Conselho Diretivo do ISS, I.P..
O Centro Distrital de Coimbra tem acordos de gestão com o Centro de
Acolhimento do Loreto, o Centro de Apoio à Terceira Idade, o Centro
Infantil de Coimbra e o Centro Infantil de Miranda do Corvo.
A estrutura orgânica do Centro Distrital é formada por um Diretor de
Segurança Social, Eng. Ramiro Ferreira Miranda, 3 Unidades, 12
Núcleos, 4 Setores e 14 Equipas.
Nas diversas vertentes, a segurança social, apoia e dá resposta a:


Beneficiários Ativos: 136.527 Trabalhadores por Conta de
Outrem e 17.612 Trabalhadores Independentes.
191



Entidades Empregadoras: 15.155 Pessoas Singulares e 19.909
Pessoas Coletivas.



Pensionistas: 14.698 de Invalidez, 81.007 de Velhice e 29.606
de Sobrevivência.

Acompanha e dá apoio, a 231 Instituições Privadas de Solidariedade
Social, através da celebração de acordos de cooperação nas áreas da
Infância, Família e Comunidade, População Idosa e Invalidez.
No âmbito do sistema da ação social, compete aos serviços do ISS.IP
através dos Centros Distritais:
- promover a prevenção e reparação de situações de carência e
desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão
ou vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção
comunitárias das pessoas e o desenvolvimento das respetivas
capacidades.
- assegurar a especial proteção aos grupos mais vulneráveis,
nomeadamente crianças, jovens, pessoas com deficiência e idosos,
bem como a outras pessoas em situação de carência económica ou
social, disfunção ou marginalização social.
- conceder prestações pecuniárias de caráter eventual e em
condições de excecionalidade, de prestações em espécie, no acesso à
rede nacional de serviços e equipamentos sociais e no apoio a
programas de combate à pobreza, disfunção, marginalização e
exclusão sociais. Neste contexto, importa informar que para aceder as
prestações (pecuniárias e em espécie), é necessário que se proceda à
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apreciação da situação socioeconómica, se verifique disponibilidade
financeira das instituições do setor da segurança social, bem como
extensão da rede de equipamentos e serviços nos locais de residência
ou áreas geográficas próximas.

No âmbito da Violência Doméstica, são disponibilizadas às vítimas
(com ou sem filhos), várias respostas sociais, tais como:
ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO SOCIAL
Resposta social, desenvolvida através de um serviço de primeira linha,
que visa apoiar as pessoas e as famílias no âmbito da prevenção e/ou
reparação de problemas geradores ou gerados por situações de
exclusão social e, em certos casos, atuar em situações de emergência.
CENTRO DE ATENDIMENTO
Resposta social, desenvolvida através de um serviço constituído por
uma ou mais equipas técnica e pluridisciplinares que assegura um
atendimento imediato e presta apoio e reencaminhamento das
mulheres vítimas de violência (acompanhadas ou não de filhos), tendo
em vista a sua proteção. Através desta resposta social é assegurado
apoio jurídico, psicológico e social, imediato e/ou continuado, sendo a
sua intervenção feita de forma articulada entre Segurança Social,
Educação, Saúde, Justiça e Autarquias.
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CASA DE ABRIGO
Resposta social, desenvolvida em equipamento, que consiste no
acolhimento

temporário

a

mulheres

vítimas

de

violência,

acompanhadas ou não de filhos menores, que, por questões de
segurança, não possam, permanecer nas suas residências habituais.
São objetivos desta resposta, proporcionar, às vítimas, alternativa
habitacional segura e temporária, garantindo-lhe condições que
permitam o equilíbrio físico e emocional, promover as aptidões
pessoais, profissionais e sociais de forma a fomentar a mudança e,
assim a vítima se torne progressivamente, mais apta a definir e
prosseguir o seu projeto de vida.

LINHA NACIONAL DE EMERGÊNCIA SOCIAL (LNES) LINHA 144
A Linha Nacional de Emergência Social (LNES) é um serviço público
gratuito, de âmbito nacional, com funcionamento contínuo e
ininterrupto para proteção e salvaguarda da segurança dos cidadãos
em situação de Emergência Social – 24 horas por dia, 365 dias por
ano, disponível através do número de telefone 144.
A quem se dirige?
A todos os cidadãos em situação de Emergência Social.
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Grupos prioritários:
- Crianças e jovens em perigo
- Idosos em situação de abandono
- Pessoas vítimas de violência doméstica
- Pessoas em situação de sem-abrigo
Esta resposta social tem objetivos fulcrais, garantir:
-

O encaminhamento/acompanhamento social em que exista
perigo para a integridade física, psicológica e social dos
indivíduos,

para

serviços

prestadores

de

cuidados

e

acolhimento, numa perspetiva de inserção e autonomia;
-

E condições de proteção a situações de vulnerabilidade com
risco associado.

Assim, para prossecução dos objetivos da segurança social na vertente
do

sistema

da

ação

social,

face

à

complexidade

e

multidimensionalidade dos problemas atuais, designadamente os que
se prendem com a violência, o Centro Distrital de Coimbra do
Instituto da Segurança Social, uma das entidades fundadoras do Grupo
V!!!, tem procurado, desde sempre, promover e fomentar o trabalho
em rede através do estabelecimento de parcerias.
Daí a parceria com o Grupo V!!!.
O trabalho realizado no âmbito deste Grupo, tem permitido partilhar
diferentes experiências e contribuído para a construção de novos
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saberes, enquanto fonte de estudo, de reflexão, de investigação e de
informação.
Decorrente de toda esta aprendizagem técnico-teórica que o Grupo
V!!! tem proporcionado a todos os parceiros, compete-nos continuar a
investir e a tecer com dedicação, orgulho e empenho esta rede
humana, estas relações de afeto que, no nosso dia a dia, nos propicia a
possibilidade de fazermos a diferença na vida das pessoas, vítimas de
violência.
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POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE COIMBRA

Manuel Jesus, Graça Tejo

Nos

anos

de

1997/1998,

iniciou-se

um

trabalho

para

a

sensibilização/formação aos elementos na Polícia de Segurança
Pública de Coimbra vindo posteriormente a ser criado um Gabinete
nesta Polícia para Apoio às Vitimas de Violência Doméstica
(“violência entre muros”) fazendo parte um elemento masculino e um
feminino.
As vítimas mais vulneráveis, como as crianças, os idosos e as
mulheres passaram a ter um espaço e ser atendidos por agentes com
preparação para o atendimento de pessoas que sentiam algum
constrangimento de apresentar o problema que para muitos só à
família dizia respeito.
Contudo, deparávamo-nos com a inexistência de instituições ou locais
de acolhimento, para onde tais vítimas de violência, caso o
desejassem, poderiam ser encaminhadas, para não continuarem junto
do agressor e como resultado não tinham outra opção senão regressar
novamente ao lar.
Perante este obstáculo, no sentido de o ultrapassar, iniciaram-se
reuniões informais com um conjunto de técnicos de vários serviços e
instituições da zona de Coimbra, com o objetivo de partilharem ideias

197

acerca desta problemática, cuja complexidade consistia grande
dificuldade ao nível da avaliação e da intervenção.
Constatou-se que todos os profissionais tinham grandes dificuldades e
só

poderiam

ser

ultrapassadas

com

planos

de

intervenção

interdisciplinares e interinstitucionais.
Na Fundação Bissaya Barreto, as reuniões mensais possibilitaram a
troca de experiências entre psicólogos, assistentes socias, educadores
de infância, sociólogos, juristas, elementos das forças de segurança de
Coimbra (P.S.P e G.N.R), as quais se tornaram particularmente
interessantes e enriquecedoras, cujo grupo mais tarde passou a ser
denominado “ViDaS”.
No dia 08 de março de 1999 – Dia Internacional da Mulher foi
assinado um Contrato de Proximidade na Fundação Bissaya Barreto
em Coimbra que possibilitou o desenvolvimento de uma proveitosa
cooperação entre as referidas forças de segurança e as instituições que
o assinaram, e desde então, passou a haver a possibilidade de após ser
formalizada a denúncia, se fosse esse o seu desejo, as vítimas serem
encaminhadas para os serviços onde podiam ser apoiadas.
Porém, na continuidade do percurso, facilmente se chegou à conclusão
que os serviços de Saúde não podiam ficar de fora e tinham um papel
preponderante na ajuda/avaliação/ combate do fenómeno da violência
doméstica.
No dia 25 de novembro de 2002 foi formalizado o Grupo
VIOLÊNCIA; INFORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO, INTERVENÇÃO
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– que representa uma reflexão conjunta, procurando refletir e
implementar estratégias na área da violência doméstica.
A celebração de tal parceria entre as várias entidades, originou uma
estreita relação entre os seus técnicos, nas suas diversas valências,
procurando-se assim uma resposta mais adequada às vítimas de
violência doméstica, tarefa que em rede e perante uma rápida
intervenção poderá evitar situações irremediáveis e permite aos
técnicos que intervém articularem-se facilmente uns com os outros
para melhor solução dos casos se lhes deparam.
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URGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL32 – CENTRO
HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA
SERVIÇO

DE

José Manuel Almeida, Maria João Frade

Trata-se de um Serviço de Urgência Polivalente assim denominado
por apresentar adequação técnica e de recursos humanos para a
triagem, abordagem, encaminhamento e transferência para áreas de
tratamento definitivo de doentes críticos ou muito graves. Trata-se,
portanto, do nível mais diferenciado na prestação de cuidados urgentes
aos cidadãos para os quais se constitui como Serviço de Referência.
É um Serviço de Urgência com Triagem de Prioridades desde o início
de 2003 e que vive em ambiente livre de papel desde junho de 2006.
Iniciou em 2005 a sua intervenção na área da Violência Doméstica
com particular ênfase na criação de um Circuito específico de
Encaminhamento e de Gestão Interna de doentes vítimas de Violência
deste tipo.

32

Mais conhecido por “Hospital dos Covões”. Integra atualmente o Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).
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3. Grupo V!!!: Uma perspetiva multidisciplinar e
multissetorial do trabalho em rede. Algumas iniciativas.
3.1. SERVIÇO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR (SVF)
João Redondo

O SERVIÇO

DE

VIOLÊNCIA FAMILIAR, atualmente a funcionar no

Pavilhão 4, do Hospital Sobral Cid-CHUC, nasce na sequência de uma
iniciativa do Grupo V!!!., em 2004. Desde o primeiro momento
contou com o apoio da direção do Conselho de Administração do
Hospital Sobral Cid, à altura liderado por José Alberto Pereira
Coelho33.
Iniciou a sua atividade em abril 2005, inicialmente como Consulta de
Violência Familiar 34. Um ano depois assume o estatuto de Serviço.

Na PARTE II deste livro apresentamos de forma desenvolvida o SVF.

33

Integravam o Conselho de Administração: Wander de Carvalho (Administrador);
Pires Preto (Diretor Clínico).
34

HSC, CA nº4/2005, de 4 de abril.
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3.2. SERVIÇO DE URGÊNCIA DO CENTRO HOSPITALAR DE COIMBRA
– CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA

José Manuel Almeida

Dois factos, uma noite de “serviço” e um novo projeto
Em meados do ano de 2005, o sucesso de um site e uma história de
Telejornal foram o mote certo para o início de uma “caminhada” que,
ainda hoje, mantém juntos muitos de nós!
Uma criança de tenra idade, após uma passagem repetida ao longo do
tempo por várias Instituições de Saúde e de uma sinalização por
algumas outras, haveria de falecer aos “pés” de uma sociedade que lhe
não valorizou o ambiente familiar e de um conjunto de Instituições tão
surpreendidas quanto desagregadas nessa valorização! Foi, essa
criança, mais uma vítima de Violência Familiar e triste protagonista
de uma notícia de Telejornal.
Um Psiquiatra em Serviço de Urgência, Dr. João Redondo, a
propósito

de

um

site

de

que

foi

impulsionador

–

www.violencia.online.pt, em conversa com o Cirurgião de serviço
daquele dia e, simultaneamente, Diretor do Serviço de Urgência do
então Hospital Geral do Centro Hospitalar de Coimbra, José Manuel
Almeida, iniciavam aquilo que viria a ser o papel decisivo daquele
Serviço de Saúde na questão da Violência Doméstica e da sua
abordagem numa das portas essenciais de entrada, de vítimas e
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agressores, na rede de prestação de cuidados de saúde. Passou o
Serviço de Urgência, aliás, alguns meses mais tarde, a fazer parte de
um Protocolo já existente, multi-institucional, que pretendia, no seio
de um Grupo, chamado de “Violência: Informação, Investigação,
Intervenção!”, integrar, tanto quanto possível, as diversas intervenções
no sentido da deteção precoce das situações de violência, as respostas
mais tecnicamente adequadas e em tempo útil, assentes em relações de
confiança geradas pelo incentivo sistemático ao envolvimento
gradualmente mais profundo, à investigação e avaliação dos seus
resultados.

A Violência Doméstica (VD) e a Saúde
A Saúde, hoje em dia, ultrapassa em muito o conceito de ausência de
doença ou, até, a mera afirmação de existência de bem-estar físico. É
cada vez mais amplo o leque de questões envolvidas na definição de
um estado de saúde de comunidades e de pessoas individualmente
consideradas. A Violência Doméstica ou a Violência no seio da
família afeta todas essas dimensões.
A inevitável perturbação sistemática da vida familiar e seus
equilíbrios com, muitas vezes, rutura total de seus laços com divórcios
em grande litígio e suas consequências com manutenção de alto grau
de conflitualidade, o considerável sofrimento que determina
envolvendo vítimas e agressores e, como é evidente, o conjunto
diversificado de efeitos psicológicos e físicos são razão mais que
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determinante para o cada vez maior envolvimento das Instituições de
Saúde e, nomeadamente, dos seus Serviços ou Departamentos de
Urgência/Emergência. Neste contexto, aliás, a Organização Mundial
da Saúde promove um conjunto de recomendações que não é possível
ignorar – aprofundar o conhecimento sobre a Violência, suas causas,
consequências e impacto social, promover a sua prevenção, agilizar e
adequar as respostas necessárias e apostar na integração das atividades
dos diversos interlocutores envolvidos, a nível nacional, bem como,
dar passos no sentido da concertação internacional.
VD: O papel do Serviço de Urgência do Hospital Geral do CHUC
Iniciou em 2005 a sua intervenção na área da Violência Doméstica
(VD) com particular ênfase na criação de um Circuito específico de
Encaminhamento e de Gestão Interna de doentes vítimas de Violência
deste tipo.
Os pressupostos básicos dessa intervenção foram, e são, os seguintes:


Integração do Serviço de Urgência numa Rede de Integrada de
Cuidados, verdadeiro Projeto de Intervenção em Rede, a todos
os envolvidos em ambiente ou episódios de Violência
Doméstica,



Formação a todos os Enfermeiros do “quadro” do Serviço de
Urgência,
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Formação a todos os profissionais do Hospital Geral que, de
uma forma ou de outra, participem ativamente na abordagem
da Violência Doméstica no Serviço de Urgência,



Formação alargada a diversos profissionais da área da Saúde
ou da área Social de Instituições da Unidade Funcional de
Saúde Coimbra Sul,



Formação mais alargada a profissionais de várias Instituições
de Saúde fora da área geográfica de influência do Serviço de
Urgência do Hospital Geral,



Desenvolvimento e adequação de Circuito Interno de Gestão
de Vítimas de Violência Doméstica independente e paralelo ao
seu Circuito Formal de Encaminhamento Clínico do Serviço
de Urgência. De salientar, aqui o papel fundamental da
Triagem de Prioridades na gestão interna de doentes em ambos
os Circuitos de Encaminhamento,



Realização de Entrevista Estruturada, detalhada e em ambiente
próprio e personalizado a todas as vítimas durante o episódio
de urgência,



Criação de registos fiáveis e informação adequada,



Avaliação, durante o episódio, da necessidade de apoio ou
ativação de Serviços de apoio na Comunidade, de uma
avaliação urgente de Psiquiatria ou de Medicina Legal, de
contacto com as Forças de Segurança ou do envolvimento de
menores e sinalização para a respetiva Comissão de Apoio
(CPCJ),
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Avaliação de Risco pós Alta do Serviço de Urgência,



Encaminhamento pós alta do Serviço de Urgência com
particular relevância o encaminhamento para Consulta de
Violência Familiar no Centro Hospitalar e Psiquiátrico do
CHUC.

A ideia de futuro…
1. Apostamos com firmeza na criação de uma Rede de
Referenciação Nacional para a Violência Doméstica
entendendo-a

como

instrumento

de

gestão

de

complementaridades entre técnicos e técnicas distintas na
abordagem de todas as vítimas de Violência Doméstica.
2. Visamos a formalização de uma verdadeira estratégia nacional
a que convencionemos chamar, por exemplo, de Via Verde
para a Violência Doméstica.
3. Procuramos, em trabalho integrado com todos os Parceiros do
Grupo Violência, criar informação e conhecimento que nos
permitam, de modo cada vez mais eficaz, promover mais e
melhores respostas, mais técnica e cientificamente suportadas,
no caminho de uma Sociedade mais preventiva, mais atenta e
com melhor qualidade de vida, individual e coletiva.
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3.3. INTERVENÇÃO COM AGRESSORES (NA FASE AGUDA DA CRISE).
PROTOCOLO: DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL,
DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO - DIREÇÃO GERAL DE
REINSERÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR DO HSC CHUC, POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, GUARDA NACIONAL
REPUBLICANA
Paula Garcia

A violência doméstica, enquanto ilícito tipificado no Código Penal,
apresenta características e especificidades que impõem, ao nível da
investigação e do tratamento judicial, uma abordagem interdisciplinar
e articulada entre todos os que se debruçam sobre este fenómeno.
E, por vezes, quando a proteção e apoio às vítimas se impõe de forma
premente, só essa intervenção, concertada e articulada, será capaz de
dar uma resposta eficaz.
Subjacentes a esta criminalidade estão intrincadas relações familiares,
com os afetos corroídos, com os medos e os ódios sedimentados,
numa ambivalência de sentimentos difícil de gerir. Face a tal, importa
implementar intervenções com o agressor, tendo em vista contribuir
para a sua mudança no sentido da adoção, em continuidade, de
comportamentos não agressivos e de respeito para com o outro,
permitindo-se, deste modo, ou a não desestruturação dos núcleos
familiares ou, não sendo tal possível, obstar a picos de agressividade.
Muitas vezes, as vítimas de violência doméstica, por razões que se
prendem com o medo de não serem capazes de dar início a um novo
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projeto de vida, o medo de não serem capazes de tomar conta dos
filhos, o medo de ficarem sem casa, sem dinheiro levam-nas a
perpetuar situações em que as agressões, físicas e psicológicas, e as
humilhações, são uma constante. E esse medo impede-as de se
queixarem ou darem a conhecer a situação a terceiros, inviabilizando,
assim, uma intervenção judicial, por isso, as vítimas de violência
doméstica não se encontram em condições de avançar para uma
intervenção judicial e, quando o fazem, são muito ambivalentes, o que
acarreta dificuldades acrescidas à investigação criminal.
Outras, quando a primeira agressão ocorre, a vítima recusa-se a
acreditar que foi vítima dessa agressão, encontrando uma série de
razões justificativas da mesma e desculpabilizantes para o agressor e,
por isso, nada faz. Sofre sozinha e silencia. E a situação perpetua-se e
o sentimento de impunidade do agressor também.
Quando alguém é batido por um parceiro íntimo, dizem psiquiatras e
psicólogos, atravessou-se uma fronteira que nunca devia ter sido
transposta. E se as vítimas não reagem de imediato, instala-se o medo
de outras agressões, e um mero levantar da voz bastará para que esse
medo assuma proporções tais, que impedem a vítima de se queixar ou
reagir. E sintomas de stress, depressão e ansiedade não são alheios a
estas situações. E, perdida a autoestima, que mais não é que um eficaz
sistema imunológico contra a adversidade, perdida está, também, a
capacidade de queixa e de reação a quaisquer atentados à sua pessoa,
enquanto titular de direitos. E, concomitantemente, instala-se no
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agressor um sentimento de impunidade, propiciador de mais e mais
agressões.
E, face a isso, como atuar em termos de investigação criminal?
Sendo o crime de violência doméstica um ilícito que pressupõe que
um certo resultado se verifique, importa, por isso, apurar o nexo
causal (causa/efeito), sendo crucial para o tribunal a averiguação dos
danos físicos e psicológicos apresentados por uma vítima de violência
e apurar se os mesmos são consequência dos comportamentos
agressivos do arguido/denunciado.
Para tanto, importa que seja levada a cabo, para além de uma eventual
avaliação física, uma avaliação psicológica, sempre que o magistrado
do Ministério Público (MP), titular do inquérito, se aperceba que uma
determinada vítima apresenta sintomas de medo, vergonha, pânico e
ansiedade, a fim de se apurar até que ponto tal sintomatologia é, ou
não, consequência, das atuações do arguido. E, a nosso ver, atento o
envolvimento afetivo-familiar importará, também, levar a cabo uma
avaliação ao agressor, no sentido de perceber – e não se confunda
perceber com justificar – os seus comportamentos para com aqueles
que são os seus próximos, os seus afetos, muitas vezes o seu porto de
abrigo.
É necessário um conhecimento alargado das situações e das
envolvências, conhecimento esse que permitirá ao MP e ao Juízes
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avaliarem e decidirem, sustentadamente, sendo essa a razão e a
importância de tais avaliações.
Em execução de programa já encetado em 2001, avançou o
Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) com uma
estratégia que permite uma abordagem judiciária que mais se coaduna
com a realidade, de forma a que a resposta do sistema vá de encontro
às concretas necessidades daqueles que solicitam a sua intervenção, de
forma célere e eficaz.
O INML, IP é a entidade que coopera com os tribunais e o sistema
judicial, elaborando os relatórios de avaliação no que toca às lesões
sofridas pelas vítimas, avaliações essas essenciais para a investigação.
O Dec Lei 131/2007 de 27 de abril define, no seu artº 3º nº 2 al.b),
como atribuições do Instituto “cooperar com os tribunais e demais
serviços e entidades que intervêm no sistema de administração da
justiça, realizando os exames e as perícias de medicina legal e forense
que lhe forem solicitados nos termos da lei, bem como prestar-lhes
apoio técnico e laboratorial especializado, no âmbito das suas
atribuições” e nº 3 -“No âmbito das suas atribuições, …, é
considerado instituição nacional de referência”).
E no artº 15 “O INML, IP, pode, nos termos legais, solicitar
diretamente aos serviços e organismos públicos, nomeadamente do
Ministério da Saúde, bem como às entidades privadas, as informações
e os elementos necessários ao desempenho das suas funções, no
âmbito dos processos judiciais em curso”
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Aquando da deteção de uma situação de violência doméstica,
geralmente as vítimas são encaminhadas para instituições públicas de
saúde, a fim de serem assistidas. Daqui resulta que todas as
informações recolhidas nos hospitais públicos são importantes,
quando a medicina legal tem de elaborar os seus relatórios para o
tribunal que os solicita. E, para isso, o encaminhamento de vítimas de
violência doméstica no âmbito do programa ALERT, afigura-se como
uma mais-valia não só no que toca à recolha de informação
importante, mas também no que toca à proteção e apoio a essas
mesmas vítimas.
É importante, por isso também, que todos os que trabalham em tais
instituições públicas de saúde, estejam devidamente treinados para o
atendimento de casos de violência doméstica. Os médicos devem
aperceber-se de situações aquando dos exames. Também, as entidades
policiais e os assistentes sociais devem ser treinados para lidarem com
estes casos de forma a detetarem atempadamente os sinais. Só deste
modo poderá ser dado às vítimas o adequado suporte e proteção,
permitindo também um exame mais abrangente e, consequentemente,
mais preciso.
Assim sendo, a importância da medicina legal para a investigação
criminal – quer direta quer indireta recorrendo a outras entidades mas
sempre por si avalizadas – é incontornável.
São os relatórios de avaliação que permitirão ao MP e aos Juízes saber
se aquela vítima apresenta sintomas de que foi abusada, que sintomas
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são esses e até que ponto são consequência dos comportamentos do
agressor.
E o estabelecimento desse nexo, sem o qual todas as acusações de
abuso

psicológico

soçobrarão,

é,

por

isso,

de

importância

fundamental. E para tal não basta uma única consulta de avaliação.
Importa estudar o caso, conhecer o agressor e a vítima, saber como
interagem, com o objetivo de apurar as causas da agressividade para
que o tribunal possa perceber o que se passa em concreto. E esse
relatório pode sugerir intervenções com a vítima, com o agressor, com
a família.
Em Coimbra, a impulso do Departamento de Investigação e Ação
Penal, no âmbito do projeto que relativamente a esta criminalidade
tem vindo, há largos anos, a ser desenvolvido, delegou o INML IP –
ao abrigo do artº 17 al.c) do citado DL no Serviço de Violência
Familiar (SVF) da Unidade Sobral Cid do Centro Hospitalar
Psiquiátrico do ora Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
(CHUC) a tarefa de proceder às avaliações psicológicas de vítimas e
agressores, o qual, para além das avaliações, se pronuncia
relativamente ao sucesso de uma intervenção com o agressor no
âmbito dos programas de intervenção com agressores que tem vindo a
desenvolver e a impulsionar.
Por isso, há longa data que ao Serviço de Violência Familiar, vem
cabendo a tarefa de, a solicitação do DIAP de Coimbra, proceder às
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avaliações psicológicas de vítimas e agressores, nos termos atrás
referidos.
Na sequência do trabalho desenvolvido e tendo em vista um melhor
desempenho, em termos de obtenção de prova, de avaliação da
situação familiar/social e de proteção das vítimas de violência
doméstica, pretendeu o DIAP, através de um Protocolo de
Articulação35 entre os órgãos de polícia criminal, a Direção Geral de
Reinserção Social (DGRS - Equipa da Violência Doméstica) e o
Serviço de Violência Familiar do Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Coimbra, agilizar as intervenções tornando mais célere a investigação.
Na verdade ao permitir-se que as várias entidades, cuja intervenção se
impõe, face à situação que se apresenta, iniciem sem mais delongas o
seu trabalho, que decorrerá a compasso com a investigação, obter-seão ganhos manifestos em termos de tempo e eficácia.
Tais ganhos resultam do facto de, finda a investigação pelo OPC e
remetido o respetivo inquérito ao DIAP, o magistrado titular poder
limitar-se a solicitar à DGRS e ao Serviço de Violência Familiar os
relatórios relativos às intervenções que foram levadas a cabo e que

35

Entre o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra,
Direção Geral Reinserção Social (DGRS), Serviço de Violência Familiar –
Unidade Sobral Cid do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra do CHUC,
Policia de Segurança Publica (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) foi
assinado em 18-09-2009, um Protocolo de Articulação visando uma maior e
melhor articulação dos serviços envolvidos como forma de melhor proteger e apoiar
as vitimas da violência doméstica.
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permitirão, eventualmente, um encaminhamento para a suspensão
provisória do processo.
Ganhos de tempo porque a DGRS já efetuou todas as diligências
necessárias à elaboração do relatório, o mesmo sucedendo
relativamente ao Serviço de Violência Familiar, que já avaliou a
vítima e, eventualmente, o agressor.
Ganhos de eficácia pela celeridade com que se atuou e se protegeu a
vítima ao prestar-lhe apoio, fazendo também, eventualmente, uma
intervenção a nível do agressor.
O programa, que tem vindo a ser desenvolvido pelo DIAP de
Coimbra, pretende uma justiça que vise punir o agressor/arguido, mas
também, nalguns casos, diria muitos, e num patamar similar, proteger
e apoiar a vítima. E a proteção desta, a nosso ver, passará sempre pela
capacidade que tivermos de, atempadamente e no imediato, impor ao
agressor medidas coativas que o impeçam de prosseguir com a
atividade criminosa e, mas também, numa aproximação a um modelo
de justiça restaurativa, querendo-o a vítima, atuar sobre o agressor,
tentando a sua ressocialização através da sua inserção em programas
adequados de intervenção com agressores, ainda que num contexto de
coação. E aqui cabe, a nosso ver, a suspensão provisória do processo,
mecanismo processual previsto no artº 281 do CPP, que poderá ter um
efeito muito positivo para o apaziguar da conflitualidade, quer as
relações se mantenham ou prossigam, quer não. Só assim, a nosso ver,
se protegerá cabalmente a vítima, já que se atuou sobre o agressor.
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O Protocolo de Articulação acima referido, visa dar uma resposta
célere e eficaz, quer em termos de proteção da vítima quer da sujeição
do agressor/arguido a medidas de coação, tendo por base uma
articulação muito estreita entre as entidades envolvidas, ou seja, os
órgãos de polícia criminal, a DGRS, o SVF do CHUC, sob a égide,
obviamente do DIAP.
O objetivo é que, através de uma intervenção imediata, devidamente
articulada, nas situações de grande conflitualidade e tensão e em que o
risco é real, se obste a um agravamento da situação de conflitualidade
com consequências muitas vezes imprevisíveis face ao risco que as
envolve.
E nestas situações, mais urgentes, porque o potencial de risco é maior,
tem de ser dada pelas instâncias judiciais uma resposta célere,
imediata e eficaz. Para tanto impõe-se que, de imediato, seja avaliado
o risco. E esta avaliação do risco é tanto mais importante, quanto é ela
que permitirá aos decisores judiciais avançarem com medidas coativas
para o agressor, nomeadamente afastamento do agressor da residência
com proibição de contactos e vigilância eletrónica e protetivas da
vítima, como a teleassistência.
E esta avaliação do risco, permite-nos um conhecimento muito mais
profundo de quem é o agressor, qual o seu perfil e de que forma será
possível predizer o seu comportamento criminal, de forma a evitar-se
a reincidência da violência e acionar os mecanismos delineados no
protocolo.
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E porque a avaliação do risco não pode ter um caráter intuitivo,
diversos instrumentos de avaliação de risco estão a ser analisados e
aferidos, no sentido de serem criadas linhas de orientação de
avaliação, que visam despistar o risco, documentar e fundamentar os
factos que podem desencadear a violência e consequentemente,
planear e segurança da vítima e intervir sobre o agressor com
aplicação de medidas de coação que mais se adequem à situação. É
por isso, importante estar atento aos sinais, para que as situações
possam ser denunciadas em tempo, para que, a tempo, algo possa ser
feito em prol da defesa, proteção e apoio das vítimas.
Por isso, também, é importante um rápido encaminhamento/inserção
dos agressores/arguidos em programas de intervenção com agressores.
Porque, se essa via não for equacionada, a proteção que for dada à
vítima terá sempre um caráter pontual, protegendo-a no momento, a
curto, mas não a longo prazo. Se não houver uma intervenção com
agressores a vítima continuará desprotegida e dependente dos estados
de alma do agressor.
Com tais objetivos o DIAP tem vindo a desenvolver, em colaboração
com o Serviço de Violência Familiar do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra, um trabalho de intervenção com agressores.
Este trabalho (envolvendo por vezes as vítimas), já em execução,
passa pela avaliação do agressor em termos de psicopatias de que seja
portador mas também, quando tal é desejado pelas vítimas e recolhe a
aceitação do agressor, pela avaliação da sua capacidade de mudança e
genuína adesão a um programa.
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Para tanto, é importante que o arguido saiba exatamente o que lhe vai
ser proposto para que a sua adesão seja total e genuína. Assim, é-lhe
dado, previamente, após uma avaliação, conhecimento do programa
escolhido e que mais se adequa não só à sua personalidade, mas
também às características da situação.
Neste programa, e caso a caso, poderão ser envolvidos outros
elementos da família nuclear, da família alargada, elementos da rede
primária (amigos) e da rede secundária (serviços).
Cabe ao Serviço de Violência Familiar do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra levar a cabo a avaliação e intervenção sobre
a vítima e agressor, pronunciando-se sobre a evolução da intervenção.
Cabe à Equipa da Violência Doméstica de Coimbra da Direção Geral
de Reinserção Social efetuar previamente uma avaliação social do
agressor, elaborando um relatório inicial. Cabe-lhe ainda, depois, se
decretada a suspensão, acompanhar o agressor monitorizando o
cumprimento das injunções, elaborando relatórios intercalares e finais,
pronunciando-se também em termos do sucesso da intervenção.
A vítima, numa percentagem elevadíssima, questionada sobre uma
eventual suspensão provisória do processo e conhecedora de todas as
suas implicações, de imediato adere, requerendo-a.
E assim, pese embora num contexto de coação – o arguido colocado
perante duas alternativas – dedução de acusação ou suspensão –
facilmente adere à segunda. E, não havendo embora um estereótipo de
agressor, a alternativa da suspensão provisória apresenta-se-lhes, na
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generalidade dos casos, com enormes vantagens. Cabe, no entanto, ao
MP, em colaboração com o SVF e DGRS, através de uma entrevista
conjunta nos casos mais problemáticos e com sugestão de injunções e
regras adequadas à situação e suficientemente dissuasoras do
cometimento de ilícitos da mesma natureza, capacitar o arguido de que
esta é uma oportunidade, que não se repetirá, de rever a sua forma de
estar e agir perante o outro, tornando-o responsável único pelo seu
devir.
Com a intervenção levada a cabo da forma supra descrita o arguido, e
mesmo a vítima, veem-se envolvidos numa teia que protege e apoia
esta e que, concomitantemente, ao intervir sobre o agressor, de algum
modo o controla, reprimindo os seus instintos agressivos, pela
intervenção de que é alvo e na qual participa ativamente.
Ou seja, por força da intervenção, as tensões tendem a esbater-se
porque as causas dos conflitos são dissecadas, sendo tentada uma via
para a resolução da conflitualidade, com a colaboração de todos os
intervenientes.
E deste modo os autores no conflito, para além de serem parte do
mesmo, passam, também, a ser parte na sua resolução.
E, se as tensões tinham alguma tendência para se manterem ou
agravarem, com a intervenção levada a cabo essa mesma tensão tende
a

diminuir,

os

conflitos

tendem

a

ser

ultrapassados

consequentemente a agressividade a diminuir e a vida a ser possível.
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Congratulamo-nos com o trabalho que, em rede, tem vindo a ser
desenvolvido e implementado em Coimbra. A articulação e
interdisciplinaridade só são possíveis se houver, da parte de quem lida
diretamente com os problemas, empenho e investimento. Sendo
importantes as instituições que avalizam e apoiam os projetos, é sem
dúvida determinante para que os mesmos avancem e se projetem no
futuro, o empenho, a dedicação e a persistência daqueles que no
terreno os põem em prática.
É uma realidade o Protocolo de Articulação, pelo que permitiu de
agilização e articulação entre as entidades envolvidas. Foi uma
realidade o Projeto de Intervenção em Rede (PIR), pelas maisvalias que acarretou, ao formar e informar tantos técnicos da saúde,
muitas vezes primeira porta de entrada do conhecimento de situações
de violência doméstica e é uma realidade a articulação estreita entre o
Ministério Público, detentor da ação penal, e todas as entidades
envolvidas na problemática da violência doméstica.
É este, a nosso ver, o caminho certo para a abordagem desta
criminalidade, pelas suas especificidades e características. Uma
abordagem interdisciplinar, articulada e concertada, que maximiza a
intervenção de cada um, sem atropelos nem repetições inúteis,
articulação e concertação que se traduzirá, a final, numa melhor
justiça para todos.
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3.4. GRUPO VIOLÊNCIA E ESCOLA: UM PROJETO PARA O CONCELHO
DE COIMBRA
Ana Paula Santos, Cristina Baptista

“O azul do céu precipitou-se na janela. Uma vertigem, com certeza.
As estrelas, agora, são focos compactos de luz que a transparência
variável das vidraças acumula ou dilata. Não cintilam, porém.
Chamo um astrólogo amigo: “ Então?”
“ O céu parou. É o fim do mundo”.
Mas outro amigo, o inventor de jogos, diz-me:
“Deixe-o falar. Incline a cabeça para o lado, altere o ângulo de
visão.”
Sigo o conselho: e as estrelas rebentam num grande fulgor, os
revérberos embatem nos caixilhos que lembram a moldura dum
desenho infantil.”
Carlos de Oliveira

Pode parecer estranho que comecemos a falar do grupo Violência e
Escola através deste texto de Carlos de Oliveira mas se atentarmos
que a simples alteração do ângulo de visão abriu novos horizontes,
mostrou novas perspetivas, compreendemos como a multiplicidade de
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olhares sobre um problema pode ajudar a uma aproximação da sua
compreensão.
A complexidade do fenómeno da violência exige diálogo, escuta
sensível, diversidade de falas e de pontos de vista. “A redução do
outro, a visão unilateral e a falta de perceção sobre a complexidade
humana são os grandes empecilhos da compreensão.” (Edgar Morin).
Foi neste

sentido

que,

enquanto

grupo

multidisciplinar

de

profissionais provenientes das áreas da saúde, do apoio social e da
educação de várias instituições do concelho de Coimbra, que na sua
prática diária lidam com as várias problemáticas associadas à
violência, decidimos conjugar esforços e criar o Projeto Violência e
Escola.
Reconhecendo na escola um lugar onde se espelha a realidade social,
pretende-se com este projeto lançar pontes com diversas instituições
que lidam com a problemática da violência e, através dos diversos
olhares, analisar as situações concretas, articular intervenções e
sensibilizar a comunidade escolar para a sinalização e prevenção.
Temos consciência que a prevenção da violência se faz através da
aprendizagem das regras de convivência, do respeito por si e pelo
outro, da aceitação da diferença e que o papel da escola é fundamental
nesta aprendizagem.
A problemática da violência é uma questão ética ou se preferirmos de
desenvolvimento pessoal e de formação para a cidadania.
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É no Outro que procuramos o reconhecimento. É o Outro que nos
devolve a imagem. É com o Outro que nos construímos enquanto
pessoas, enquanto seres relacionais e intersubjetivos.
Parece-nos que uma abordagem holística da problemática da violência
e um programa de prevenção eficaz passa não só pela cooperação
entre profissionais das diversas áreas que lidam com este fenómeno
mas também pela atuação integrada de professores/educadores dos
diversos graus de ensino.
Que se ganha com esta abordagem e com este modelo de atuação?
Quais os ganhos reais de uma intervenção em rede?

No caso concreto das escolas, ao nível da prevenção:
- Facilita a formação ao permitir um maior e mais fácil acesso a
técnicos de diversas áreas que trabalham com esta temática;
- Dá maior segurança na orientação do trabalho, aos docentes, técnicos
e funcionários envolvidos neste projeto;
- Permite, através de ações dirigidas aos alunos, um contacto mais
próximo com a realidade;
- Possibilita, através do contacto direto com os pais/ encarregados de
educação ou de ações específicas dirigidas à família ou mesmo,
indiretamente, através da informação veiculada pelos alunos,
estabelecer uma ponte para a sensibilização/informação desta temática
junto das famílias.
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Ao nível da intervenção:
- Permite aos docentes e funcionários uma maior eficácia na
sinalização de casos problema;
- Dá maior segurança no agir a todos os possíveis intervenientes no
processo (pais/encarregados de educação, docentes, funcionários,
psicólogos e vítimas), na medida em que sabem que os casos
problema serão devidamente estudados e encaminhados;
- Quebra o isolamento do psicólogo.
Em suma, as vantagens de trabalhar em rede na escola são:
- A perspetiva holística e a intervenção articulada nos casos problema;
- A sinalização de casos que podem ser indiciadores de situações de
violência familiar;
- Uma maior facilidade em recorrer a técnicos de diversas áreas para
informar e formar os vários agentes educativos e disponibilizar apoio
técnico na aprendizagem pró-ativa dos alunos.
Chegou a altura de dizer quem somos, que instituições estão ligadas
ao grupo, que atividades já desenvolvemos e que atividades ainda
estão em curso. Isto é, de fazer um breve historial do grupo.
Como surgimos?
Um conjunto de circunstâncias relacionadas com uma situação real,
que envolveu as psicólogas Cristina Batista e Laura Diogo, da Escola
Secundária de Jaime Cortesão e do Agrupamento de Escolas de
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Taveiro e a solicitação de colaboração/aconselhamento, feita pela
coordenadora do PES, professora Ana Paula Santos e pela psicóloga
Isabel Morais da Escola Secundária de D. Duarte, acerca da temática
da Violência e Saúde Mental ao psiquiatra João Redondo,
proporcionou o encontro entre as psicólogas e coordenadores do
Projeto de Educação para a Saúde destas Escolas e do Grupo V!!!.
A experiência do Grupo V!!!, com uma rede já instituída e
formalizada, permitiu que usufruíssemos dos parceiros e técnicos
dessa rede e motivou-nos a alargar a nossa a outras escolas e
instituições. É assim que surge a Escola Superior de Educação de
Coimbra enquanto instituição ligada à formação de professores e
muito particularmente à formação de educadores de infância e
professores do 1º grau de ensino e a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ), na pessoa do psicólogo Tiago Morais como
elo fundamental no trabalho de prevenção e intervenção em situações
de risco.
É importante assinalar que muitas escolas do concelho de Coimbra
têm vindo a colaborar nas atividades que o grupo tem desenvolvido.
Em todo o caso, para uma maior exequibilidade, mantém-se o grupo
inicial como núcleo dinamizador e centralizador do projeto.
Que trabalho temos vindo a desenvolver?
No ano letivo de 2006/2007 foi constituído o grupo e avançou-se para
a apresentação e aprovação do projeto nas várias instituições de que
fazem parte os elementos da equipa, nomeadamente nos Conselhos
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Pedagógicos das Escolas. Integrou-se o projeto nos planos anuais de
atividades das escolas; nos projetos curriculares de unidade de gestão
e nos projetos de educação para a saúde. Iniciou-se o estabelecimento
de protocolos de colaboração.
Ainda em 2007, foi construída a Página Web: http://violência,eb23taveiro.rcts.pt substituída, por questões técnicas, pelo blogue
http://grupoviolenciaeescola.blogspot.com.

Em novembro, realizou-se, na Escola Secundária de D. Duarte, o
Colóquio “Violência e Escola – Sinalização, Intervenção e Prevenção.
Um projeto para o Concelho de Coimbra”.
Em 2007/2008 foram realizadas Oficinas de Formação sobre as
seguintes temáticas: Igualdade de Género; Bullying; Problemáticas
Aditivas; Abuso Sexual; Intervenção na crise; O Impacto do Clima
Organizacional no Burnout dos Técnicos; Psicopatologia do
Desenvolvimento; Violência Familiar e Escola.
Foi construído um protótipo de um Kit Pedagógico para a Infância.
Este Kit foi concebido por profissionais da Escola Superior de
Educação de Coimbra (ESEC), Vera do Vale, Catarina Neves,
Margarida Paiva com materiais adequados a esta faixa etária e aguarda
financiamento para poder ser devidamente disseminado.
O grupo foi convidado a participar em vários eventos: no Seminário Bullying: da mediatização à discussão", organizado pela Escola
Superior de Enfermagem, em junho de 2008; no II Encontro Nacional
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de Escolas Promotoras de Saúde, como exemplo de boas práticas
(julho 2008); na Ação de Formação Violência em meio escolar, como
formadores, na Escola Secundária de Avelar Brotero (novembro
2008).
Há três anos que temos vindo a responder à solicitação de algumas
escolas que pedem a nossa colaboração para intervir em vários
contextos, é o caso da EB de 2,3 de Pombal que anualmente tem
usufruído da nossa intervenção tanto ao nível da problemática do
bullying como da gestão de conflitos.
No ano letivo de 2008/2009 alargou-se a equipa da rede de
intervenção ao Agrupamento de Escolas de Ceira e à Escola
Secundária D. Dinis.
Apresentamos o Projeto na Assembleia da República, como exemplo
de boas práticas (maio 2009).
Participamos, a convite da CIG, numa reunião de trabalho ligada ao
Projeto Grundwig (julho 2009).
Em 2010/2011 colaboramos no estudo de investigação sobre as
perspetivas dos profissionais em contexto escolar (professores e
funcionários que mais diretamente contactam com os alunos) acerca
da problemática da Violência Doméstica/Familiar, em escolas do
concelho de Coimbra (amostra recolhida, pelos psicólogos e
coordenadores do PES, nas Escolas Secundárias Avelar Brotero, D.
Dinis, D. Duarte, Jaime Cortesão, José Falcão, Quinta das Flores,
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Agrupamentos de Escola de Dra. Alice Gouveia, Ceira, Martim de
Freitas e Taveiro).
Organizamos e participamos na ação “Violência doméstica e escola,
da identificação ao encaminhamento” realizada na E. S. Avelar
Brotero, tendo-se procedido à apresentação pública dos dados do
estudo anteriormente referido (abril 2011).
Em maio de 2011 concretizou-se a Ação de formação “Professor que
adoece é professor em stress” na Escola Secundária Jaime Cortesão.
Participamos como formadores na

Ação de Formação para

Profissionais de Saúde Mental “Sem violência familiar”, em Lisboa
(julho 2010), no Porto (maio 2011) e no Encontro Científico
“Violência doméstica e intervenção em rede: Serviços de Saúde: Porta
de Entrada na Rede de Cuidados [PIR - Projeto de Intervenção em
Rede (2009-2012)].
Atualmente, temos vindo a reunir programas de prevenção e
desenvolvimento

psicossocial

utilizados

nas

escolas.

O

estabelecimento de contactos para partilha de experiências com outros
países também tem ocorrido no âmbito da rede alargada.
Como se pode depreender, o Projeto Violência e Escola é constituído
por pessoas, ligadas a várias instituições que lidam com a
problemática da violência, que acreditam na partilha de experiências e
de saberes e que colocam essas mesmas experiências e saberes ao
serviço da cidadania. É pois, na sua essência um movimento cívico.
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3.5. “REDE DE INFORMÁTICA DE APOIO AO DIAGNÓSTICO,
INTERVENÇÃO E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”
Amílcar Cardoso, Henrique Madeira e João Redondo

A violência doméstica, atingindo, fundamentalmente, crianças,
adolescentes, mulheres e idosos, constitui uma violação dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais e uma ofensa à dignidade
humana, limitando o reconhecimento e exercício de tais direitos e
liberdades. Acontece em todos os setores da sociedade, ao longo do
ciclo vital, sem distinção de classe social, grupo racial, nível
económico, educacional ou religião.
O diagnóstico de situações associadas a violência doméstica nem
sempre é fácil, mesmo quando as consequências da agressão levam a
situações de emergência médica, em que as vítimas são socorridas e
tratadas em unidades hospitalares. A natureza complexa desta
problemática leva à dissimulação pelas próprias vítimas da verdadeira
origem da emergência. No entanto, se um episódio de emergência
médica visto isoladamente se confunde com acidente ou doença, já
contextualizado com outra informação disponível sobre a vítima (e.g.,
outras episódios de emergência no mesmo agregado familiar) poderá
revelar indícios de uma situação de violência doméstica.
Da observação da dificuldade atual em contextualizar de forma eficaz
dados sobre situações de emergência médica/social, atualmente
dispersos numa grande variedade de sistemas e de instituições, surgiu
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o projeto de desenvolvimento de um sistema informático capaz de
analisar esses dados de forma integrada. Este sistema deverá ser capaz
de relacionar de forma automática situações de emergência que
revelem padrões que, de acordo com protocolos estabelecidos, sejam
indiciadoras de violência doméstica (VD)/ vitimização.
A capacidade de detetar casos de violência doméstica resulta de
algumas caraterísticas inovadoras de que o sistema proposto deverá
dispor:
 Integração de dados de múltiplas instituições (serviços de
emergência médica, INEM, serviços de psiquiatria, etc.), o que
permitirá

cruzar

episódios

de

emergência

aparentemente

desconexos e que envolvem instituições distintas, mas que
analisados conjuntamente permitem identificar potenciais casos de
VD.
 Os dados armazenados representarão o repositório histórico de
situações de emergência verificadas nas instituições onde os dados
são recolhidos, permitindo, pela análise ao longo da dimensão
tempo, identificar padrões de situações de emergência que se
repetem e que poderão indiciar casos de VD.
 O sistema usará técnicas de cruzamento e agregação de dados que
funcionam essencialmente de forma automática, pondo ao dispor
do técnico de saúde informação relevante para que este possa
formular o diagnóstico de casos VD com maior segurança e
eficácia.
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Figura 1. Arquitetura do sistema

O sistema permitirá ainda atuar em tempo real, perante uma situação
de emergência, sinalizando-a de imediato como um potencial caso de
VD, possibilitando o tratamento da situação de emergência médica e
da intervenção específica sobre a possível situação de violência
doméstica.

Para tal,

o

sistema

informático

das

instituições

intervenientes em casos de emergência deverá ter acesso em tempo
real ao sistema a construir, onde recolherá eventuais elementos
referentes ao diagnóstico de VD, integrando essa informação nos
sistemas operacionais das instituições intervenientes na rede.
Por outro lado, o sistema permitirá ainda a análise de informação
histórica fora do quadro de situações de emergência, de forma a
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detetar padrões que indiciem violência doméstica em dados históricos,
permitindo agir preventivamente.
O sistema proposto será desenvolvido em três fases: a primeira
consistirá na construção de uma Datawarehouse que recolha
informação dos sistemas operacionais e a disponibilize para as
entidades envolvidas; a segunda focar-se-á na construção de
mecanismos inteligentes para identificação autónoma de casos de
risco; finalmente, a informação produzida será injetada nos sistemas
operacionais, incluindo sinalização em tempo real.
Sendo certo que numa fase inicial as instituições de saúde poderão
constituir a rede de instituições participantes, o envolvimento de todas
as instituições intervenientes no processo de prevenção e socorro de
VD (p.ex., segurança social e GNR) será da maior relevância para o
sucesso do sistema.
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3.6. FÓRUM “EMPRESAS CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”

João Redondo, Henrique Fernandes, Fátima Carvalho, Generosa Morais

“As empresas constituem redes dinâmicas e abertas que partilham
valores e princípios, verdadeiros ecossistemas nos quais os
integrantes, conscientes da sua interdependência, investem na
qualidade das suas relações”
Guilherme Peirão Leal, 2006

Um estudo do Banco Inter-americano de Desenvolvimento estimou
que o custo total da violência doméstica oscila entre 1,6% e 2% do
PIB de um país. Colocando o enfoque no contexto laboral, a violência
doméstica tem impacto na solidez financeira e no sucesso das
organizações para as quais as vítimas e agressores trabalham36.

36

A tipologia dos custos socioeconómicos da violência doméstica, segundo Buvinic,
Morrison & Shifter (1999), inclui: (1) custos diretos com os Serviços de Saúde, as
Forças de Segurança, o Sistema Judicial, a Habitação, a Segurança Social; (2) Dor e
sofrimento associados a morbilidade aumentada e mortalidade por homicídio e
suicídio; (3) o Efeito económico multiplicador — macroeconómico, no mercado de
trabalho, na produtividade intergeracional — traduzido na menor participação e
produtividade no mercado laboral, nos salários mais baixos, no absenteísmo
aumentado, no impacto intergeracional com repercussões nas crianças, na
diminuição no investimento e poupança, na perda de capital. (d) o Efeito Social
Multiplicador — a nível do impacto nas relações interpessoais e na qualidade de
vida — que se reflete na transmissão intergeracional da violência, na diminuição da
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Alguns estudos indicam que 50% a 74% das mulheres vítimas de
violência doméstica que se encontram empregadas, continuam a sofrer
VD no contexto laboral (Family Violence Prevention Fund, 1998, cit.
Franzway, Zufferey, & Chung, 2007; Logan Shannon, Cole &
Swanberg, 2007) o que prejudica o seu desempenho laboral e as
obriga, por vezes, a abandonar o emprego (Raphael, 1996 37). Se nada
fizermos para “quebrar” o ciclo da violência as vítimas de VD
continuarão, entre outros aspetos, a estarem mais expostas ao
absentismo, à falta de pontualidade, a distractibilidade e erro no
desempenho profissional, a conflitos com colegas de trabalho, a maior
necessidade de tempo para resolver “problemas” no tribunal, em
consultas médicas, etc. As vítimas de VD, comparativamente às
mulheres que não sofrem violência, estão mais expostas a perder o
emprego ou a desistir dele por razões de segurança; mais
frequentemente apresentam uma história de trabalho irregular e de
mudanças de emprego, de trabalho precário, a tempo parcial
(Franzway et al., 2007) e redução dos rendimentos pessoais.
Ter um emprego é essencial para as vítimas de VD. Assegurando-lhe,
tanto quanto possível, a possibilidade de manterem uma habitação sua
e um padrão adequado de vida, ajuda-as a sair da “prisão” e do

qualidade de vida, na erosão do capital social, na reduzida participação no processo
social democrático.
37

24 a 30% das mulheres que sofrem VD perdem o seu emprego devido a esta
problemática.
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isolamento que caracterizam o relacionamento violento (Patton,
2003).
Estudos com agressores, a cumprirem um programa após intervenção
judicial, referenciam que estes contam que faltavam ao trabalho ou
tinham dificuldades de concentração, por causa da situação de
violência que estavam a viver; admitiram ter usado os telefones, o
email e os veículos da empresa para perseguir ou assediar as suas
parceiras. Admitiram também erros caros e perigosos associados à sua
performance laboral.
O impacto da violência no local de trabalho estende-se também aos
colegas de trabalho. Estes poderão também sofrer as consequências,
incluindo o aumento do stress e distractibilidade por causa de sua
perceção da violência, do eventual aumento de trabalho e em casos
extremos, poderão mesmo ser agredidos fisicamente pelo agressor.
Nos EUA o custo anual da perda de produtividade devido à violência
doméstica é estimado em 727,8 milhões dólares americanos com mais
de 7.900.000 dias de trabalho pagos, perdidos por ano (National
Center for Injury Prevention and Control, 2003) 24 a 30% das
mulheres que trabalham perdem os seus empregos devido à
problemática de violência doméstica.

Tendo em conta as competências específicas na área da VD da rede de
Instituições/Serviços já existente na região de Coimbra — que inclui,
entre outras atividades, programas de intervenção para vítimas e
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agressores — e visando responder de forma mais rápida e eficaz a esta
problemática, estão agora criadas condições para alargar o âmbito da
intervenção ao contexto laboral e desenvolver um conjunto de
estratégias que privilegie, a par com uma maior rapidez e eficácia na
avaliação e intervenção, a implementação de condições facilitadoras à
proximidade, acessibilidade, continuidade e personalização dos
cuidados na área da VD. É neste enquadramento que nasce em 2011 o
FÓRUM “Empresas contra a Violência Doméstica”.
A 1ª SESSÃO, subordinada ao tema “Violência Doméstica e Condições
de Trabalho”, decorreu no dia 6 de abril de 2011, no Salão Nobre do
Governo Civil de Coimbra, a partir das 16:00 H. Foi promovida pelo
Governo Civil e pelo Serviço de Violência Familiar, com o apoio do
Grupo Violência: Informação, Investigação, Intervenção.
1ª SESSÃO - PROGRAMA DE ATIVIDADES
16:00 H– SESSÃO DE ABERTURA
-

Governador Civil de Coimbra, Dr. Henrique Fernandes

-

Secretaria de Estado para a Igualdade, Dra Elza Pais

16:30 H– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONDIÇÕES DE TRABALHO
-

Prof. Doutor Manuel Lisboa 38, Univ. Nova de Lisboa. “Os
custos económicos da violência doméstica”

38

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
Diretor do Observatório Nacional de Violência e Género; membro da Task Force to
Combat Violence Against Women (Conselho da Europa).
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-

Dr. João Redondo39, Psiquiatra, Coordenador do Serviço de
Violência Familiar – CHPC, Grupo V!!! “Violência
doméstica e contexto laboral”

-

Dr. Luís Lopes40 “Violência Doméstica vs. Segurança e
Saúde no Trabalho”

-

MODERADOR: Dr. Manuel Albano, Vice Presidente da
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

17:30 H– BOAS PRÁTICAS
18:00 H – SESSÃO DE ENCERRAMENTO. FIM DOS TRABALHOS

Conforme foi referido na nota envida à Imprensa “Os dirigentes das
associações empresariais de Coimbra,

por intermediação

do

Governador Civil do Distrito de Coimbra, em conjunto com o Grupo
V!!!... reuniram-se para refletir sobre o problema da violência
doméstica… Posto isto, os empresários estão sensíveis a esta
problemática e manifestam toda a disponibilidade para viabilizar e
participar na melhoria da qualidade de vida e das condições de
trabalho dos cidadãos em geral, e dos seus colaboradores em
particular, assumindo um espírito de responsabilidade social das
empresas. Assim, comprometem-se a ajudar e colaborar com vista à
divulgação de informação sobre a problemática da Violência
Doméstica,

nos

locais

de

trabalho,

assim

como

ajudar

a

39

Coordenador do Serviço de Violência Familiar – Centro Hospitalar Psiquiátrico
de Coimbra – Unidade Sobral Cid. Membro cofundador do Grupo V!!!. Membro
cofundador do grupo Violência e Escola.
40

Coordenador Executivo para a promoção da Segurança e Saúde no Trabalho da
Autoridade para as Condições de Trabalho.
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assegurar/facilitar

a

vinda

dos

seus

trabalhadores

às

Consultas/Intervenções realizadas nos serviços da comunidade
envolvidos no caso a caso”.
Com vista a consolidar esforços e rentabilizar estratégias, que
permitam especializar e adequar recursos e metodologias de atuação
ao objeto da intervenção, considerou-se fundamental, na sequência da
1ª Ação deste Forum organizar um grupo de trabalho para dinamizar
as futuras ações e acompanhar o processo. Nasce assim um grupo de
trabalho formado por:
-

Fátima Carvalho, Sindicato dos Trabalhadores Têxteis,
Lanifícios e Vestuário do Centro;

-

Henrique Fernandes, Sociólogo. Professor no Instituto
Superior Miguel Torga;

-

João Redondo, Psiquiatra (Serviço de Violência Familiar
do HSC – CHUC; Grupo V!!!);

-

Generosa Morais, Assistente Social (Serviço de Violência
Familiar do HSC – CHUC);

-

Leonor Cardoso, Conselho Empresarial do Centro (CEC) Câmara do Comércio e Indústria do Centro (Prof. Doutora
Fac. Psicologia da Univ. Coimbra; Psicologia das
Organizações).
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Tendo em vista os objetivos anteriormente definidos, o grupo
dinamizador do Fórum “Empresas contra a Violência Doméstica”,
defende na continuidade deste projeto, com o apoio do Grupo V!!!, as
seguintes estratégias:
1. Desenvolver uma política corporativa para lidar com a
violência doméstica que inclua na segurança no trabalho a
violência entre parceiros íntimos, e reforce junto do
trabalhador@ que é vítima de VD ou agressor@ que, ao
solicitar ajuda na empresa, vai ter respostas para o problema e
não irá ser despedid@ ou discriminad@ por partilhar esta
informação.
2. Proporcionar formação teórico-prática aos técnicos da
empresa,

que

representam

potenciais

interfaces

para

reconhecer, responder e referenciar situações de VD. Esta
formação inclui os conhecimentos gerais sobre a violência
entre parceiros íntimos e as estratégias adotadas pela empresa/
protocolos de intervenção nestas situações.
3. Envolver os trabalhadores da empresa na implementação
de um ambiente de trabalho livre de violência. (a) Informar
os trabalhadores em geral sobre como reconhecer os sinais de
um relacionamento problemático ou abusivo e onde e como
procurar ajuda; (b) Reforçar junto de todos que ninguém será
penalizado por procurar ajuda para si, para os seus familiares
ou para os colegas de trabalho.
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4. Divulgar no local de trabalho informação sobre VD e sobre
as políticas da empresa em relação a esta problemática.
Utilizar cartazes e folhetos, a newsletter da empresa, as folhas
de pagamento, o e-mail, o site da intranet...
5. Ampliar as políticas adotadas na área da VD a outras
Organizações e Empresas da Comunidade. (a) Divulgar o
Projeto a outras empresas e incentivá-las a participar,
incluindo os mídia e o comércio local, organizações
comunitárias e comerciais, clientes, fornecedores, acionistas e
ao governo. (b) Alargar o espaço de implementação das
atividades programadas no FORUM a outros empregadores /
sindicatos.
6. Promover a realização de estudos e diagnósticos que visem
a permanente adequação das respostas à problemática da
VD e a avaliação do impacto das intervenções definidas.
A 2ª

SESSÃO DO FORUM

(“Violência: Custos, Produtividade e

Qualidade de Vida”) decorreu no dia 10 de novembro de 2011 no
Serviço de Violência Familiar, tendo como público alvo: empresários
e quadros de gestão das empresas da região centro.
2ª SESSÃO - PROGRAMA DE ATIVIDADES
16:00 H– RECEÇÃO AOS PARTICIPANTES
16:10 H– EMPRESAS CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: DA SINALIZAÇÃO
AO ENCAMINHAMENTO E DA INTERVENÇÃO AOS RESULTADOS.
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA 2012.
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-

Dr. Henrique Fernandes, Sociólogo, Professor no Instituto
Superior Miguel Torga

-

Fátima Carvalho, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Centro

-

Profª Doutora Leonor Cardoso, Presidente da Secção de
Capital Humano do CEC - Câmara do Comércio e Indústria
do Centro

-

Dr. João Redondo, Psiquiatra, Coordenador do Serviço de
Violência Familiar do CHPC, Grupo V!!!

-

MODERADOR: Dr. Fernando Almeida, Médico de Saúde
Público, Vogal do Conselho Diretivo da ARS do Centro, IP

17:00 H– BOAS PRÁTICAS
-

Drª Laura Martins de Andrade, Responsável pela área da
Higiene e Segurança no Trabalho - Santix

-

Mestre João Vasco Coelho, HR Area Manager - Critical
Software

-

MODERADOR Dr. Fernando Gomes, Médico de Família,
Grupo V!!!

17:40 H– Coffe break
18:00 H– CONFERÊNCIA pelo Prof. Doutor Augusto Mateus
MODERADORA: Profª Doutora Leonor Cardoso
18:40 H – SESSÃO DE ENCERRAMENTO
19:00 H – FIM DOS TRABALHOS

Encontra-se em organização a terceira sessão do fórum, que irá
decorrer na região do Pinhal Interior Norte. O poder local, com quem
já reunimos, manifestou interesse em colaborar na preparação da
próxima reunião, que tem como público-alvo os empresários da
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região.
De registar que os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários
desta zona geográfica têm formação na área da violência familiar/
entre parceiros íntimos (são uma das redes que “nasceram” com o
PIR).
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3.7. ESTILHAÇOS: O TEATRO COMO ARQUEOLOGIA HUMANA E SOCIAL
DO FENÓMENO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
João Maria André

Desde o seu início que o teatro se constituiu como um olhar sobre vida
e a sociedade, um espaço de consciencialização crítica dos seus
problemas, um dispositivo de debate sobre aquilo que preocupa o
homem na sua relação com o mundo e na sua relação com os outros.
Talvez por isso, Garcia Lorca tenha incisivamente afirmado que “o
teatro que não recolhe o pulsar social, o pulsar histórico, o drama das
suas gentes e a cor genuína da sua paisagem e do seu espírito, com
riso ou com lágrimas, não tem direito a chamar-se teatro, mas sala de
jogo ou sítio para fazer essa coisa horrível que se chama 'matar o
tempo'”. Já na Grécia Antiga, as tragédias de Ésquilo, Sófocles ou
Eurípedes, constituem uma reflexão sobre os grandes problemas do
homem no seu viver social, bebendo nos mitos a sua fonte de
inspiração, mas lendo-os a partir daquilo que a sua realidade histórica
colocava no centro das preocupações antropológicas, sociais, éticas e
políticas.

Também

marcadamente

na

delineado

Idade

Média,

mesmo

pela

referência

ao

num

religioso

quadro
e

ao

transcendente, a dimensão crítica da realidade quotidiana não deixou
de estar permanentemente presente, e no Renascimento bastaria pensar
no “pai” do nosso teatro, Gil Vicente, para imediatamente reconhecer
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que o teatro é sempre, para utilizar uma feliz expressão da Calderón de
la Barca, “o grande teatro do mundo”, ou pensar em Shakespeare para
ver todo o teatro como “o grande teatro do homem”, com as suas
grandezas e as suas misérias, os nobres, os clérigos e o povo, as
virtudes e os defeitos de toda a humanidade. E entre o século XVII, de
Molière, o século XVIII de Goldoni e Lessing, e o século XIX, de
Victor Hugo e Mérimée, mas também de Büchner e de Kleist, o teatro
não deixará nunca de se fazer eco de grandes preocupações humanas,
sociais e políticas. O século XX, por sua vez, apresenta-nos excelentes
repertórios de peças teatrais profundamente envolvidas pelas
transformações históricas que o foram marcando ao longo das suas
décadas. Naturalmente, esta presença do humano e do social nos
textos cómicos ou dramáticos e nos espetáculos em que eles eram
levados à cena dava-se através

de procedimentos bastante

diversificados, que poderiam ir da transfiguração trágica à caricatura
satírica, da imitação linear da própria realidade à sua recriação
projetada por uma dinâmica transfiguradora, do efeito de espelho ao
efeito de distanciação, de mecanismos para simplesmente despertar o
olhar ou a consciência crítica a um apelo à ação e à participação
cívica, como acontece, por exemplo, no “teatro político” de Piscator,
no “teatro épico” de Brecht ou no “teatro do oprimido” de Augusto
Boal, ou transformando-se até numa provocação do próprio
espectador, como acontece na arte performativa, na Body Art ou no
Living Theatre. Por todos esses motivos, pode dizer-se que, mesmo
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nos momentos em que o teatro pareceu mais centrado “no seu próprio
umbigo”, nunca deixou de ter como referente a realidade social.
Foi dentro dessa dinâmica que a Cooperativa Bonifrates concedeu
sempre, na escolha do seu repertório, uma atenção particular a
problemáticas de natureza social, que na última década se intensificou
de uma forma incisiva, como o demonstram os espetáculos sobre a
violência (A Família Dupond), sobre a guerra (Crapp, Fábrica de
Munições), sobre a prostituição (Puta de vida), sobre a velhice (Eu
não sou o Rappaport) ou sobre os sem abrigo (Heloídes). É nesse
percurso que há que inscrever a opção por montar um espetáculo
sobre a violência doméstica como foi a peça Estilhaços. Peculiar foi,
no entanto, o seu modo de construção. Seguindo um formato de
criação coletiva, com todo o elenco e equipa artística a participar na
definição do argumento e na estruturação das personagens (duma
forma idêntica à que já anteriormente tinha marcado a montagem de
Puta de vida), contou, no entanto, com um período de fermentação
prévia bastante demorado em que toda a equipa teve oportunidade de
entrar mais de perto em contacto com a realidade empírica da
violência doméstica através de um conjunto de sessões com médicos,
psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, enfermeiros, polícias,
juízes, escutantes de telefones de apoio às vítimas, em que foi possível
assimilar histórias reais de violência doméstica ocorridas na nossa
região e com as estratégias de resposta às situações existentes pelas
organizações mais diretamente envolvidas neste processo. Tal só foi
possível devido ao apoio obtido com as estruturas que desenvolvem a
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sua ação no terreno e que se nos tornaram acessíveis através do Grupo
Violência, Informação, Investigação, Intervenção, da Equipa do
Serviço de Violência Familiar do Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Coimbra e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Coimbra.
Foi nessas sessões que bebido e trabalhado o material a partir do qual
os atores e as atrizes vieram a criar as personagens presentes na peça e
que o encenador e dramaturgista desenvolveu o argumento que se
consubstanciou nos diversos quadros através dos quais a realidade da
violência doméstica foi transposta para o palco. As mesmas estruturas
que nos acompanharam de início, acompanharam-nos também num
segundo momento, em que os atores assumiram na primeira pessoa as
personagens criadas, através de entrevistas, em situações traumáticas
ou pós-traumáticas, destinadas a aferir a consistência dos respetivos
carateres, das suas histórias e da sua “encorporação física” através de
gestos, movimentos e olhares. Significa isto que a estratégia de um
“teatro cívico e social” delineada e praticada pela Cooperativa
Bonifrates, além de passar pela seleção do tema e da problemática
social que nele se inscrevia, passou também por uma articulação
continuada com organizações da sociedade civil que foram
monitorizando a construção do espetáculo nas diversas etapas da
respetiva evolução.
Entretanto, ao mesmo tempo que os atores e o encenador iam criando
os carateres e o argumento, o cenógrafo, o músico, o responsável pela
criação vídeo e pelo desenho de luzes e a coreógrafa iam também
tentando responder aos estímulos desencadeados por toda fase prévia
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de informação, debate e estruturação em torno desta problemática. O
produto final resultou de uma convergência de distintas competências
e disciplinas artísticas, todas elas mobilizadas pela mesma
preocupação, pela mesma informação e pela mesma intenção, mas
cada uma delas trabalhando com os seus próprios materiais, de que o
corpo dos atores constituiu o principal recurso e aquele em função do
qual os outros foram orquestrados na partitura ou linha melódica que
iam elaborando.
Se quiséssemos resumir em poucas palavras a técnica utilizada,
poderíamos dizer que ela se traduziu numa espécie de arqueologia
humana e social ao serviço do teatro. Com efeito, se a arqueologia
trabalha com ruínas, que são apenas e simplesmente fragmentos de
uma vida que neles se reflete, também nós fomos trabalhando com
estilhaços, estilhaços de vidas, que não são igualmente mais do que
fragmentos de dramas familiares vividos por pessoas de carne e osso,
por gente como nós que faz do seu quotidiano um exercício de
sobrevivência. Assim, escavando numa realidade que é normalmente
invisível aos olhos dos outros (a violência doméstica acontece no
espaço fechado e oculto do lar), partindo dos pequenos gestos, das
pequenas ou das grandes cicatrizes, de frases soltas, gritadas ou
murmuradas num silêncio bloqueado e dramático, de pequenas
alegrias de “falsas luas de mel” e de grandes tristezas que rasgam a
alma ao mesmo tempo que rasgam o corpo, de esperanças mínimas e
de máximos desesperos, de sorrisos cúmplices e de secas lágrimas, de
violências físicas e de violências psicológicas, procurámos reconstituir
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um fenómeno

que se

inscreve teimosamente na

sociedade

contemporânea, atingindo todas as idades, todos os géneros e todas as
situações sociais. Desta arqueologia resultou uma peça marcadamente
estilhaçada, como estilhaçada é a realidade que lhe deu origem.
O nosso objetivo, ao fazer este teatro de inspiração social, não foi nem
a transfiguração trágica, nem a caricatura grossa, nem a imitação
servil, nem a denúncia panfletária: foi tão-só dar a ver o que, por tão
visível que é, se tornou invisível. Sob esse ponto de vista, quisemos
apenas cumprir aquilo que etimologicamente é o teatro: um espaço da
visão ou um espaço em que se vê. Não compete ao artista analisar
sociologicamente a realidade social, julgar os crimes que nela
ocorrem, condenar os culpados ou absolver os inocentes, propor
medidas políticas para a solução dos problemas. Compete-lhe apenas
dar expressão visível ao que, imediatamente, se furta à visão, mostrar
a realidade, levantar o véu, ou seja, subir o pano sobre o teatro da
vida, provocar o espectador, com um dispositivo que mobiliza
simultaneamente a razão e as emoções, acender um rastilho que faça
despertar a consciência crítica e que obrigue a pensar em soluções
alternativas para os dramas da existência. Essa é a nossa missão, a
nossa função, o nosso papel. E, neste caso, pensamos tê-lo
desempenhado de forma satisfatória.
Mas a experiência de Estilhaços como espaço de experiência e de
visualização artística do fenómeno da violência doméstica não se
reduziu à estreia de uma peça. Como coletivo empenhado
socialmente, a Cooperativa Bonifrates fez da peça um pretexto para
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um projeto mais alargado de atividades que, cada uma à sua maneira,
tornou ainda mais visível o fenómeno da violência doméstica,
mobilizando outros recursos com o mesmo objetivo. Assim, há que
referir que as dez personagens da peça deram origem a dez sonetos,
escritos pelo dramaturgo e encenador, publicados em livro sob o título
“estilhaços em poemas”. Como cada poema era acompanhado no livro
por uma fotografia, o conjunto deu também origem a uma exposição
cujo objetivo era convergente: alertar para o fenómeno da violência
doméstica e para as suas múltiplas manifestações. Essa exposição
esteve patente no Foyer do teatro Académico de Gil Vicente, tendo
sido inaugurada com uma sessão em que se procedeu à leitura de
alguns desses poemas e em que se conversou com o público sobre esta
experiência artística. Associada a essa exposição, foi organizado um
ciclo de cinema, também no Teatro Académico de Gil Vicente, com
algumas das películas que, na história do cinema, têm abordado a
problemática da violência doméstica. Foi ainda, na mesma altura,
organizada uma tertúlia no Foyer do mesmo teatro, com algumas das
organizações que, em Coimbra, procuram responder, de uma forma
organizada e articulada, a situações de violência doméstica.
Finalmente, há que referir que a RTP, tomando conhecimento do
nosso espetáculo, efetuou uma gravação de que foram extraídas
imagens que já passaram na televisão mais do que uma vez.
Entretanto, com o intuito de tirar um maior partido do espetáculo para
a sensibilização social para o fenómeno da violência doméstica, foi
estabelecido um protocolo com a Comissão para Cidadania e
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Igualdade de Género que viabilizou a apresentação do espetáculo em
dez espaços da Região Centro (complementada por mais duas sessões
na Região Norte), em que os espetáculos foram sempre acompanhados
de debate após a apresentação da peça. Também essa foi uma
experiência enriquecedora, na medida em que permitiu ver como o
teatro entra na vida das pessoas,

desencadeia testemunhos

espontâneos, suscita dúvidas e interrogações e permite a divulgação de
estratégias e de soluções para os problemas que formula. É, todavia,
necessário distinguir aquilo que neste projeto era especificamente o
teatral daquilo que, não sendo o teatral em sentido preciso, era afinal
proporcionado e desencadeado pelo jogo teatral. O debate no final de
um espetáculo já não é o espetáculo de teatro, mas é uma excelente
forma de aprofundar o debate de problemas que estão na origem da
construção de um espetáculo de teatro.
O que ficou então desta experiência artística em torno da violência
doméstica? Um espetáculo de teatro é sempre marcado pela
efemeridade; no entanto, permite aos espectadores (e também aos
artistas que nele se veem envolvidos) ter experiências que se gravam
na memória intelectual e afetiva de todos. A memória dessa
experiência artística permanecerá, decerto, em todos aqueles que
tiveram a possibilidade de a vivenciar. Mas como foram mobilizados
outros recursos complementares, podemos dizer que, para além do
espetáculo, ficam também esses recursos que podem ainda manter a
sua eficácia: por um lado, um livro de poemas, e, por outro lado, uma
exposição de fotografias que já esteve inclusivamente patente ao
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público, mesmo depois de ter cessado a apresentação da peça, em
locais onde a peça não chegou a ser apresentada.
A arte é uma forma de ler, interpretar, transfigurar e transmitir a
realidade. Estilhaços, através das múltiplas formas de expressão
artística que mobilizou, foi uma peça que nunca deixou de estar
vinculada à realidade que a gerou, pelo método adotado para a sua
criação, pela experiência artística da sua encenação e pela receção que
o público lhe foi concedendo, acentuando, dessa forma, a dimensão
social do teatro e o envolvimento cívico da criação artística.
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Mariazinha
Sei que Deus se escondeu do teu olhar,
que o teu rosto é o céu da despedida…
Sei que a noite anda em ti tão confundida
que não sabe em que dia há de morar.
Tua pele é a chama renascida
nos dedos que te acendem devagar.
Teu sentido não sabe adivinhar
a roupa em que se rasga a tua vida.

Os comboios do tempo que sonhaste
são apenas estilhaços e ruína
nessa dança da morte em que entraste.

O teu sonho é voltar a ser menina
no corpo da menina que criaste
esperando fintar a tua sina.

Maio de 2009
João Maria André
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Parte II

Violência familiar /entre Parceiros
Íntimos: A experiência do Serviço
de Violência Familiar (SVF)
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Capítulo I
Apresentação do Serviço de Violência Familiar
João Redondo
O SERVIÇO

DE

VIOLÊNCIA FAMILIAR (Pavilhão 4, HSC - CHUC)

iniciou a sua atividade em abril 2005, inicialmente como Consulta de
Violência Familiar 41. Um ano depois assume o estatuto de Serviço.
(a) OBJETIVOS: dar resposta, ao longo do ciclo vital, às várias
problemáticas da saúde mental associadas à violência doméstica (VD).
(b) POPULAÇÃO ALVO: dirige a sua atividade a vítimas, agressores,
famílias e respetivas redes de suporte (primárias e secundárias).
c) ÁREA GEOGRÁFICA: tem respondido preferencialmente às
necessidades da população da área de influência da instituição,
inicialmente do Hospital Sobral Cid e posteriormente do Centro
Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra. Atendendo a que no momento
atual, não existe outro serviço com as mesmas características no país,
procura responder (quando possível) a outras situações fora desta área.
(d)

ESTRATÉGIA:

defende

uma

estratégia

de

intervenção

multidisciplinar, multissetorial e em rede. Neste sentido desenvolve

41

HSC, CA nº4/2005, de 4 de abril.
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programas para agressores/ programas para vítimas de violência
familiar.
(e) RECURSOS: Para o exercício da sua atividade está em
desenvolvimento/ implementação uma equipa multidisciplinar, com
saberes específicos nesta área.
Tendo em conta os saberes e a experiência adquiridos, consideramos
fundamental, na continuidade do trabalho que temos vindo a
desenvolver no âmbito da problemática da VD, investir (continuar a
investir) nas seguintes áreas: a) Prevenção Primária, Secundária,
Terciária; b) Avaliação/ Diagnóstico e Intervenção; c) Supervisão/
Consultoria a Outras Equipas; d) Formação; e) Investigação.

1. Modelo de leitura ecológico e em rede
João Redondo

A Quadragésima Nona Assembleia Mundial de Saúde (WHA49.25)
(Forty-Ninth World Health Assembly, 1996) declarou a violência um
dos principais problemas de saúde pública.
O primeiro relatório mundial sobre violência e saúde - World report
on violence and health (Krug et al., 2002) - representa uma das
respostas da Organização Mundial de Saúde a esta posição da
Assembleia Mundial de Saúde. Tem como objetivos gerais:
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-

Chamar a atenção sobre a violência e o seu impacto a nível
global;

-

Defender que podemos prevenir a violência;

-

Afirmar que a saúde pública tem um papel crucial no
reconhecimento das suas causas e consequências.

Assume como objetivos específicos:
-

A avaliação do impacto e da magnitude da violência;

-

Investigar os principais fatores de risco que a originam;

-

Avaliar as estratégias adotadas e os resultados da sua eficácia e
eficiência;

-

Recomendar ações ao nível local, nacional e internacional
sobre esta problemática.

Que modelo(s) adotar para avaliar/ investigar a problemática em
estudo?
Quando falamos de saúde pública colocamos inevitavelmente a ênfase
na prevenção, com a forte convicção de que é possível prevenir tanto o
comportamento violento quanto as suas consequências. Mas como já
vimos não há um fator único que explique por que é que algumas
pessoas se comportam de forma violenta em relação a outras, ou
porque é que a violência ocorre mais em algumas comunidades do que
em outras. A violência é o resultado duma complexa interação de
fatores individuais, de relacionamento, sociais, culturais e ambientais.
Entender como esses fatores estão relacionados e geram violência é
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um dos passos importantes na abordagem de saúde pública para evitar
a violência.
Figura 1. Avaliação multidimensional da situação de violência 42

Legenda:
x - corte longitudinal: do nascimento até ao momento atual
y - corte transversal: “hoje”
z - intervenção terapêutica
0 - “ponto de encontro” d@ utente com o terapeuta
a – micro ; b – exo ; c – macro

O modelo ecológico, introduzido pela primeira vez ao final da década
de 1970, foi nesta área inicialmente aplicado ao abuso infantil e, só
posteriormente,

à

violência

juvenil.

Mais

recentemente,

os

investigadores têm adotado este modelo para procurar entender a

42

João Redondo in Manual SARAR (2012).
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violência entre parceiros íntimos, assim como o abuso contra os
idosos. Como já escrevemos no início deste livro, mas que é
importante sublinhar, o modelo explora a relação entre fatores
individuais e contextuais e considera a violência como o resultado de
vários níveis de influência sobre o comportamento.
Dando visibilidade aos fatores que são protetores ou de risco, ajudanos a organizar o pensamento quando procuramos definir a estratégia
a implementar no caso-a-caso. Mas importa lembrar que não estamos
a avaliar exclusivamente um indivíduo; estamos sim a avaliar uma
situação cuja complexidade e multidimensionalidade (Figura 1), a par
com a necessidade de manter as vítimas em segurança, condiciona a
observação, disponibilizando fundamentalmente no imediato, os
fatores associados e não os causais.
Tendo em conta a abrangência e o perigo eventualmente associado a
este fenómeno é fundamental adotarmos em simultâneo o modelo
ecológico e um outro modelo de leitura capaz de abranger as múltiplas
“faces” da violência e que, ao mesmo tempo, nos permita definir
estratégias em rede capazes de proteger a vítima e mobilizar o
agressor a aceitar ajuda.
Numa perspetiva mais centrada numa visão sistémica, quando falamos
de violência, falamos de significações, relações e contextos, onde há
agressores e vítimas que, a curto e a longo prazo, serão ambos vítimas
inevitáveis da violência. Falamos de como procurar compreender a
sua génese e das repercussões desta problemática, no bem-estar
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daqueles que “apanhados” neste ciclo, sofrem humilhação e violência,
dias após dias, semanas após semanas, durante muitos anos. Falamos
de um problema de Saúde Pública e da importância de prevenir e
definir — a curto, médio e longo prazo — estratégias e intervenções
adequadas a esta problemática. Falamos de uma problemática onde:
-

A questão não se pode colocar dicotomicamente entre “bons e
maus” ou entre “culpados "e inocentes”;

-

As leituras lineares e causalistas aumentam a ineficácia das
intervenções;

-

É fundamental uma visão integrada e integradora nas estratégias
adotadas e a adotar;

-

A multideterminação e a multidimensionalidade que lhe estão
associadas implicam, inevitavelmente, uma intervenção centrada
nos subsistemas: indivíduo, família, redes primárias, secundárias e
suas dinâmicas interacionais;

-

É necessário mudar mentalidades, valores e preconceitos, com
vista à sua prevenção;

-

A complexidade e especificidade de cada situação, implicam
necessariamente uma intervenção multidisciplinar, apoiada na
colaboração e numa ampla gama de competências profissionais;

-

A multiplicidade de instituições intervenientes e a importância do
desenvolvimento de condições facilitadoras à implementação de
uma ação coletiva reforçam a importância de implementar redes
260

comunitárias de cooperação multissetorial, a par com a formação
dos técnicos e a consultoria e supervisão das equipas;
-

Considera-se também fundamental definirem-se indicadores e
instrumentos que permitam uma avaliação mais precisa das
estratégias e dos resultados destas, a par com uma investigação
mais objetiva.

Visando alcançar os objetivos anteriormente referenciados, defende-se
no nosso grupo de trabalho a importância e a necessidade de:
-

Investir na acessibilidade, na continuidade e na personalização dos
cuidados;

-

Privilegiar na articulação e na avaliação de cada situação uma
prática associada a autenticidade, respeito, estima, compreensão,
humildade, sã afirmação e a decisões conjuntas sobre a forma de
intervir;

-

Perspetivar

multidisciplinar

e

multissetorialmente

cada

intervenção;
-

Desenvolver cada plano de ação, tendo em conta o seu potencial
para fortalecer na família: a mobilização individual, familiar e
social, o espaço de denúncia e a responsabilização dos
intervenientes;

-

Ultrapassar, a nível da equipa e das instituições, toda e qualquer
atitude compatível com as síndromes da “empurroterapia” e da
“burocratização;
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-

Avaliar sobre o cumprimento das estratégias e medidas definidas e
redefini-las quando necessário (Redondo, 1991).

Tal modo de atuação nem sempre fácil de implementar na prática,
exige de quem o pratica plasticidade suficiente para se sujeitar a uma
avaliação contínua e consequentemente estar mais facilmente sujeito a
frustrações e ansiedades concomitantes, o que cria por vezes
sentimentos de impotência e uma quebra da omnipotência, até aí
“alimentada” por uma visão centrada na intervenção institucional,
intervenção em silo potenciadora da/do: (a) fragmentação dos
cuidados; (b) emergência de áreas sem resposta por falta de
planeamento; (c) pouca conexão entre serviços; (d) rigidez quanto às
normas, regras, critérios e desenvolvimento de programas e
intervenções; (e) sobreposição de objetivos e intervenções; (f)
centralização das decisões, informações e recursos; (g) reforço da
verticalidade, hierarquias e poderes decisórios; (h) financiamento e
avaliação isolados; (i) fragilização d@ utente, sujeito do conjunto de
intervenções.
Adotar uma perspetiva linear de leitura da situação leva à expectativa
ilusória de poder resolver todos os problemas — de mudar alguma
coisa para não mudar nada. A intervenção é uma “construção” que
deve ser planeada, não em função do que cada um julga serem as
necessidades dos outros, mas sim com base naquilo que os outros
deixam “ler”; é essencial entender o processo de socialização e o
sentido da existência, individual e coletiva, de quem sofre. Torna-se
assim fundamental superar a omnipotência de tentar compreender o
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ser humano a partir de uma única perspetiva e defender a
corresponsabilidade na “comudança” dos sistemas.
Importa pois implementar um espaço multidisciplinar e multissetorial
associado a um tempo de partilha onde é importante que todos saibam
de tudo, todos tenham igual responsabilidade e assegurar a
transparência. Falamos da intervenção em rede, estratégia capaz de
romper o isolamento das pessoas e das organizações, evitar a
duplicação de ações e viabilizar a realização de atividades integradas.
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2. Movimento de utentes no SVF: alguns indicadores
(abril de 2005 a dezembro 2011)
João Redondo

Desde a abertura do Serviço de Violência Familiar a 1 abril de 2005,
até 31 de dezembro de 2011, estavam inscritos no Serviço de
Violência Familiar 742 utentes (65% do sexo feminino e 35% do sexo
masculino) (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Distribuição dos utentes por sexo

Relativamente à idade distribuem-se, na sua maioria, nos grupos
etários 25-44A e 45-64A; o sexo masculino em 81% dos casos, em
percentagens semelhantes nos dois grupos etários, e o sexo feminino
em 89% das situações (59% estão entre os 25 e os 44 A).
Do total de utentes, desde de 2005, cerca de 82% reside no distrito
de Coimbra, como podemos observar no Gráfico 2.
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Gráfico 2. Número de Utentes por Distrito

Relativamente aos anos de 2010 e 2011, Coimbra destaca-se como o
concelho com mais utentes acompanhados no SVF. Os concelhos da
Figueira da Foz, de Montemor-o-Velho e de Soure surgem a seguir
como os mais representados.
No que concerne ao ano de 2011, e quanto ao estado civil, os utentes
distribuem-se da seguinte forma (Gráfico 3):
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Gráfico 3. Distribuição d@s Utentes por Estado Civil

Falamos de famílias na sua maioria com filhos menores e / ou
adolescentes, expostos diariamente à violência (direta / indireta) dos
pais.
Do total de “primeiras consultas” realizadas desde a abertura do SVF
até 31 de dezembro de 2011 (n= 638), 63% são mulheres e 37% são
homens. Em 2010 e 2011, distribuem-se conforme a Tabela 1:
Tabela 1. Acolhimento (primeiras consultas)

2010

2011

Sexo masculino

58

44

Sexo feminino

80

63

Total

138

107
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Quanto ao número de faltas, de abril de 2005 a 31 de dezembro de
2011 – relativamente à totalidade das intervenções no âmbito do
“Acolhimento” 43 –, distribuem-se da seguinte forma (Tabela 2):
Tabela 2. Percentagem de faltas/sexo

(1/4/2005 A 31/12/2011)
Total de consultas
agendadas

Percentagem
de faltas

Sexo masculino

2406

24%

Sexo feminino

5114

25%

No ano de 2010, relativamente à totalidade de atos efetuados no
âmbito do “Acolhimento”, os homens têm uma percentagem de faltas
de 20% e as mulheres de 16%. No ano de 2011 os valores aproximamse dos valores apresentados na Tabela 2 (homens: 26% / mulheres:
23%).

43

Engloba o conjunto de sessões que visam – numa perspetiva multidisciplinar,
multissetorial, em rede – a avaliação dos atores sociais envolvidos na situação de
violência, em várias dimensões: clínica, risco/perigo associado, impacto da
violência, dinâmica familiar, potencial de resposta das redes de suporte. Representa
o início da intervenção no SERVIÇO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR, contribuindo também
(sempre que se justifica) para a posterior definição, no caso-a-caso, de intervenções
mais específicas (sobre este assunto ler mais no Capítulo II, ponto 2, pág. 275).
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Habitualmente as vítimas que são encaminhadas para o SVF são do
sexo feminino e os agressores do sexo masculino.
Associado à história de violência, as vítimas apresentam, em muitas
situações, sentimentos de vergonha e de culpa, baixa autoestima,
perturbação do sono, perturbações depressivas e / ou da ansiedade
(ex.: ansiedade generalizada, crises de pânico, PTSD), por vezes
associadas a tentativa(s) de suicídio. Em alguns casos, encontrámos
uma relação entre mulheres que sofreram abuso sexual na infância e
que

agora,

adultas,

apresentavam

patologia

borderline

da

personalidade. É de registar, em várias situações, referências a
gravidez indesejada e a história(s) de aborto.
A investigação efetuada na área das consequências da violência na
saúde permitiu concluir que: (a) os efeitos da violência podem
persistir muito tempo após esta ter cessado; (b) quanto mais severo é o
grau de violência maior é o impacto na saúde física e mental da
mulher; (c) o impacto ao longo do tempo, de diferentes tipos de
violência e de vários episódios, parece ter um “efeito” cumulativo.
Vários estudos sublinham que, as mulheres que sofreram violência
física ou abuso sexual na infância (comparativamente às que não
sofreram) apresentam em adultas uma saúde mais precária. Segundo
alguns autores, o impacto da violência é tal que, do ponto da vista da
saúde, a violência em contextos de intimidade pode ser compreendida
melhor se a “olharmos” como uma síndrome crónica.
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Contrariamente às mulheres, os homens que são acompanhados no
SVF não apresentam na sua maioria critérios para um diagnóstico de
doença psiquiátrica.
Em vários casos são notórias algumas das características que passo a
referenciar: emocionalmente dependentes e inseguros; dificuldades no
controlo dos impulsos; baixa autoestima; baixo limiar de tolerância à
frustração; tendem a manifestar mais facilmente ira/ hostilidade.
Em algumas situações deprimem; referenciando por vezes história de
tentativa(s) de suicídio.
A maioria dos utentes acompanhados no SVF não sofre de
perturbações associadas ao consumo de álcool. Aquando da 1ª
consulta no serviço, só uma minoria consumiu ou está a consumir
drogas.
Num pequeno número de situações diagnosticámos perturbações da
personalidade (antissocial; passivo-agressiva; borderline; narcísica).
Tendo em conta a reavaliação que semestral/anualmente fazemos, dos
casos em acompanhamento ou que já tiveram alta, podemos afirmar
que não se voltaram a registar novos episódios de violência física, na
larga maioria. Importa registar que, em algumas das situações em que
a tensão na relação do casal aumenta, e potencia complementaridades
e simetrias rígidas, o agressor e/ ou a vítima têm recorrido ao SVF a
pedir ajuda, antes da violência física se concretizar (mesmo após a
alta).
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3. Organograma e recursos humanos
João Redondo

EQUIPA DO SERVIÇO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR (ABRIL 2012)
1. Do quadro do Hospital Sobral Cid - CHUC
João Redondo

Psiquiatra.

42 h Semanais

Coordenador do Serviço
Generosa Morais

Assistente Social

35 h Semanais

Dina Lourenço

Assistente Técnica

35 h Semanais
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2. No âmbito das atividades associadas ao PIR 2009-2012
Inês Pimentel

Psicóloga44

Ana Correia

Psicóloga45

35 h semanais

3. Conta o SVF com a colaboração, 3 horas por semana, da Drª Luísa
Rosa, médica psiquiatra do quadro do HSC, atualmente a coordenar o
Hospital de Dia do HSC – CHUC. As Enfermeiras Dulce Carvalho e
Lurdes Teixeira, do quadro do HSC – CHUC apoiam o SVF 6 horas
por semana (cada uma delas) desempenhando as seguintes atividades:
(a) Prevenção Primária, no âmbito de projeto associado ao grupo
Violência e Escola; (b) Prevenção Secundária: Massagem e
Relaxamento; (c) Prevenção terciária: Intervenção Grupal com
Vítimas; (d) Investigação, no âmbito de mestrados nas áreas
associadas à Violência Doméstica (VD) e ao Relaxamento.

44

Colabora com o SVF desde abril 2005, integrando atualmente a equipa do PIR.

45

De maio a dezembro 2009 e de outubro de 2011 a abril de 2012 contratada pelo
Projeto de Intervenção em Rede; colaborou voluntariamente no PIR de janeiro de
2010 a setembro de 2011.
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Capítulo II
Dos
procedimentos
de
procedimentos terapêuticos.

diagnóstico

aos

1. Da comunidade ao SVF: Acerca do pré-acolhimento
João Redondo, Generosa Morais, Inês Pimentel

Relativamente ao encaminhamento d@s utentes para o Serviço de
Violência Familiar, a sua origem, como podemos ver no Gráfico 146
referente ao ano de 2011, é referenciada a uma multiplicidade de
instituições

que

objetivamente

refletem,

em

contraponto,

a

importância do trabalho em rede e de um vasto leque de competências
multidisciplinares e multissetoriais na resposta a esta problemática.
Como podemos verificar, a maioria dos utentes do sexo feminino é
encaminhada pelo Serviço de Urgência (18,1% dos casos); sendo
seguido, de forma expressiva, pelos Cuidados de Saúde Primários e
pelas Consultas Externas do CHPC. Por sua vez, os utentes do sexo
masculino são encaminhados sobretudo pelos Tribunais e Ministérios

46

Outros inclui: Caritas (Renascer); Instituto Português de Oncologia; Amig@,
Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais (EMAT); Escola; Serviço de
Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra; Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima (APAV); Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência;
Linha 144; Chão dos Meninos (Évora); Local de trabalho; Advogada.
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Públicos (19,7% dos casos); sendo a Direção Geral de Reinserção
Social o segundo serviço que mais encaminha homens para o SVF.

Gráfico 1. Origem do encaminhamento por sexo

Visando dispor de informação que nos permita refletir a estratégia
mais adequada à organização da 1ª consulta de acolhimento —
momento fundamental na “vinculação” ao futuro projeto terapêutico
— procuramos sistematicamente recolher a informação possível sobre
o caso. Inicialmente a partir do contacto com o(s) profissional(ais) que
nos encaminham a situação e se necessário alargando a recolha de
informação a outros elementos da rede secundária que acompanhem o
caso, tendo em conta informação referenciada pela “origem”.
No caso dos Tribunais é fundamental ter acesso no SVF a informação
do processo judicial (principalmente sobre a situação de violência a
medida/pena aplicada); o mesmo poderemos afirmar (tendo em conta
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a especificidade de cada instituição) relativamente aos processos dos
casos encaminhados pelas Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens, pelas Equipas da Direção Geral de Reinserção Social e pela
Equipa Multidisciplinar de Assessoria aos Tribunais (da nossa região).
Figura 1.1 Ficha de encaminhamento de casos para o SVF
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Quanto aos casos encaminhados a partir dos Serviços de Saúde temos
procurado uniformizar os conteúdos conforme a ficha que aqui
apresentamos (Figura 1.1). Registamos o feedback muito positivo
relativamente ao seu preenchimento A segunda página desta ficha
inclui um campo para notas e um final (Figura 1.2) para registos do
SVF, conforme apresentamos na figura seguinte

Figura 1.2 Ficha de encaminhamento de casos para o SVF

Cada caso — antecedendo o contacto com @ profissional/instituição
que nos encaminhou a situação — é discutido previamente na reunião
semanal da equipa do SVF (à segunda-feira, durante a manhã). A par
com a avaliação da informação disponibilizada (e a necessidade de
recolher ou não mais informação) discute-se a estratégia a adotar
tendo em vista a definição do primeiro contacto com o caso, que na
maioria das situações começa com um telefonema para @ técnic@
que nos encaminhou a situação de violência.
Sempre que possível procuramos que na primeira entrevista de
acolhimento esteja presente técnico do serviço que encaminhou a
situação.
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2. Consulta de Acolhimento: a “porta de entrada” no
SVF
Inês Pimentel, João Redondo
O acolhimento corresponde à fase inicial de avaliação/intervenção do
Serviço de Violência Familiar.
Procedimentos de diagnóstico/ Avaliação no SVF 47
ACOLHIMENTO
Inclui história clínica dos
atores envolvidos na
situação de violência a
par com a avaliação: do
risco associado à
situação, do impacto da
violência, da dinâmica
familiar, do potencial das
redes de suporte — e a
definição da estratégia de
intervenção mais
adequada no caso a caso

A - 1ª CONSULTA

PSIQUIATRA E PSICÓLOG@

B - SEGUINTES

E/OU ASSISTENTE SOCIAL E/OU

De acordo com os
elementos envolvidos:

ENFERMEIR@

- Individual
- Casal
- Família Nuclear
- Família Alargada
- Outras Redes Primárias
- Redes Secundárias

A palavra remete-nos para o ato de receber em sua casa com
hospitalidade e com agrado, recolher, refugiar, amparar (adaptado do
dicionário Priberam da língua portuguesa) e, de facto, é esse o “tom
emocional” do acolhimento. Procura-se, numa primeira fase, ouvir os

47

Segundo a listagem de “Procedimentos, Recursos e Glossário” do Serviço de
Violência Familiar (janeiro 2012).
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utentes, valorizar os seus sentires e as suas narrativas e cativá-los,
motivá-los para a intervenção.
Como refere Bráulio de Almeida e Sousa in PSICOTERAPIA
INSTITUCIONAL: MEMÓRIA E ATUALIDADE (Sousa, 2008, pp.144,145) a
função de acolhimento “refere-se a noções bem diversas: de potencial
de “contacto”, respeitoso com outrém, de potencial de “empatia” e
“encontro”, de função de W. Bion (Delion fala de “fonction
phorique”, de “abertura à transferência” à dupla transferência diz
Resnik (…) o acolhimento assim entendido (…) está sim em relação
com o “sujeito” do inconsciente de cada um na sua ética de trabalho
profissional quotidiano (..) a “função de acolhimento” passa por
todos os membros constituintes do coletivo em qualquer que seja o
espaço específico da função (…) sempre que haja apelo direto (ou
indireto) à comunicação, qualquer que seja o conteúdo da mensagem
solicitante, apareça ela explícita ou em suspensão, aberta aos
estereótipos de descodificação comum, ou pelo contrário, a pôr em
questão esses mesmos estereótipo (…) a qualidade e potencial do
acolher depende também da “atmosfera” que no serviço e nos
espaços de atendimento se “respira”; ela pode ser de frieza
congelante,

de

indiferença

fria

e

“funcionarista”(…)

de

inauntenticidade mascarada; mas taambém pode ser cordialmente
respeitosa e atenta, de leveza serena, empática na justa medida que se
sente em desejo de cada um estar a fazer o melhor que pode, em
autenticidade. Trabalhar para que no dia a dia se produza a função
de acolhimento como assim se entende pressupõe uma cultura (…)
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não “funcionarizada”, desburocratizada, aberta à expresssão de
tensões e conflitos mas sobre a vivência de fundo de estar a trabalhar
num quadro de solidariedade, de cooperação e entre-ajuda face À
responsabilidade de se fazer, lá onde se está, o melhor que se pode
com discernimento”. É com este mesmo propósito que procuramos
acolher os utentes (vítimas e/ou agressores) que recebemos.

Os objetivos do acolhimento derivam do modelo de pensamento
sistémico que preside à organização do SVF. Esse pensamento
concretiza-se numa valorização das múltiplas perspetivas / visões
sobre cada situação, no envolvimento das redes de suporte (primárias
e secundárias) desde o primeiro momento da intervenção, numa
abordagem inclusiva que envolva todos os elementos do sistema
relacional (ainda que não conjuntamente numa primeira fase) e na
valorização dos saberes, competências, recursos das famílias e das
suas redes de suporte. Esta perspetiva sistémica, associada às
especificidades do contexto da violência familiar/entre parceiros
íntimos (VF/VPI), que exige uma atenção constante e cuidada à
avaliação do risco / perigo e uma articulação permanente
interinstitucional (dada a multdisciplinariedade e multissetorialidade
associada ao problema), levou-nos a formular como principais
objetivos desta fase os seguintes:
-

Recolha de informação pertinente e necessária para uma
cuidada avaliação da situação / contexto / protagonistas;
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-

Formulação de um diagnóstico clínico, que tenha em conta o
impacto da violência. Este diagnóstico deverá incluir uma
visão multidisciplinar e ecológica do problema, tendo em
conta o papel de todos e de cada um na manutenção e na
transformação do mesmo;

-

Avalição do Risco/ Perigo associado;

-

Inclusão das redes (primárias e secundárias) na intervenção.
Estabelecimento de uma estratégia / plano de intervenção
concertado, onde fique claro o papel de cada serviço e dos
utentes. Esta estratégia deverá ser negociada durante a fase do
acolhimento;

-

Estabelecimento de uma boa relação terapêutica, facilitadora
do processo de mudança. Esta relação / aliança terapêutica
deverá ter como objeto todos os elementos da família,
envolvidos na intervenção e só poderá ocorrer num contexto
de clareza, de confiança e de relaxamento48.

É fundamental ter presente que embora o acolhimento constitua uma
fase de avaliação esta não está desligada da intervenção, que tem
início desde o primeiro contacto com o utente encaminhado. A
promoção da mudança nos contextos de violência (para a adoção de
comportamentos alternativos, não violentos) é premente e condição

48

Neste sentido, nalguns casos decorreu a par com o acolhimento, uma intervenção
da equipa de enfermagem, ao nível do treino do relaxamento.
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básica para a continuidade do acompanhamento. Neste sentido, é
fundamental uma postura colaborativa e de transparência, que facilite
a adesão ao processo terapêutico, mas que parta de um compromisso
de não violência. A assumpção destas premissas da intervenção e o
esclarecimento dos limites da confidencialidade49 têm-se constituído
como recursos importantes na conquista e manutenção da relação de
confiança, particularmente com os agressores.
Nos contextos de coação, tem-se revelado fundamental uma análise e
discussão inicial da informação por nós conhecida (remetida pelo
tribunal) como base do processo de ajuda. Esta clarificação é útil, na
medida em que permite nomear o problema (discutir o conceito, a
natureza e tipologias da violência) e ajudar os utentes a assumir a
responsabilidade pelos seus comportamentos.
O acolhimento é realizado por uma equipa mista de dois coterapeutas
(diferentes géneros e diferentes formações) como forma de garantir as
visões múltiplas da situação e proporcionar aos utentes, um modelo
relacional saudável de gestão das diferenças e das igualdades. Nem
sempre é a mesma equipa que acompanha os utentes ao longo de todo
o acolhimento, uma vez que no caso-a-caso pode surgir a necessidade
de uma avaliação mais específica, feita por um outro elemento. O

49

A regra de que toda e qualquer informação partilhada com terceiros é previamente
apresentada e discutida com o utente, de que haverá quebra de confidencialidade
caso avaliemos estar em risco a integridade do próprio ou de terceiros e da
necessidade de partilhar e discutir a informação com a equipa terapêutica constituída
(SVF e outros profissionais envolvidos no caso).
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progresso do acolhimento e a discussão dos casos é feita em reunião
de equipa semanal. É também nessa reunião que se aferem os critérios
para o encaminhamento para intervenções específicas, o que encerra a
fase do acolhimento.
O acolhimento decorre em cerca de 3 a 10 sessões.
-

Após a triagem inicial (designada de pré-acolhimento), com
base na análise e discussão da informação recebida em equipa,
é decidido quais os elementos da família a convidar para a
primeira sessão. Quanto aos profissionais da rede, são
convocados preferencialmente os que encaminharam o caso
(após um telefonema prévio a avaliar da disponibilidade)

1ªS SESSÕES:
-

Avaliação com os profissionais que enviam o caso, do
enquadramento/situação atual da “SITUAÇÃO-PROBLEMA”;

-

Apresentação do SVF aos “atores da violência” presentes;
início da ENTREVISTA (com os profissionais da rede presentes);

-

A par com a avaliação da situação importa potenciar e reforçar
o efeito de rede (ter em conta a importância de definir da
acessibilidade, da continuação, personalização e rapidez de
intervenção na

DEFINIÇÃO

da 1ª

COMUNIDADE).
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LINHA

de intervenção, na

Poderíamos sistematizar esta entrevista em três fases:
-

Fase Social, a de apresentação;

-

Identificação do “problema” e de ponderação do risco /
perigo associado;

-

Fase de interação (avaliar algumas hipóteses colocadas pelo
terapeuta / equipa):
a. DEFINIÇÃO

DOS

OBJETIVOS

A ATINGIR

(troca de

informação entre os vários profissionais presentes
sobre a situação em avaliação. Nesta fase a vítima /
agressor / família / redes primárias, aguardam na Sala
de Espera);
b. APRESENTAÇÃO

DA

TERAPÊUTICA DEFINIDA;

PROPOSTA

DE

ESTRATÉGIA

aferição /negociação com os

“atores” da violência/redes primárias, das necessidades
/ recursos necessários à sua concretização;
c. FINAL DA ENTREVISTA/ MARCAÇÃO DE NOVA SESSÃO.

SESSÕES SEGUINTES (+/- 4)
-

Tendo em conta o caso-a-caso, a continuação desta avaliação
poderá envolver, para além do agressor/vítima, o casal e/ou a
família nuclear e/ou a família alargada e/ou as redes de suporte
(primárias e / ou secundárias);
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-

Objetivos: continuar a avaliar o/a situação de violência(s) /
contexto / frequência / intensidade; Risco / perigo associado;
Impacto da violência; Dinâmicas familiares / redes; Potencial
das redes de suporte / mudança;

-

Depois desta fase, em que privilegiamos para além da
construção de uma boa relação terapêutica, a boa recolha de
informação50, o caso é discutido em reunião de equipa para
proposta conjunta da intervenção específica mais apropriada.

Findo o acolhimento, definidos os papeis dos vários intervenientes da
rede — incluindo a “implementação” da 1ª linha de intervenção na
comunidade — e encaminhados os utentes para as intervenções
específicas no SVF, é programada a estratégia a adoptar para a
reavaliação da situação, em conjunto, com as redes de suporte,
primárias e secundárias.
Estas reavaliações são feitas no mínimo duas vezes por ano e visam
avaliar a evolução da intervenção e reajustar ou mesmo mudar a
estratégia, se tal for considerado necessário.
Pode também acontecer que terminado o acolhimento não haja
necessidade de uma intervenção mais específica, remetendo o caso
para as equipas locais que acompanham os utentes, nomeadamente ao

50

A este propósito consultar o manual SARAR, sobretudo nos capítulos registar e
avaliar que traduzem em grande parte a recolha de informação levada a cabo no
SVF, no âmbito do acolhimento.
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nível dos cuidados de saúde. Nestas situações é marcado um follow up
a 6 meses e poderá ou não, ser realizado um trabalho de consultoria /
supervisão, com a referida equipa.

De seguida, passamos a apresentar as intervenções específicas
adotadas no SVF.

Referências bibliográficas
Sousa, B. A. (2008). “Psicoterapia Institucional:
atualidade”. Imprensa da Universidade de Coimbra.
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memoria

e

3. Intervenções específicas no SVF

A definição da intervenção com as vítimas, com os agressores e com
as respetivas redes de suporte, assenta em estratégias que, no caso-acaso, — tendo em conta as indicações e contraindicações —
privilegiam uma matriz individual, ou de casal /familiar, em grupo e
ou de rede.
A par com a intervenção com vítimas, o serviço assegura em
simultâneo — quando existem condições para tal — a intervenção
com o agressor.
Ao longo de todo o processo terapêutico, como já o referimos
anteriormente, consideramos fundamental a avaliação contínua,
envolvendo, para além do SVF, as redes de suporte, primárias e de
serviços, da matriz de origem dos atores sociais envolvidos na
situação de violência.
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3.1. INTERVENÇÕES INDIVIDUAIS DE ORIENTAÇÃO ANALÍTICA

Henrique Vicente, Rui Paixão

A psicoterapia dinâmica pode ser definida como o conjunto de
técnicas que visam o tratamento de problemas psicológicos e
psicossomáticos através de métodos psicológicos, sobretudo por
intermédio da relação terapêutica estabelecida (Laplanche & Pontalis,
2011). Segundo Coimbra de Matos, as consequências de uma
psicoterapia são “uma melhor perceção de si próprio (insight), uma
compreensão (melhor, reconstrução) da sua história, e a conquista de
uma experiência relacional diferente, através da qual [o sujeito] pode
retomar o desenvolvimento que ficou suspenso” (Sá, 2003: 239-240).
Estas técnicas têm sido validadas pela investigação em termos de
eficácia e efetividade, considerando particularmente os ganhos
terapêuticos assim conseguidos e a continuação das melhorias após o
término do processo (Shedler, 2010).
A psicoterapia dinâmica é, na sua essência, “uma conversa que
envolve ouvir e falar com aqueles que estão em sofrimento com a
intenção de os ajudar a compreender e resolver a situação difícil em
que se encontram” (Bateman, Brown & Pedder, 2003: 15), devendo
ser diferenciada da escuta passiva, do “cavaquear superficial” ou do
“alívio rápido, temporário, através do conforto e da sugestão”. No
âmago do diálogo entabulado entre psicoterapeuta e paciente
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encontra-se a injunção délfica “conhece-te a ti mesmo”, traduzida na
identificação e compreensão do mundo interno e da sua relação com
fatores contextuais, educacionais e desenvolvimentais. Para tal, existe
um conjunto de pré-requisitos basilares, sem os quais a tarefa de
abordar os conflitos intrapsíquicos conscientes e inconscientes se
torna impraticável: 1) o sujeito deve desejar tratar-se ou manifestar
uma vontade em abordar, pelos métodos psicológicos da psicoterapia,
as dimensões conflituais do seu psiquismo; 2) o sujeito deve possuir
uma certa capacidade de “insight”, ou seja, de se debruçar sobre os
seus problemas interiores, extraindo deste processo uma compreensão
simultaneamente intelectual e emocional/afetiva.
Embora existam diversos modelos de psicoterapia dinâmica, cada qual
com as suas idiossincrasias e particularidades, todos eles têm origem
nos trabalhos de Freud, na psicanálise e nos seus desenvolvimentos
posteriores (Bateman et al., 2003; McWilliams, 2006), que facultam
os princípios teóricos e técnicos basilares sobre os quais se sustenta a
intervenção psicoterapêutica dinâmica (Laplanche & Pontalis, 2011).
Estas intervenções, usualmente designadas como dirigidas ao insight
(Dewald, 1989), contemplam, geralmente, uma frequência semanal ou
bissemanal, num registo face-a-face, com uma duração e intensidade
menor do que acontece tipicamente numa psicanálise (Shedler, 2010).
Em termos técnicos e processuais, as psicoterapias dinâmicas
apresentam as seguintes características distintivas (Shedler, 2010): 1)
enfoque no afeto e na expressão emocional; 2) exploração das
tentativas de evitamento de pensamentos e sentimentos dolorosos ou
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angustiantes; 3) identificação de padrões ou temas recorrentes nos
pensamentos, afetos, relações e experiências de vida do paciente; 4)
discussão aprofundada de experiências do passado (enfoque
desenvolvimental); 5) ênfase nas relações e experiências interpessoais
do paciente; 6) focagem na relação terapêutica (transferência e
contratransferência); 7) exploração da vida fantasmática. Acresce que
o psicoterapeuta dinâmico atribui um valor singular à experiência
subjetiva na compreensão dos casos, por oposição a uma posição
descritiva, que apenas procura a classificação de conjuntos de
sintomas em categorias nosográficas pré-determinadas (Gabbard,
1998).
No plano teórico e conceptual, a psicoterapia dinâmica parte da
assunção de um modelo do funcionamento mental que inclui e atribui
um papel preponderante aos mecanismos inconscientes, estreitamente
associado à noção de “determinismo mental”, ou seja, à noção de que
os comportamentos individuais são substancialmente determinados
por dinâmicas internas inconscientes e não apenas o simples resultado
da resposta do organismo a estímulos externos (Collette, 1990).
Embora o determinismo mental tenha como corolário a tomada de
consciência de que somos mais limitados no nosso quotidiano do que
pensamos ou imaginamos (“somos conscientemente confusos e
inconscientemente controlados”), acaba em última instância por
reafirmar o papel ativo do sujeito na construção do seu mundo (ou,
pelo menos, a possibilidade de assumir esse papel), retirando do
domínio do “acaso” questões como a escolha dos nossos parceiros
289

maritais ou os nossos interesses vocacionais (Gabbard, 1998). Outro
dos pilares da psicologia e psicoterapia dinâmica é a ideia de conflito,
ou seja, a consideração dos “fenómenos psíquicos como resultando de
uma composição, de uma combinação de forças mais ou menos
antagonistas” (Boulanger, 2004: 56). De facto, a partir de 1909, Freud
defende a explicação dinâmica da perturbação psíquica pelo conflito
de duas forças (oposição entre forças do inconsciente, que procuram
manifestar-se, e a repressão do sistema consciente). Atualmente, não
só se reconhece a importância do conflito inconsciente/consciente,
como também do conflito resultante dos dinamismos antagónicos no
interior das diversas instâncias do psiquismo (Id, Ego e Superego), do
confronto entre instâncias diferentes ou entre estas e a realidade.
Nesse sentido, a psicoterapia envolverá o esforço conjunto de
terapeuta e paciente “na exploração e resolução dos conflitos
patogénicos” (Bateman et al., 2003: 89) não resolvidos ou para os
quais não é encontrada uma solução satisfatória.
A assunção de um modelo psicodinâmico da violência familiar,
contudo, não significa que os modelos sociais de compreensão do
problema devam ser descartados. Este constitui uma outra forma de
olhar para o problema que deve ser igualmente reconhecida. Neste
contexto, as psicoterapias dinâmicas organizam-se como uma forma
de autoconhecimento, ao mesmo tempo penosa e recompensadora.
Mais do que transformar ou remover sintomas, estas psicoterapias são
um empreendimento que, como Marie Langer (in Clarke, Hahn,
Hoggett, & Sideris, 2006) sinteticamente enuncia, permite à pessoa
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deixar de mentir a si própria, identificando e, acima de tudo,
compreendendo o seu papel nas dinâmicas relacionais em que se
envolve. Neste espaço e ao longo do processo psicoterapêutico, a
pessoa deverá ser acompanhada por um psicoterapeuta que, para além
de uma sólida formação no racional subjacente, tenha resolvido as
suas “violências pessoais". Assim, a supervisão clínica e a
psicoterapia (ou psicanálise) do próprio terapeuta são elementos
fundamentais, permitindo ao terapeuta maximizar a objetividade no
tratamento,

discriminar

as

contratransferências

sensu

strictu

(sentimentos e reações em relação ao paciente, envolvendo
circunstâncias nas quais o próprio passado do psicoterapeuta é
repetido no presente) e sensu lato (sentimentos e reação em relação ao
paciente que são evocados por comportamentos que produzem
sentimentos similares em quase todas as pessoas com quem este
estabelece contacto) (Gabbard, 1998), e assumir uma atitude
verdadeiramente empática, de se identificar emocionalmente com o
sofrimento do outro, sem receio de ser inconscientemente aglutinado
na dinâmica relacional que o paciente procurará reproduzir
transferencialmente. Como referem Bateman et al. (2003: 90), “a
experiência de alguém que tenta entender, em vez de julgar ou
controlar, proporciona a sensação de segurança e espaço no qual
começamos a ser nós próprios. Então a pessoa em sofrimento pode
sentir-se suficientemente segura para partilhar os seus problemas e
para explorar aquilo que antes não se atrevia a pensar ou dizer”.
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De um prisma sistémico, que afirme a natureza interdependente e
mutuamente interpenetrante de todos os fenómenos, mudanças
profundas num nível (neste caso, o individual) poderão ter como
corolário mudanças igualmente incisivas noutros níveis (por exemplo,
o familiar ou mesmo o social), pelo que estratégias terapêuticas cujo
enfoque é colocado no indivíduo também poderão constituir uma via
para produzir alterações na realidade social.

O encaminhamento para as psicoterapias individuais no Serviço de
Violência Familiar decorre, naturalmente, após aturada avaliação
durante a fase de acolhimento. Contudo, apesar do trabalho realizado
durante esta etapa inicial do processo de acompanhamento do utente e
da sua família, a natureza do pedido realizado no contexto da
psicoterapia individual (por outras palavras, a resposta da pessoa à
pergunta “o que espera da psicoterapia?”) encontra-se, muitas vezes,
distante do pedido desejável – ou seja, daquele pedido de
compreender o que se passa consigo próprio, não só intelectualmente
mas, sobretudo, emocionalmente, dando conta das suas dificuldades e
permitindo uma abordagem dos conflitos internos entre instâncias
psíquicas (entre as pulsões do Id, os mecanismos de defesa do Ego, e
as exigências do Superego e do Ideal do Ego). Frequentemente, os
pedidos enunciados são pedidos deslocados ou projetados, que versam
a mudança do Outro (cônjuge, filhos, outros familiares, amigos e
vizinhos, colegas de trabalho, etc.) ou então o simples desabafar que
não contempla qualquer desejo de autoconhecimento. Se tivermos
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presente a prevalência de organizações de personalidade borderline no
enquadramento da problemática de violência entre parceiros íntimos
(e.g. World Health Organization, 2002; Maurício, Tein, & Lopez,
2007; Pico-Alonso, Echeburúa, & Martinez, 2008), não será de
admirar a frequência deste tipo de pedidos, já que os mecanismos de
defesa predominantes nestas organizações são, num primeiro
momento, a clivagem (entre as partes boas e idealizadas das
representações objetais e do self e as antagónicas componentes más e
diabolizadas) e a projeção ou identificação projetiva subsequente dos
elementos internos tóxicos nos objetos exteriores. Daqui decorre a
dificuldade em identificar a natureza do conflito interno gerador de
angústia, pois tudo aquilo que necessita de ser alterado está, afinal,
projetado no exterior. Face a estas condições iniciais, que não
constituem obviamente a totalidade dos casos, as primeiras sessões de
psicoterapia individual centram-se num reenquadramento do pedido,
colocando-se o enfoque na identificação do conflito, particularmente
através da análise da história relacional com figuras de vinculação
significativas, desde a infância até ao presente, com vista a desvelar os
padrões relacionais que enformam a organização da personalidade
num determinado esquema (dis)funcional, pontuado por conflitos,
angústias e defesas idiossincráticas. As primeiras sessões são ainda o
palco da celebração do contrato terapêutico, do esclarecimento de
objetivos e dúvidas face ao processo, e do trabalho em torno da
“aliança terapêutica”, a qual é alimentada pela parte sã da pessoa que
pede ajuda.
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Importante será ainda referenciar a questão dos níveis de psicoterapia
(Bateman et al., 2003) desenvolvidos no Serviço de Violência
Familiar, que podem oscilar entre um nível de apoio, suporte e alívio e
um nível de exploração mais profundo. Embora, em qualquer nível de
psicoterapia, os princípios psicodinâmicos subjacentes sejam idênticos
– por exemplo, o valor singular da experiência subjetiva, a
compreensão dos sintomas enquanto manifestações externas ou
epifenómenos de processos inconscientes, ou o papel crucial das
experiências de infância na determinação da personalidade adulta
(Gabbard, 1998) –, a opção do psicoterapeuta por um deles depende
sempre da avaliação psicodinâmica realizada. Nas situações em que a
pessoa se encontra muito fragilizada ou em que subsiste a relação
violenta,

opta-se

frequentemente

pelas

terapias

de

suporte

(fortalecimento do Ego e dos mecanismos de defesa que se revelam
mais

adaptativos

e

maduros;

minimização

da

transferência;

manutenção da ansiedade decorrente do conflito psíquico num nível
mínimo). Nas situações em que a relação abusiva terminou, ou em que
a violência faz parte do passado, seja ele mais ou menos recente, mas
onde subsistem problemas ou perturbações psicológicas ou relacionais
que a pessoa deseja aprofundar, a opção tende frequentemente para a
psicoterapia exploratória, dirigida ao insight, em que se confrontam e
modificam as defesas; em que a transferência é fomentada, revelada e
analisada; em que os conflitos intrapsicológicos conscientes e/ou
inconscientes não resolvidos são abordados num nível de ansiedade
otimal.
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A avaliação no âmbito da psicoterapia individual visa, em última
instância, a formulação clínica do caso que, indo substancialmente
além de uma simples classificação, procura, sob a forma de hipóteses
de trabalho, atingir uma compreensão o mais aprofundada possível do
funcionamento mental da pessoa, uma leitura dinâmica da sua
realidade mental. Neste sentido, não fará sentido falar de uma divisão
estanque entre avaliação e intervenção, já que estas se interpenetram e
influenciam mutuamente. Entre os elementos a incluir na formulação
do caso identificam-se: a descrição do problema; o custo psíquico do
problema; contextualização do problema e identificação de fatores
predisponentes relevantes; descrição das relações objetais dominantes;
identificação das defesas, ou seja, da forma como a pessoa se protege
da dor psíquica; e identificação dos objetivos do tratamento (Lemma,
2003). Para além destes aspetos, poderemos ainda destacar a
importância da avaliação aprofundada do self (autoestima e coesão
interna; continuidade do self; fronteiras do self) e das características
do Ego (estrutura e força do Ego; tolerância à frustração e controlo de
impulsos; heterogeneidade/homogeneidade e flexibilidade/rigidez das
defesas; relação entre Ego e Superego) (Gabbard, 1998). Para uma
descrição mais aprofundada de todos estes elementos remetemos o
leitor para bibliografia específica (e.g. Gabbard, 1998; Lemma, 2003;
McWilliams, 2004).
As

psicoterapias

individuais

de

orientação

psicanalítica

são

configuradas pelo seu setting, que pode ser definido como o conjunto
de todos os procedimentos que organizam, normalizam e possibilitam
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o processo psicoterapêutico (Zimmerman, 1999), incluindo condições
físicas e regras de funcionamento. Por exemplo, a frequência regular e
fixa de sessões, a duração limitada das consultas, a constância do local
das consultas, a disposição espacial dos intervenientes no espaço do
gabinete, mas também as regras da relação terapêutica, entre as quais
se contam as elencadas por Freud, como a regra fundamental (de
associação livre de ideias) que se consubstancia no compromisso da
pessoa “em dizer tudo o que pensa e sente sem nada escolher e sem
nada omitir do que lhe acode ao espírito, ainda que lhe pareça
desagradável de comunicar, ridículo, desprovido de interesse ou
despropositado” (Laplanche & Pontalis, 1985: 565), ou a regra de
abstinência que alude à necessidade do psicoterapeuta se abster de
satisfazer os pedidos do sujeito (por exemplo, facultar uma opinião
pessoal ou aconselhamento), de forma a preservar o setting. As
psicoterapias individuais no Serviço de Violência Familiar decorrem
com os intervenientes posicionados face-a-face, num gabinete das
instalações do serviço em que a privacidade é assegurada, tendo a
duração de 50 minutos e uma frequência, sempre que possível,
semanal. A duração de uma psicoterapia individual é extremamente
variável, assumindo-se que as mudanças mais profundas e
sustentáveis apenas se operam num registo de longa duração.
Finalmente, esta breve explanação dos aspetos mais pragmáticos do
trabalho psicoterapêutico individual realizado no Serviço de Violência
Familiar, não ficaria minimamente completa sem uma referência ao
papel preponderante que a transferência (e a contratransferência) nele
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desempenha, tanto ao nível da avaliação como da intervenção. Este
fenómeno, ativo em todas as relações significativas, é uma dimensão
vital na avaliação. A repetição que lhe está inerente implica que os
padrões transferenciais que se desenvolvem durante as sessões
constituem fontes de informação inestimáveis sobre as relações
significativas do passado e do presente. Relativamente ao seu papel
terapêutico, “a transferência é classicamente reconhecida como o
terreno em que se joga a problemática de um tratamento psicanalítico,
pois são a sua instalação, as suas modalidades, a sua interpretação e a
sua resolução que o caracterizam” naquilo que pode ser considerado
essencial (Laplanche & Pontalis, 1985: 669).
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3.2. INTERVENÇÃO

INDIVIDUAL, CASAL, FAMILIAR DE ORIENTAÇÃO

SISTÉMICA

Inês Pimentel, Madalena Alarcão, Isabel Alberto, João Redondo

Tendo um modelo de pensamento e organizativo eminentemente
sistémico, o Serviço de Violência Familiar desde cedo refletiu sobre a
utilidade e pertinência das intervenções ou terapias sistémicas,
familiares e de casal, no contexto da violência familiar.
A violência interpessoal é, habitualmente, uma forma analógica de
exercício de poder. Quando ocorre no seio da família, existe uma rede
complexa de padrões comunicacionais que importa analisar na medida
em que, de forma direta ou indireta, eles contribuem para a eclosão
e/ou manutenção dessa mesma violência.
Na família, não podemos esquecer que, mesmo quando as fronteiras
ou limites (Minuchin, 1979) são claros, um mesmo elemento/pessoa,
pertence a diferentes subsistemas: é o caso, por exemplo, do paimarido ou da mãe-mulher, do filho-irmão, delimitando ao núcleo
familiar mais restrito. Embora a diferenciação se faça pelo exercício
de um papel específico, sabe-se como é difícil a não interpenetração
desses papéis e como é frequente, nas situações em que a família
enfrenta algumas dificuldades no seu funcionamento, que os mesmos
se contaminem ou confundam.
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A compreensão da violência à luz de dificuldades de diferenciação
entre o subsistema conjugal e parental, em que as crianças são
trianguladas pelos pais ou em que elas próprias procuram, ativamente,
triangular o conflito entre os adultos está diversamente documentada
na literatura (cf., por exemplo, Cirillo & DiBlasio, 1997).
Mais recentemente, o entendimento da violência de filhos para pais
tem também sido enquadrado no âmbito das dificuldades: i) na
definição

de

fronteiras

ou

limites

entre

subsistemas,

mais

particularmente entre o subsistema parental e filial, ii) na gestão do
poder, com inversão da hierarquia vertical entre pais e filhos e em que
é o/a filho/a violento/a que, dessa forma, assume o controlo da
relação, iii) na gestão da comunicação, com frequentes alianças e
coligações, muitas vezes potenciadas por uma anterior ligação
fusional entre o filho/a e o progenitor agora agredido (Pereira, 2010).
Menos estudada por investigadores sistémicos e terapeutas familiares,
a violência contra os idosos, perpetrada por filhos ou cônjuges, não
deixa de ter um valor comunicacional semelhante, surgindo o
comportamento violento como uma forma de gestão da relação e de
submissão do outro à vontade do agressor.
A manutenção de comunicações disfuncionais no seio da família,
como a complementaridade rígida ou a escalada simétrica,
independentemente da etapa do ciclo vital da família, constitui um
fator importante para a manutenção da violência familiar (Alarcão,
2000; Perrone & Nannini, 1998).
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Por todas estas razões, equacionar a possibilidade de trabalhar o
sistema em que a violência ocorre, nomeadamente a família e/ou o
casal, de acordo com os princípios e as estratégias da terapia familiar e
de casal pode parecer coerente e necessário. São, no entanto,
frequentes as chamadas de atenção para que a existência de violência
no seio da família pode assumir-se como uma clara contraindicação,
particularmente quando a violência ainda está presente e quando o
agressor não assume o seu comportamento.
Neste sentido, desde o princípio, em todas os casos recebidos51
(mesmo naqueles em que o pedido por parte da entidade sinalizadora
era de terapia casal/familiar), o SVF privilegiou a avaliação prévia da
situação, e do risco/perigo de revitimização associado, junto de cada
um dos protagonistas da violência e das suas redes de suporte, antes
de proceder ao seu encaminhamento para intervenções específicas.
Não

significa

isto

menor

interesse

ou

consideração

pelas

avaliações/intervenções anteriores, ou mesmo pelo eventual pedido
dos protagonistas da violência. Apenas se assumiu a importância de

51

Embora o SVF se caracterize por ser um serviço de segunda linha, aceitando
encaminhamentos por parte de outros profissionais e serviços da comunidade (das
áreas da justiça, da saúde, do social, da educação, das forças de segurança, etc.),
existe também a possibilidade de serem os próprios utentes a solicitar a intervenção,
de modo direto. Assim, os pedidos são diversos, podendo enquadrar-se em três
tipos: prevenção (não está sinalizada uma situação de violência, mas existe um
conjunto de fatores de risco, que importa minimizar), intervenção na crise (a
violência está presente no momento da sinalização, importa garantir a segurança dos
seus protagonistas e promover a mudança de comportamentos, no sentido da nãoviolência) ou intervenção no pós-crise (a situação de violência foi ultrapassada, o
pedido relaciona-se com o seu impacto na qualidade de vida da(s) pessoa(s)).
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recolher e analisar a informação necessária à melhor definição do
projeto de intervenção a realizar.
O que desde cedo percebemos, com o auxílio da experiência de muitos
outros terapeutas familiares a trabalhar neste contexto (Almeida &
Durkin, 1999; Bograd & Mederos, 1999; Goldner, 1999; Greenspun,
2000; Stith, Rosen, & McCollum, 2002 52), é que a terapia familiar ou
de casal está contraindicada em casos de elevada severidade e/ou de
complementaridade rígida como padrão comunicacional dominante,
uma vez que nestas situações a família, ou o casal, não reúnem
condições de flexibilidade, espontaneidade e relativa igualdade, entre
si, necessárias a uma profícua partilha dos significados atribuídos por
cada um às experiências de todos e a uma leitura circular dos
comportamentos e comunicações interpessoais. A estimulação desta
circularidade de pensamento e de comunicação poderá ser delicada, e
talvez até impossível, em situações nas quais um ou mais elementos
sentem a sua liberdade restringida na presença de outro(s). Por outro
lado, pela valorização da contextualização dos acontecimentos, este
tipo de abordagens conjuntas pode promover, indiretamente, a
minimização da violência ou a externalização da culpa por parte do(s)
seu(s) autore(s) (Greenspun, 2000).
Na prática clínica, a violência familiar sempre esteve presente, em
maior ou menor grau, direta ou indiretamente, nos gabinetes dos
52

Para uma leitura mais aprofundada acerca de exemplos de intervenções
sistémicas, de casal / familiares, no contexto da violência entre parceiros íntimos,
consultar estas fontes.
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terapeutas familiares. Ainda hoje isso acontece, estejam ou não os
terapeutas preparados para a identificar ou tratar diretamente53. Se a
violência for tratada como qualquer outro sintoma de perturbação
familiar, corremos o risco de poder normalizá-la, aliando-nos (de
forma implícita) à narrativa do agressor que quase sempre a justifica,
através dos problemas e interferências da família nuclear ou alargada,
entre outras explicações (Henning & Holdford, 2006). Assim, é
fundamental que os terapeutas familiares tenham formação e treino
específicos para abordar a problemática da violência de uma forma
adequada, o que quase sempre exige uma intervenção complexa,
multidisciplinar e multissetorial, que extravasa os recursos do
gabinete. As intervenções conjuntas merecem, por isso, uma cuidada
ponderação, ainda que nalguns momentos ou nalgumas situações elas
possam ser utilizadas com comprovada eficácia.
A reflexão acerca dos critérios de admissão para estas intervenções
levou-nos a uma reflexão, também ela desafiante, acerca do conceito
de violência. De facto, os casais ou famílias que procuram terapia por
sua própria iniciativa, identificando problemáticas relacionadas com a
violência familiar (perturbações ao nível da comunicação do casal,
ciúme, questões de autoridade parental, etc.) a maior parte das vezes
apresentam, não um padrão comunicacional complementar rígido,

53

Alguns autores (Schacht, Dimidjian, George, & Berns, 2009) afirmam que os
terapeutas familiares não estão preparados para sinalizar casos de violência e que
têm tendência a, sobre eles, elaborar outros diagnósticos. Recomendam o uso de um
screening universal prévio à admissão dos clientes em terapia.
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onde o controlo e o domínio são unilaterais e a violência é apenas
mais uma forma de exercer esse poder abusivo de um elemento sobre
o outro(s)54, mas um padrão comunicacional simétrico, onde a
violência parece ter uma função mais expressiva do que instrumental
e, por isso, é mútua ou cruzada e pontual (carateriza-se por episódios
de agressão física ou verbal, sem existir um padrão de coerção ou de
castigo)55. Nestes casos, a identidade e a autoestima dos dois
elementos do casal está preservada e ambos aceitam a necessidade de
uma reflexão conjunta com vista à mudança (Perrone & Nannini,
1997).
Alguns autores (Carlson & Jones, 2010; Johnson, 1995; Johnson &
Ferraro, 2000; Perrone & Nannini, 1997) têm contribuído para esta
reflexão em torno de uma proposta de compreensão da violência, que
considera, basicamente, dois tipos distintos: o terrorismo íntimo, a
violência-castigo ou violência instrumental, de um lado, e a violência
situacional, a violência agressão ou violência expressiva, do outro. No
primeiro caso temos a violência como negação do conflito, com um

54

Johnson e Ferraro (2000) denominam este tipo de violência como Terrorismo
Íntimo e afirmam que este é mais passível de ser encontrado entre a população que
recorre a serviços especificamente dirigidos à violência (e.g. casas-abrigo), aos
tribunais, ou às urgências / medicina legal.
55

Johnson e Ferraro (2000) designam este tipo de violência como violência comum
de casal ou violência situacional, afirmando que é o mais prevalente na população
em geral, sendo por isso, melhor representado pelos inquéritos normativos que se
realizam junto da população em geral ou em serviços de cuidados primários,
dirigidos a toda a comunidade.
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poder normalizador do outro e da relação; no segundo tipo está a
violência como dramatização do conflito, com o poder de o explicitar
com vista à sua resolução.
Figura 1. Modelo de compreensão do conceito de violência:
do conflito ao controlo
(Traduzido e adaptado de Carlson e Jones, 2010, p.251)

Estes dois pólos, identificados por Carlson e Jones (2010) no esquema
conceptual que acima traduzimos (figura 1), não pretendem, de modo
algum, desvalorizar um tipo de violência em relação ao outro. Sabe-se
que os homicídios conjugais podem ocorrer em qualquer um deles e
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que todos os casos de violência comportam um determinado grau de
risco, devendo ser tratados de modo responsável e cuidadoso, de
forma a evitar que a intervenção envolva revitimização ou seja
contraproducente em relação ao objetivo geral de cessar a violência e
proteger os seus atores. No entanto, estes modelos acentuam a
necessidade de perspetivar a intervenção de modo distinto, para que
esta seja específica e ajustada a cada situação em concreto, saindo do
paradigma “one size fits all”, ou seja, de que uma única resposta,
normalizada, é adequada para todas as situações de violência familiar
(Lehmann & Simmons, 2009).
No diagnóstico prévio à definição da estratégia de intervenção é
fundamental avaliar a vítima, o agressor e a própria relação violenta.
Nesta avaliação, destacamos a pesquisa do nível de controlo na
relação, da presença ou não de medo (ou terror) por parte da vítima,
do grau de severidade das agressões (físicas e psicológicas) e dos
motivos/ intenções daquele que exerce a agressão, bem como da
perspetiva do recetor. Outra questão fundamental será avaliar a
presença ou não de vínculo afetivo entre os protagonistas da violência,
bem como os seus objetivos e necessidades. De toda esta avaliação
surgirão implicações ao nível da intervenção terapêutica, sendo as
terapias familiares ou de casal especialmente contraindicadas para os
casos que se situam no pólo do controlo, ou seja, para aqueles casos
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nos quais a violência parece ter uma função claramente instrumental56.
Ainda assim, mesmo nos outros casos, em que a violência surge com
um valor comunicacional denunciando o mal-estar de todos, este tipo
de intervenções deve ser cuidadosamente ponderado, pelo menos
numa primeira fase. Quando a violência irrompe nas relações,
ultrapassou-se a barreira do que deve ser permitido e aceite, e a crise
que se instala na família deve ser gerida respeitando o tempo de cada
um para a mudança. A probabilidade dos limites voltarem a ser
invadidos é muito maior, o que por si só aumenta o risco de
reincidência e até o perigo de homicídio. De modo a repor essas
fronteiras ou a valorizá-las, excluído o risco/ perigo associado à
situação de violência, é importante que a intervenção comece por se
dirigir à reflexão e mudança individual. É, contudo, desejável que os
dois elementos do casal sejam envolvidos nesse trabalho, ainda que
em separado, podendo este ocorrer no mesmo contexto institucional
ou em contextos distintos57.
Johnson (2006) adverte para o facto de que quando não temos a
certeza do diagnóstico ou quando temos acesso apenas à narrativa de
um dos elementos do casal, por precaução e segurança, devemos partir

56

É comum nestes casos nenhum dos elementos do casal estar motivado para este
tipo de intervenção; a vítima por medo das implicações, o agressor por não
reconhecer a necessidade nem ter crítica face ao problema.
57

Quando é possível intervir com os dois elementos do casal no mesmo contexto é
útil que sejam terapeutas diferentes a trabalhar com cada um deles, ainda que,
nalguns momentos, esses terapeutas possam conversar e trocar informações sobre o
caso, de modo a amplificar a sua visão do mesmo. Quando esta intervenção decorre
em contextos distintos, defendemos a mesma necessidade de articulação.
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do pressuposto de que não existem condições para uma intervenção
conjunta. Por prudência, é fundamental, numa primeira fase, ouvir os
dois elementos do casal em separado, independentemente do contexto
desta intervenção. Só depois de uma fase inicial de cuidada avaliação
(que no Serviço de Violência Familiar chamamos de fase de
“acolhimento”) junto dos protagonistas da violência e suas redes de
suporte (primárias

e secundárias),

é possível ponderar

um

encaminhamento adequado.
No Serviço de Violência Familiar as intervenções sistémicas,
familiares ou de casal surgem, a maior parte das vezes, após o
enquadramento judicial ter cessado e depois de uma intervenção
prévia (cuja duração depende do caso a caso) dirigida à mudança
individual (consciencialização do problema e do seu papel na
manutenção do mesmo, promoção de competências comunicacionais
adequadas para lidar com a tensão), que pode ser trabalhada em
contexto grupal (por critério de género) ou individual. Da nossa
experiência é de realçar a utilidade, nesta fase prévia, do acolhimento,
das intervenções com a rede primária de cada elemento do casal,
incluindo geralmente as pessoas por eles escolhidas e percebidas
como fonte de suporte (habitualmente são pessoas da família de
origem que comparecem). Estas sessões servem para clarificar a
história familiar e individual, bem como para reforçar mecanismos de
suporte e laços de afeto e partilha de um património familiar comum.
Embora, na maior parte das vezes, esse património familiar esteja
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relacionado com as dificuldades atuais, também é possível, através
dele, encontrar recursos para a resolução das tensões e dos problemas.
Pensamos, no entanto, que, numa segunda fase, e quando as relações
familiares estão preservadas (o casal mantém a relação e a coabitação)
e existe vínculo afetivo 58, é útil e desejável que a relação de
casal/familiar seja abordada de modo direto, na presença de uns e de
outros. Isto porque “as vítimas e os vitimadores nunca estão sozinhos,
pelo que a mudança requer uma modificação do sistema vincular em
que estão imersos” (Alarcão, 2000, p. 311). Nestes casos, o objeto de
análise vai para além dos indivíduos, focando-se no nível
interacional/relacional,

e

procura

aprofundar

as

estratégias

desenvolvidas no primeiro nível de intervenção. Estas sessões
conjuntas

servem ainda

para

desenvolver

a

capacidade

de

metacomunicação do casal/família, no sentido de transformar a
narrativa problema, a partir da potenciação dos resultados únicos ou
das soluções ocasionais, e para, em retrospetiva, avaliar todo o
caminho de intervenção percorrido (Greenspun, 2000), retomar o
desenvolvimento familiar e fortalecer os vínculos afetivos dentro da
família. Da nossa experiência, o reforço da relação é um bom
preventor da reincidência da violência (Guerney, 1977, cit. por De
Silva & Marks, 1997). Nesta fase, os elementos a convocar são,

58

De sublinhar que enquanto o nível de conflitualidade permanece elevado, o autor
da violência não reconhece a sua responsabilidade e a família não demonstra
ressonância emocional, não estão reunidas condições para passar a esta segunda fase
de intervenção.
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preferencialmente, todos aqueles que se revelam importantes para a
manutenção do funcionamento problemático, ou apenas o casal
quando os filhos procuram destriangular ou não estão disponíveis para
a intervenção.
Para concluir, importa sublinhar que, embora ao nível da intervenção
as abordagens conjuntas sistémicas sejam sensíveis, tal como foi
exposto, ao nível compreensivo, é fundamental a multiplicação das
visões sobre o problema da violência familiar, incluindo o olhar
transgeracional, intrapsíquico, interacional e contextual (Scheinkman
& Werneck, 2010) para além do olhar cultural, ou seja, é fundamental
desenvolver uma narrativa inclusiva, ecossistémica que oriente
qualquer intervenção, independentemente do seu contexto, e que
valorize a complexidade, as competências, a autonomia e a autoorganização das famílias (Alarcão, 2000).
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3.3. PROGRAMA DE INTERVENÇÃO COM AGRESSORES
João Redondo, Inês Pimentel

“Voltar-se para o ódio multiplica o ódio, acrescentando profunda escuridão
a uma noite já sem estrelas. A escuridão não pode livrar-nos da escuridão,
apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode livrar-nos do ódio, só o amor
pode fazer isso."
Martin Luther King Jr.

Se existe hoje uma consciência alargada sobre a necessidade de
denunciar as situações de violência doméstica e de apoiar as vítimas
de violência, é necessário compreender também que, dada a natureza
deste fenómeno e as características psicossociais dos agressores, uma
das formas de proteger as vítimas e de prevenir futuras vitimações é,
precisamente, favorecer a mudança nos agressores no sentido de um
comportamento relacional, atual e futuro, não violento.
Tendo como objetivos principais a definição de estratégias que
possam ter como alvo as características identificadas no agressor,
diminuir a reincidência e aumentar a segurança d@s parceir@s, a
investigação tem tentado definir perfis/tipologias relativamente aos
agressores, por exemplo a de Holtzworth-Munroe & Stuart (1994)59,

59

Outras referências: Buzawa, Hoteling, & Klien, 1998; Gondolf, 1988; Johnson,
1995; Kantor & Jasinski, 1998; Shields, McCall & Hanneke, 1988; Straus, 1996.
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uma das mais conhecidas. Na prática, o que poderemos afirmar é que
os agressores não são um grupo homogéneo. Na sua maioria, à luz do
atual conhecimento, o comportamento violento associado à violência
familiar/entre parceiros íntimos, não tem necessariamente subjacente
uma perturbação psiquiátrica que, poderíamos acrescentar, à luz da
nossa experiência no SVF, incapacite o agressor para avaliar a
ilicitude dos seus atos e para se determinar de acordo com essa
avaliação.
No Serviço de Violência Familiar, procurámos na definição da
organização e implementação do nosso programa para agressores —
que muito resumidamente iremos apresentar — ter em conta os
seguintes aspetos:

Quadro 1. Aspetos a ter em conta
na definição de um programa para agressores

-

Avaliação aprofundada do agressor e do contexto em que ocorre a
violência
Ênfase na motivação, empenho e fiabilidade do agressor, no que diz
respeito à sua forma de encarar o problema e de participar no
programa
Critérios de admissão claros no programa e estratégias a implementar
com objetivos bem definidos
Avaliação das intervenções
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1. Quanto à avaliação aprofundada do agressor e do contexto em
que ocorre a agressão — para a qual será necessária mais do que
uma sessão — é importante garantir desde o primeiro momento, a par
com esta avaliação, a segurança da(s) vítima(s). Neste enquadramento,
tal como é referido no SARAR 2012, considera-se fundamental:
-

Aquando do

PRÉ-ACOLHIMENTO

(e sempre que possível) a

realização de uma primeira avaliação (por telefone/presencial)
com quem encaminha a situação, tendo em vista definir no
imediato: (a) a urgência da intervenção por parte do SVF; (b)
quem virá à 1ª consulta de acolhimento (rede primária e/ou
secundária60); e (c) da necessidade de medidas específicas,
para segurança dos vários atores envolvidos na situação de
violência.
-

Na consulta de

ACOLHIMENTO

a elaboração da história

61

clínica , sendo que os dois parceiros devem ser avaliados;

60

Por exemplo, quando a equipa da DGRS e/ou da EMAT e/ou da CPCJ estão
envolvidas na avaliação/ intervenção da situação de violência, convidamos
sistematicamente o(s)profissional(ais) que acompanham o caso a estar(em)
presente(s) na 1ª sessão. A sua presença (que se repete, em algumas consultas, com
prévio consentimento d@ utente) permite um conhecimento mais preciso da
problemática e do risco/ perigo para a vítima e em simultâneo ajuda a potenciar as
competências e a performance do grupo de trabalho/rede. No global, poderemos
afirmar que previne a “empurroterapia” e a burocratização dos “cuidados”,
reforçando na maioria das situações a acessibilidade e uma maior “proximidade” do
agressor com a rede de serviços, em especial com a Saúde.
61

Ao longo das várias sessões é importante avaliar sobre a sua motivação para
mudar de atitude/comportamento e a sua capacidade para assumir compromissos.
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-

Não esquecer de colocar questões sobre a existência de ideias
de suicídio e sobre o consumo de substâncias;

-

Avaliar junto da vítima sobre os argumentos, as ameaças (de
homicídio)62 e a violência perpetrada63 pelo parceiro, para que
o profissional possa avaliar o potencial de risco/perigo
associado à situação de violência;

-

Avaliar sobre o risco/perigo em relação às crianças que vivem
na mesma casa que o agressor e da necessidade de adotar
medidas para a sua proteção;

-

A realização do genograma. Poderá ajudar na avaliação da
história da família e da qualidade das relações podendo,
eventualmente, contribuir (a sua aplicação) para esbater
padrões

comunicacionais

associados

a

simetrias

ou

complementaridades patológicas;
-

Avaliar a rede de suporte (mapa de rede). Para além de
contribuir para avaliar fatores de proteção e de risco em
relação à situação de violência, representa um importante
contributo para a definição das estratégias a implementar,
incluindo a elaboração do plano de segurança para a vítima.

62

Saber se tem arma(s) de fogo na sua posse.

63

Recolher informação sobre a frequência e intensidade dos episódios de violência
no último ano.
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-

Sempre que possível, tentar alargar a leitura da situação às
redes primárias e secundárias do casal/ família, iniciativa que
deverá refletir uma coconstrução dos subsistemas terapeuta/
casal.

Quando (re)avaliamos o risco e/ou perigo, ao longo das várias sessões,
não estamos a avaliar exclusivamente um indivíduo, avaliamos sim
uma situação. A este nível importa ter em conta que:
-

Esta avaliação é complexa e não está diretamente relacionada com
a leitura isolada dos potenciais indicadores.

-

Nenhum instrumento de leitura deverá ser usado como única
“medida”.

-

As várias checklists e instrumentos de avaliação 64 que possamos
adotar são apenas guias; não proporcionam uma avaliação
absoluta.

-

Confiar demasiado em qualquer

metodologia poderá ser

problemático.
-

Na violência entre parceiros íntimos as circunstâncias associadas
podem rapidamente sofrer mudanças, assumindo a violência o
padrão habitual ou uma maior gravidade.

-

Para uma avaliação mais precisa é fundamental recolher
informação (sobre agressores e vítimas) em múltiplas fontes.

64

Sobre este assunto consultar o Manual SARAR (2012). Projeto de Intervenção em
Rede 2009-2012.
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-

Não existe uma estratégia capaz de definir com precisão se um
agressor é capaz de matar ou não a companheira. Enquanto todos
os agressores são potencialmente perigosos, alguns têm maior
probabilidade de vir a cometer homicídio.

-

Quanto maior o número de indicadores e a severidade da
violência, maior é a probabilidade de ocorrer a morte da vítima.

-

Devemos ser muito cuidadosos quando falamos em casos de
“baixo risco”. Importa não esquecer que o agressor pode matar a
vítima, aparentemente, na ausência de indicadores de risco.

-

A avaliação deve ser sistemática e dinâmica. Quando necessário
há que voltar a reavaliar “como se nada soubéssemos da situação”.

Tendo em conta a informação recolhida e a avaliação realizada,
importa ir (re)definindo, sessão a sessão, a estratégia a implementar.
As nossas decisões são tão boas quanto a informação em que as
baseamos.
No geral importa ter sempre presente a importância de proteger a(s)
vítima(s), potenciar os fatores de proteção e esbater os de risco,
investindo a este nível, por exemplo, no tratamento da(s) patologia(s)
diagnosticada(s), se for este o caso e eventualmente recorrer ao
internamento se houver patologia que o justifique.
Relativamente à proteção da(s) vítima(s), esta pode ir desde a
elaboração de um plano de segurança, até ao contacto com as Forças
de Segurança e à adoção de medidas judiciais e em casos de maior
risco, ao “abrigo” de mulheres grávidas, com crianças menores ou que
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estejam de alguma forma vulneráveis.
De registar que ao nível da intervenção na fase aguda da crise o
PROTOCOLO

ENTRE O

CENTRO HOSPITALAR

COIMBRA (CHPC) / SERVIÇO

DE

E

UNIVERSITÁRIO

VIOLÊNCIA FAMILIAR (SVF)

DE
E O

DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E AÇÃO PENAL (DIAP), A DIREÇÃO
GERAL

DE

REINSERÇÃO SOCIAL (DGRS),

PÚBLICA (PSP)

E A

A

POLÍCIA

DE

SEGURANÇA

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA (GNR) veio

permitir avançar com uma estratégia (Fig. 1) que possibilita ao
sistema, de forma célere e eficaz, ir ao encontro das reais necessidades
daqueles que solicitam a sua intervenção.
Assim, tendo em vista um melhor desempenho, em termos de
obtenção de prova, de avaliação da situação familiar/social e de
proteção das vítimas de violência doméstica, pretende o DIAP, através
de um protocolo de articulação entre os órgãos de polícia criminal, a
Direção Geral de Reinserção Social (Equipa da Violência Doméstica)
e o Serviço de Violência Familiar do Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Coimbra, agilizar as intervenções por forma a tornar mais célere a
investigação. Com tal objetivo obteve-se um consenso de articulação,
traduzível no organigrama que se segue que, levado à prática,
permitirá alcançar os objetivos supra referidos.
Ao permitir-se que as várias entidades, cuja intervenção se impõe face
à situação que se apresenta, iniciem sem mais delongas o seu trabalho,
que decorrerá a compasso com a investigação, obter-se-ão ganhos
manifestos em termos de tempo e eficácia.
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Figura 1. Protocolo DIAP, DGRS, SVF, PSP, GNR

Tais ganhos resultarão do facto de, finda a investigação pelo OPC e
remetido o respetivo inquérito ao DIAP, o magistrado titular poder
limitar-se a solicitar à DGRS e ao Serviço de Violência Familiar os
relatórios relativos às intervenções que foram levadas a cabo e que
permitirão, eventualmente, um encaminhamento para a suspensão
provisória do processo. Ganhos de tempo porque a DGRS já efetuou
todas as diligências necessárias à elaboração do relatório; o mesmo
sucedendo relativamente ao Serviço de Violência Familiar, que já
avaliou a vítima e, eventualmente, o agressor.
Ganhos de eficácia pela celeridade com que se atuou e se protegeu a
vítima ao prestar-lhe apoio, iniciando também, eventualmente, uma
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intervenção ao nível do agressor (com vista à posterior integração no
programa para agressores).
2. Colocando agora a ênfase na motivação, empenho e fiabilidade do
agressor, no que diz respeito à sua forma de encarar o problema e
de participar no programa considera-se fundamental motivar o
agressor a investir na adoção de atitudes e comportamentos com vista
a um novo nível interacional/relacional, onde a igualdade e o respeito
pelo outro pontuem a comunicação na família e/ou na sua relação com
os outros. Neste enquadramento defendemos no SVF que o
“problema” do agressor não está no poder ou força que ele tem, mas
sim no modo como ele usa o seu poder e a força para controlar e
dominar a vítima. Na nossa perspetiva a “chave” na definição da
intervenção terapêutica não está pois em retirar-lhe o poder e a força
que ele possa ter, mas sim em ajudá-lo a gerir adequadamente esse
poder. Neste enquadramento sublinhamos que é importante,
relativamente às intervenções com agressores no contexto da violência
familiar / entre parceiros íntimos assumir:
-

Um posicionamento de ajuda no sentido terapêutico ao invés
de uma postura didática;

-

A adoção pelo terapeuta, em relação ao agressor(@), de uma
postura e atitude empática, em oposição a uma postura /
atitude de confronto;

-

A criação de contextos terapêuticos capazes de ajudar a
promover: (a) uma maior “proximidade” com os pensamentos,
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sentimentos, motivações, condutas e relações; (b) a melhoraria
da compreensão das situações do “ponto de vista” do outro; (c)
a investigação e a descoberta de novas respostas e
comportamento mais funcionais; (d) o ensaio das novas
“descobertas” no “aqui e agora”, num “como se”; (e) a
emergência de outros “enfoques” da experiência humana;
-

Uma intervenção terapêutica que privilegie uma abordagem
idiográfica, em vez de "um mesmo tamanho para todos”,
procurando sistematicamente abranger a complexidade da
violência e a heterogeneidade entre @s agressor@s;

-

Contrariamente a uma atitude moralizadora ou punitiva, o
terapeuta deve assumir uma atitude respeitosa para com @
utente;

-

A intervenção terapêutica deve procurar ir ao encontro das
necessidades d@ utente e procurar aumentar a sua motivação
para prosseguir a mudança de comportamento;

-

A intervenção terapêutica deve atender e ser também dirigida
às emoções d@ utente / autocompaixão (Fontinha, 2009) e
procurar ajudar @ utente a qualificar e assumir com clareza
afirmações positivas e funcionais que, por sua vez, irão
provocar mudança a nível das emoções e comportamentos;

-

O terapeuta deve investir nos “pontos fortes” d@ utente, em
oposição a centrar-se nas fraquezas ou nos erros do passado
d@ utente, contestar o seu caráter e promover a vergonha;
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-

A intervenção é um processo, não um produto “final”:

-

A avaliação implica um exercício conjunto envolvendo os
atores sociais e (quando necessária) a sua rede de suporte
(primária e secundária).

No Quadro 2 — onde também partilhamos o “olhar” de Peter Lehman
e Catherine Simmons (2009), relativamente à intervenção com
agressor@s — procuramos resumir alguns dos pontos anteriormente
enunciados e reforçar os contrastes entre a abordagem “tradicional” e
a abordagem adotada no Serviço de Violência Familiar.
Quadro 2. Abordagem “Tradicional” / Abordagem no SVF
ÁREA
Violência contra
mulheres é interpretada
como
Causas da Violência
Perspetiva sobre o
Agressor
Perspetiva sobre a
Intervenção
Micro-foco de
Intervenção

ABORDAGEM
“TRADICIONAL”
Uma extensão do poder e
controlo universais
masculinos
Sociedade que reforça
crenças do tipo patriarcal

ABORDAGEM NO SVF
Um fenómeno complexo
Evita impor uma
explicação universal

Todos são semelhantes

Diferentes tipos

Educacional

Terapêutica

Violência do indivíduo

Pessoa como um todo

Teoria e Contexto de
mudança

Pedagógica.
Coloca o enfoque na
mudança de perspetivas
sobre a mulher
Contexto coativo

Terapêutica.
Coloca o enfoque nas
capacidades e
competências
Contexto terapêutico

Para mudar
comportamentos, as
crenças devem
representar...

Confronto

Um ponto de começo, a
ser trabalhado ao longo
da intervenção
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Papel do técnico do
Programa de
Intervenção com
Agressores
Tratamento

Método de Intervenção /
Estratégias

Psicoterapeuta
Agente facilitador e de
ajuda

Professor

O mesmo método para
todos

Sempre em grupo

Pessoas diferentes
necessitam de métodos
diferentes de intervenção
Grupal (Intervenção
grupal com agressores;
Psicodrama moreniano)
Individual (consulta de
psiquiatria; Psicoterapia
individual de orientação
analítica ou sistémica)
Intervenção de rede
Familiar / casal.

Partindo deste conhecimento e tendo em conta o saber e o fazer que a
atividade desenvolvida no dia a dia do SVF nos tem permitido
adquirir, como implementar na prática estes princípios?

3. Relativamente aos critérios de admissão e às estratégias a
implementar no âmbito do programa de intervenção com
agressores algumas breves considerações.
Concluído o acolhimento, e visando a reflexão e formalização da
estratégia de intervenção específica a adotar no caso-a-caso — a par
com a eventual (re)definição dos papeis dos vários interventores que
ao longo do acolhimento participaram na intervenção — voltam a
reunir-se: (a) a equipa do SVF; (b) os profissionais no terreno que
também acompanham (ou irão acompanhar) o caso; (c) os “atores”
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associados à situação de violência e a sua rede de suporte primária
(sempre que possível).
Tendo em conta a avaliação realizada, o agressor poderá ser
encaminhado, entre outras intervenções específicas, para uma
intervenção grupal. Nesta fase do projeto terapêutico, o agressor
reconhece que a violência nas relações de intimidade é um problema e
que ele precisa de ajuda para a construção de um outro nível
interacional. A aceitação de participar nesta intervenção implica:
-

Assumir o compromisso de participar regularmente no
programa;

-

Mostrar vontade em manter em segurança os seus familiares;

-

Aceitar que o seu comportamento (violento) possa ser
monitorizado durante o programa 65.

No caso a caso, para o(s) arguido(s) que não venham a integrar o
grupo avaliar-se-á qual a estratégia mais adequada a implementar. A
sua não integração no grupo poderá estar associada a problemáticas
que possam afetar a sua capacidade de participar de forma plena no
programa (exs.: perturbação da personalidade, problemática(s)
aditiva(s), atraso mental, outra doença psiquiátrica descompensada,
surdez profunda, história de abuso sexual, antecedentes de violência
65

Resume-se a aceitar que a equipa do SVF possa dar informação ao sistema
judicial sobre (a) o programa definido; (b) o seu cumprimento da vinda às sessões;
(c) a evolução da situação (tem em conta a matriz subjacente e os fatores de risco
associados) e (d) sobre a avaliação da motivação para a mudança. Terá sempre
conhecimento pelo seu terapeuta da informação que irá ser enviada para o tribunal,
excetuando situações associadas à emergência de perigo para os “atores” sociais
envolvidos na situação de violência.
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com armas, dificuldades na língua) ou eventualmente a problemas de
acessibilidade.
A presença de patologia psiquiátrica/problemática(s) aditiva(s) implica
a intervenção em Consulta de Psiquiatria (no SVF)/internamento em
Serviço de Psiquiatria Geral ou o encaminhamento para programas de
desintoxicação no Serviço de Tratamento de Adições. Ultrapassada a
fase aguda da crise avalia-se de novo a estratégia a adotar.
Nos casos onde existe elevada tensão e dificuldades centradas no
próprio, por exemplo nas perturbações da personalidade (exs.:
borderline, passivo-agressiva, narcísica, psicopática), é mais frequente
estarmos perante indivíduos que “saíram” da relação e “perderam” a
sua rede de suporte primária/ família nuclear. Nestas situações, e tendo
em conta a perturbação dominante, optamos por uma intervenção
individual, cujos objetivos gerais visam potenciar maior organização
e estruturação dos diversos aspetos da personalidade, aumentar a
resiliência do indivíduo, minimizar a influência dos fatores de risco,
ajudar a identificar dificuldades e recursos, com vista à sua utilização
posterior.
Tendo em conta a patologia da personalidade dominante, esta
intervenção poderá abranger um “espetro” que num extremo assume
um setting mais suportativo e no outro predominantemente
psicoterapêutico. Na dimensão especificamente suportativa (nos casos
mais graves) procuramos proporcionar ao utente um espaço-tempo
para fazer a catarse das tensões, que decorrendo no contexto
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terapêutico ajudam a esbater a ansiedade, a frustração e a
impulsividade/ agressividade associadas às “perdas”, prevenindo a
violência contra “terceiros”/ a(s) vítima(s). Em situações de crise, o
trabalho em rede tem aqui um papel fundamental na acessibilidade e
proximidade do utente aos serviços.
Em situações, como por exemplo, nos borderline, e tendo em conta os
objetivos gerais anteriormente definidos, atingimos o outro extremo
do “espectro” e investimos em intervenções individuais de orientação
analítica

ou

sistémica66,

a

par

com

consulta

de

psiquiatria/psicofármacos.
No global, é de registar que a maioria dos agressores acompanhados
no SVF se mantém na relação, como já vimos anteriormente. Na
maioria destas situações, a par com a intervenção com o agressor, o
SVF assegura a intervenção com a vítima (exs.: intervenções grupais
e/ou individuais / consultas de psiquiatria).
Antes de passar à exposição do setting terapêutico das intervenções
grupais com agressores no SVF, importa relembrar os trabalhos de
Miller,

Duncan

e

Hubble

(1997,

2004)

sobre

as

quatro

características comuns que contribuem para uma mudança bem
sucedida e previsível — encontradas também em muitas outras
análises de estudos de resultados, incluindo os de Lambert e Ogles
(2004, cit. Lehmann & Simmons, 2009) e Lambert e Barley (2001, cit.

66

Ler mais nos pontos 3.1. e 3.2. do capítulo II, da segunda parte, deste livro.
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Lehmann, & Simmons, 2009). Percentualmente distribuem-se da
seguinte forma:
-

40% do potencial de mudança assenta em fatores associados ao
utente (tais como história de vida, resiliência, motivação para
a mudança, rede suporte);

-

30% na relação terapêutica;

-

15% na atitude do terapeuta relativamente à capacidade para
transmitir um sentimento de esperança ao utente;

-

15% é atribuído à técnica adotada no processo de mudança.

No Serviço de Violência Familiar, e neste “segundo nível”, optámos
por uma estratégia que denominamos de Intervenção Grupal com
Agressores, que no glossário de termos referente aos atos
implementados

no

SVF

definimos

como

“Intervenção

psicoterapêutica que, num quadro de admissão da existência de
comportamento

violento

por

parte

do

agressor,

visa

a

consciencialização e transformação das estratégias por ele adotadas
em situações de tensão e/ou conflito de forma a potenciar a seleção e
promoção de comportamentos não-violentos no quadro das relações
interpessoais, nomeadamente familiares.“
- GRUPO de Agressores (fechado): n= 8 a 10
- PERIODICIDADE: sessões quinzenais de 90 m, (à 2ª feira, a partir
das 18:00 horas)
- DURAÇÃO: outubro a julho do ano seguinte
- LOCAL: Serviço de Violência Familiar
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RESUMO DA ESTRATÉGIA ADOTADA NAS SESSÕES

A.1 - ASPETOS GERAIS
Visando a aquisição de conhecimentos sobre a violência doméstica /
familiar e as problemáticas associadas, são “discutidos” vários temas 67
(um tema por mês).
-

Recorre-se a técnicas psicodramáticas, tendo em vista: (1)
promover uma maior “proximidade” com os pensamentos,
sentimentos, motivações, condutas e relações; (2) melhorar a
compreensão das situações / “ponto de vista” do outro; (3)
“investigar” e descobrir novas respostas / opções de
comportamento (mais funcionais); (4) ensaiar estas novas
“descobertas” no “aqui e agora”, num “como se”; (5) estimular
a emergência de outros “enfoques” da experiência humana.

-

Outras metodologias adotadas:

estimular

a

recolha

e

apresentação (pelos agressores), de material escrito, vídeo,
audio, etc. em relação aos vários temas abordados. Criação de
um “Jornal de parede”, com exposição da informação
produzida pelo grupo no SVF.

67

A título de exemplo: violência na família/ impacto na saúde; conceito/teorias
explicativas; ciúme; stalking; problemáticas aditivas; impacto da violência nos
vários “atores” envolvidos; comunicação na família/dinâmicas familiares (funcionais
/ disfuncionais); sexualidade; aspetos desenvolvimentais associados à VD; igualdade
de género; custos económicos da violência; legislação). Alguns dos temas são
propostos pelos utentes.
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-

Sessão pública, anual, a decorrer sobre a temática da Igualdade
de Género; contará com a participação do grupo na sua
organização assim como nas apresentações sobre o tema.

A.2 - ASPETOS ESPECÍFICOS / “FORMATO”68 DAS

SESSÕES:

As duas / quatro sessões iniciais (SVF) visam fundamentalmente: a
apresentação dos vários elementos que integram o grupo; estimular a
emergência de laços / confiança grupal; informar / esclarecer dúvidas
sobre o programa; definir as temáticas a abordar69.
Nas sessões seguintes:
1ª SESSÃO (DE CADA MÊS) 70
Avaliação grupal do trabalho da sessão anterior.
Apresentação teórica de um dos temas selecionados (powerpoint),
eventualmente apoiada por excertos de filmes, reportagens TV, notícias,
etc. — trabalho da responsabilidade dos técnicos (± 30 m)
Espaço” grupal, onde se trocam impressões sobre a apresentação. Visa não
só esclarecer dúvidas como também motivar os participantes a falarem
sobre a sua história de vida
Logo que se considere “suficiente” a informação disponível, dois dos
terapeutas dramatizam a “síntese” da(s) história(s) contada(s).

68

A intervenção apresentada, tendo em conta a evolução da sessão, sofre por vezes,
alterações no timing das várias estratégias, por sessão, aqui apresentadas.
69

Na seleção das temáticas a abordar são também tidas em conta as propostas
apresentadas pelos participantes no grupo.
70

Os três terapeutas que participam nesta sessão têm formação psicodramática
Moreniana.
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Segue-se a discussão / reflexão pelo grupo, voltando a estimular todos os
elementos deste a verbalizar experiências pessoais 71relativamente ao tema
abordado na dramatização.
A emergência de um “novo ator”, proveniente do grupo de agressores,
permite agora reiniciar a dramatização com a participação deste e de um
dos terapeutas envolvido na dramatização anterior; este “novo ator” procura
no seu “papel” quebrar a dinâmica interacional disfuncional anteriormente
dramatizada72.
Finalizada a dramatização, seguem-se os comentários do grupo e as suas
reflexões sobre a solução encontrada / sugestões para resolver o problema
colocado.
O elemento do grupo de agressores que participou na dramatização fala
sobre o “vivido” no papel que desempenhou e sobre as suas dificuldades /
facilidades na solução encontrada (ou não). Manifesta também o seu insight
relativamente às opiniões manifestadas pelos restantes elementos grupo.
A sessão termina com o comentário dos terapeutas sobre a sessão.

2ª SESSÃO (DE CADA MÊS)
Avaliação grupal do trabalho da sessão anterior.
O material a trabalhar nesta sessão parte do “TPC” realizado pelos
elementos do grupo de agressores.

71

Nesta reflexão os terapeutas reforçam e estimulam o grupo a incluir na sua
narrativa as respostas dadas no caso-a-caso / avaliação do(s) resultado(s).
72

Por indicação do(s) terapeuta(s).
331

Na sessão anterior é-lhes pedido que recolham informação (notícias de
Jornais, Revistas, TV, Rádio, extratos de Filmes, excertos de Livros, etc.)
sobre o tema abordado e tragam este material para a sessão.
Segue-se um “espaço” grupal, onde se trocam impressões sobre a
informação disponibilizada.
Poder-se-á recorrer a técnicas de ”role-playing” em situações em que o
grupo manifeste, por exemplo, maiores dificuldades na “objetivação”
relativamente a algum dos temas em discussão.
Antes do final da sessão o grupo / sub-grupos elabora(m) uma “síntese” (a
par com a recolha / “tratamento” do material que trouxeram de casa) da
informação a reter sobre a temática em discussão.
O trabalho produzido é afixado, posteriormente, num placard nos locais
onde decorrem as sessões (em espaços destinados a expor esta informação).
Após a apresentação / justificação da “síntese” realizada pelo grupo, a
sessão termina com o comentário dos terapeutas sobre o trabalho realizado.

B - Na sequência da

AVALIAÇÃO ANUAL

(grupal / individual) da

evolução de cada caso e tendo em conta as necessidades individuais /
familiares, redefinem-se (a) as estratégias de intervenção e (b) os
papéis dos profissionais/ serviços envolvidos na implementação do
programa.
De registar que, aproximadamente 4 vezes/ano o SVF e a rede de
suporte procuram reunir, também com os utentes, para reavaliar
trimestralmente a situação e se existe ou não necessidade de alterar o
programa em implementação.
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Relativamente à continuidade da intervenção no SVF as duas
estratégias mais frequentemente adotadas estão associadas ao
psicodrama moreniano grupal e à terapia familiar/ casal sistémica.
- Psicodrama grupal, para os utentes que, apesar de terem
conhecimentos sobre a problemática, reconhecerem que fazem parte
do problema, perante situações de maior tensão na relação, evitam o
conflito, abandonando o espaço, invalidando a hipótese de
metacomunicar.
- Terapia familiar / casal, no âmbito do follow-up, visando avaliar
como o casal /família gere as situações de maior tensão (fatores de
proteção/ risco) e a facilidade/dificuldade com que “trocam de papel”
nestas situações e metacomunicam. Têm como principal objetivo
investir na implementação de “novas estratégias relacionais de
não-violência” adotadas pela família / casal.
De registar que, nesta nova fase da intervenção (em princípio) o
agressor já não estará a cumprir medida judicial.
C - Ultrapassada a fase anterior (seis meses a um ano) reavaliar
evolução da situação com o(s) “ator(es)” envolvido(s) e respetivas
redes de suporte73.
D - Programar alta74.

73

Conta, nesta avaliação, com a participação / feedback da rede de serviços
envolvida no momento.
74

Sessão que decorre com a presença do utente e dos vários elementos da sua rede
de suporte (primária/secundária), que participaram nas várias fases do programa de
intervenção.
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4. Relativamente à avaliação final do programa coloca-se a
questão: Como poderá um homem que foi violento ser (re)definido
como não violento?
Alguns autores pontuam os seguintes critérios:
- Cumpriu com o programa proposto visando consolidar sua mudança
comportamental e assumir o compromisso de pôr fim à sua violência;
- Assume a sua responsabilidade pelas ações violentas;
- Reconhece a sua capacidade para controlar e cessar as suas atitudes
violentas;
- A esposa/companheira confirma (em encontros separados), que o
companheiro não mais foi violento e que houve também uma mudança
de atitude em relação à violência;
- Um período significativo sem novos episódios de violência.
Acrescentamos, relativamente à avaliação da mudança, mais alguns
critérios que podemos avaliar (quantitativa ou qualitativamente):
- O que observamos e ouvimos (narrativa) do agressor ao longo do
programa? da família? d@s amigos? do@s vizinh@s? d@s colegas de
trabalho? d@s profissionais dos serviços?
- Que mudanças observamos no genograma? E no mapa de rede?
- Como cumpriu com o programa relativamente ao horário, nº de
faltas/ justificações?
- No caso das intervenções grupais, como @ avaliam os
companheir@s de grupo?
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- Como evoluiu a situação laboral? E a situação económica?...
A avaliação da intervenção com agressores, nos USA e no Reino
Unido, mostrou que:
- Entre 50% a 90% dos que completaram o programa mantiveram-se
não-violentos (violência fisicafísica) em follow-up de 6 meses a 3 anos
(Eisikovits & Edlerson, 1989; Rosenfeld 1992; Tolman & Bennet,
1990, cit. Rothman, 2003, p.3);
- As formas não-físicas do abuso são prevalentes entre os indivíduos
que completaram o programa estabelecido. Segundo Gondolf (2002
cit. Rothman, 2003, p. 3), 72% dos homens são verbalmente abusivos
15 meses após terem completado o programa.
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Health

3.4. PSICODRAMA

MORENIANO GRUPAL COM VÍTIMAS OU COM

AGRESSORES

Joana Maia, Inês Pimentel, João Redondo

O Psicodrama Moreniano é uma estratégia terapêutica criada por
Jacob Levy Moreno (1889, Bucareste – 1974, Nova Iorque), um
médico, que desde cedo viu na dramatização e no teatro a
possibilidade de ser e falar com(o) Deus75. Este exercício de
espontaneidade possibilitava a quem nele participava a construção de
personagens mais ou menos próximos dos reais, servindo para debater
os complexos temas da vida pública (política, justiça) e mais tarde da
existência individual, assumindo a sua função terapêutica. O
Psicodrama constituiu-se assim, em 1936, como instrumento de
trabalho no contexto hospitalar da psiquiatria e da saúde mental, com
resultados muito positivos com doentes psicóticos. Moreno pediu para
que na sua lápide constasse a frase: “Aqui jaz aquele que abriu as
portas da psiquiatria à alegria”, e de facto, assim foi. Através do
teatro, os doentes não só experimentavam novos papéis e contextos,
estimulavam a sua criatividade, treinavam competências e divertiamse, o que comporta um valioso poder afetivo e efetivo.

75

A este respeito ver Autobiography, J.L.Moreno, 1985.
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O Psicodrama é, então, uma “psicoterapia grupal” que decorre num
setting específico e utiliza determinadas ferramentas/técnicas (como o
duplo, a inversão de papéis, etc.) para promover a autorreflexão e a
reaquisição do sentido de autoria sobre a própria vida (estimulado pela
necessidade de ser protagonista da sua história no palco que simula a
própria vida). O valor metafórico das dramatizações permite aos
indivíduos simbolizar os dramas e conflitos internos e interpessoais,
sem recurso às palavras, muitas vezes já viciadas por esquemas de
pensamento lineares e redutores. A complexificação da realidade,
pelas múltiplas leituras do que se observou e viveu (feitas pelos
participantes e pelos observadores) permite aos indivíduos um
alargamento dos significados e das alternativas possíveis. Para além
do potencial terapêutico do grupo e da ação, também a valorização das
competências, dos saberes e das perspetivas dos participantes, mudou
o enfoque da psiquiatria da época, dos quadros nosológicos estáticos,
para o dinamismo das forças e das competências treinadas no aqui e
agora da dramatização.
De forma simples, os elementos-chave que descrevem a sessão de
psicodrama podem ser resumidos em: três contextos (social, grupal,
dramático), cinco instrumentos (diretor, protagonista, egos-auxiliares,
grupo e palco) e três etapas (aquecimento: inespecífico e específico;
dramatização e comentário/partilha).
As técnicas psicodramáticas utilizadas são múltiplas, podendo ser
divididas em dois grupos: puras e não puras. As técnicas puras (átomo
social/familiar, solilóquio e inversão de papéis) são assim designadas
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pois implicam uma interferência mínima do diretor no material
veiculado, que é exclusivamente fornecido pelo protagonista,
respeitando mais a sua vivência da realidade. Deste modo, devem ser
as mais frequentemente utilizadas durante a dramatização, uma vez
que o objetivo do psicodrama é a ação no “aqui e agora”, devendo
desviar-se o mais possível da interpretação (do diretor e do grupo),
que é inevitável em maior ou menor grau quando se utilizam as
restantes técnicas, “não puras”, como o duplo, a interpolação de
resistências, o espelho, a realização simbólica, as esculturas e roleplaying.
Os princípios fundamentais desta psicoterapia assentam na teoria dos
papéis e nos conceitos de espontaneidade, tele, matriz de identidade e
catarse de integração.
Segundo a teoria dos papéis, um indivíduo é tão mais saudável quanto
maior for o grau de conexão do seu “eu” aos papéis que desempenha
habitualmente, e tão mais perturbado do ponto de vista mental,
emocional e relacional, quanto maior for o número de falsos papéis
(aqueles que não estão em conexão com o seu verdadeiro “eu” –
núcleo do eu) que desempenhe socialmente.
O conceito de espontaneidade remete para a capacidade de adequação
de resposta a um determinado contexto, podendo ser definido como
sendo a capacidade de responder adequadamente a um estímulo novo,
e de responder de maneira nova e adequada a um estímulo antigo.
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Já o conceito de tele, ou capacidade télica, relacionada com a
capacidade de empatia, diz respeito à característica humana de ser
capaz de comunicar afetos à distância, através de linguagem não
verbal, e de captar e compreender o estado de alma do outro e a
perceção que esse outro tem de si.
Inerente à teoria psicodramática encontra-se também o modelo de
desenvolvimento de personalidade criado por Moreno, e que designou
de matriz de identidade, descrevendo a forma como a criança começa
a desenvolver os papéis psicossomáticos com o objetivo primário de
suprir as suas necessidades fisiológicas, e com estes progride no
processo de diferenciação. Moreno estabeleceu três etapas de
diferenciação progressiva da criança (total indiferenciada, total
diferenciada e separação fantasia/realidade), estabelecendo um
paralelismo entre estas e três técnicas psicodramáticas (duplo, espelho
e inversão de papéis), treinadas espontaneamente pelas crianças nessa
respetiva etapa, durante os seus jogos de exploração.
Falar de catarse de integração é falar de momentos de transformação,
que Moreno comparava a novos nascimentos (status nascendi) por
possibilitarem a libertação de falsos papéis, permitindo assim adotar
novos comportamentos, mais espontâneos, e mais sintónicos com o
núcleo do eu, enriquecendo a pessoa com novas perceções e novos
papéis.
É por tudo isto que o Psicodrama, sendo um método psicoterapêutico
de grupo, baseado na ação, e inevitavelmente na expressão corporal e
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emocional, pode ser utilizado como uma poderosa arma terapêutica na
abordagem dos atores da violência familiar/ entre parceiros íntimos.
Através da dramatização de cenas familiares e conjugais são
trabalhados sobretudo aspetos da relação e da comunicação na
família/casal, o que, antes de mais, permite uma melhor compreensão
das dinâmicas que possibilitaram o início da violência e que
perpetuam a sua manutenção. Conseguir evidenciar esta circularidade
presente na violência e fornecer uma leitura sistémica, não linear e
dicotómica do problema, deve ser o primeiro passo na abordagem
terapêutica, quer da vítima, quer do agressor. Em ambos os casos, o
contexto psicodramático constitui um espaço privilegiado para a
expressão emocional permitindo também explorar, valorizar e
integrar/contextualizar aspetos e acontecimentos da história pessoal e
familiar que podem ter aumentado a vulnerabilidade para exposição
e/ou perpetração de situações de abuso e violência.
Do ponto de vista da vítima de violência, o contexto grupal constitui
um espaço privilegiado de acompanhamento, atenuando o isolamento
social extremo, real e subjetivo a que a vítima é por regra sujeita ao
longo do tempo. Além disso, é efetivamente um espaço protegido,
onde é possível trabalhar não só os aspetos relacionais com o agressor,
a família nuclear e alargada e o átomo social, mas também
dificuldades na comunicação, experimentando novas estratégias de
interação, que sejam mais adequadas e eficazes na resolução dos
problemas. Com a progressiva perceção do contexto dramático como
um espaço de liberdade, não crítico nem ameaçador, é possível que
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estas mulheres se permitam entrar em contacto com as suas emoções
básicas (medos, frustrações, traumas), exprimindo-as e identificandoas. Ao proporcionar uma realidade em que podem ser treinados
comportamentos alternativos aos

habituais,

sem que surjam

consequências na vida “real”, o comportamento vai-se tornando
progressivamente mais espontâneo, com uma progressiva reaquisição
da capacidade de decisão ou de poder nas suas próprias vidas. Poderão
então ser (re)descobertos sentimentos de segurança e confiança,
contrariando a típica negação das necessidades próprias e submissão
face ao outro. Através da dramatização e dos comentários/partilha do
grupo pode ser esbatida a tendência para crenças irrealistas quanto à
capacidade de mudança do agressor, bem como aumentado o insight
para os seus próprios padrões repetitivos de comportamento, que
perpetuam o ciclo de violência.
Outra vantagem do psicodrama, sobretudo na abordagem das vítimas,
é a regularidade quinzenal das sessões, o que permite a monitorização
clínica, aliada a um menor risco de dependência do sistema de saúde e
do terapeuta, em relação às psicoterapias individuais.
O psicodrama é também muito útil no tratamento das consequências
que a violência tem na saúde mental das vítimas. Grande parte das
vítimas, mais cedo ou mais tarde, acaba por desenvolver patologia
psiquiátrica76, decorrente do permanente estado de tensão a que são

76

Ver no Quadro 1 deste livro (p. 59) “Consequências da violência entre parceiros
íntimos”, sobre a saúde da mulher (OMS, 2002).
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sujeitas, e nalguns casos pela exposição repetida a situações de
extrema violência, prolongada no tempo.
À luz da teoria psicopatológica do psicodrama, que descreve a origem
das perturbações mentais com base na teoria dos papéis e sua
consonância com o núcleo do eu (teoria criada por Moreno e
desenvolvida por Rojas Bermudez), a psicopatologia desenvolvida por
estas mulheres tem como causa comum o permanente estado de stress
e hiperalerta que a dinâmica de violência provoca. Segundo
Bermudez, nesse contexto de hiperalerta, as defesas do núcleo do eu
(si-mesmo) encontram-se expandidas, impedindo o contacto dos
papéis espontâneos/verdadeiros (aqueles que estão em sintonia com o
verdadeiro “eu”) com os respetivos papéis complementares, dando
origem ao surgimento de outros papéis, não espontâneos (falsos
papéis, não conectados ao núcleo do eu) e que geram mal-estar
psicológico e doença mental, tão mais grave quanto mais intenso e
prolongado for o seu desempenho.
Especificamente no caso da perturbação de stress pós-traumático,
perante situações traumáticas o processamento de informação regride
ao nível pré-verbal, uma vez que as emoções intensas invadem o
pensamento. As estruturas cognitivas podem ser afetadas com a
experiência de dor física, vulnerabilidade psíquica e intensidade
emocional do terror. Assim, as memórias traumáticas fragmentadas
são reexperienciadas mais a nível emocional do que cognitivo. Muitas
destas memórias não estão disponíveis a nível consciente-cognitivo,
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pelo que as técnicas do psicodrama, ao utilizarem sobretudo o nível
analógico da comunicação (simbólico) potenciam o seu acesso.
Face ao trauma pode ser utilizada uma técnica que Moreno descreveu
em 1939 como “choque dramático”, originalmente para a intervenção
psicodramática em doentes psicóticos. Moreno descreve que recriando
uma situação traumática no ambiente protegido da dramatização, após
o devido aquecimento específico, ao revivenciar a situação de forma
menos dependente e impotente, o protagonista experiencia a situação
com maior espontaneidade e liberdade, e sem a sensação/experiência
de isolamento, dado que o vínculo estabelecido com os terapeutas e o
grupo produzem a sensação do “vivido com”. Tal sentimento pode ter
um

efeito

multiplicativo

na

fase

de

comentário/partilha,

proporcionando efeito de catarse de integração não só para o
protagonista mas possivelmente também para o grupo, que se revê
facilmente na dramatização.
No trabalho psicodramático com vítimas é importante atender: a uma
cuidada e constante avaliação do risco/perigo; assegurar um contexto
securizante e de conforto; não incluir pessoas com medos agudos de
situações sociais, incapacidade de tolerar pequenos conflitos
interpessoais ou de manter um relacionamento interpessoal estável;
necessidade de explicar cada fase e passo da intervenção; postura de
negociação acerca do objeto de dramatização (respeitando o tempo e a
vontade dos participantes); fazer progredir as cenas da periferia para o
centro do conflito; quando a ansiedade e o conflito emergem, utilizar
estratégias para baixar a tensão.
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Em relação aos agressores, constata-se que, apesar da regra geral de
ausência de perturbações psicopatológicas graves entre estes, observase, em diferentes casos, uma combinação variável de aspetos como
dificuldade de tolerância à frustração, dificuldade no controlo de
impulsos e da agressividade perante contrariedades, tendência para
atribuição externa da causa e solução dos problemas, traços de
personalidade do cluster B (sobretudo borderline e antissociais) e uma
redução da crítica e insight, com minimização e negação da gravidade
e consequências dos comportamentos. Muito frequentemente constatase défice de competências ao nível da comunicação e da expressão
emocional.
Assim, também no trabalho com agressores se pode considerar o
psicodrama como uma ferramenta terapêutica útil, com vista a
promover

a

expressão

emocional,

melhorar

competências

comunicacionais, aumentar o insight para a situação e treinar a
resolução de conflitos, contrariedades e frustrações com recurso a
estratégias

adaptativas,

alternativas

à

violência

e

a

outros

comportamentos auto/hétero destrutivos. Verifica-se também a
vantagem do contexto grupal no sentido de permitir uma melhor
aceitação do problema e de fornecer suporte emocional, importante
uma vez que, muitas vezes, também os agressores estão isolados
socialmente, não só por sua própria iniciativa mas, em alguns casos,
também fruto da estigmatização e exclusão de que são alvo quando o
problema é sinalizado na comunidade.
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Existem

algumas

especificidades

relativas

à

intervenção

psicodramática em agressores, que é bastante distinta do trabalho com
vítimas. Num grupo com agressores devem ser privilegiadas,
inicialmente, técnicas sociodramáticas e jogos, com o objetivo de
facilitar a coesão grupal. É muito importante que nas primeiras
sessões a coesão do grupo seja muito estimulada, pois é frequente
haver entre os elementos uma postura de retração e defesa, que deve
ser esbatida, dando lugar a sentimentos de confiança no grupo. Até
que tal seja conseguido o espaço não será vivenciado como protegido,
não dando lugar a dramatização e não sendo um espaço
verdadeiramente terapêutico. Numa fase mais avançada do processo
terapêutico, ultrapassadas as resistências iniciais, são especialmente
úteis e poderosas as técnicas do role-playing e da inversão de papéis,
permitindo ao agressor colocar-se na pele do outro, nomeadamente da
vítima.
Resta concluir afirmando que da nossa experiência de 4 anos de
psicodrama com esta população (vítimas e agressores), este tem-se
revestido de grande interesse e tem revelado elevado potencial para,
num curto espaço de tempo, promover mudanças aos mais diversos
níveis: comportamentais, cognitivas, afetivas e discursivas, que
avaliamos empiricamente através dos próprios participantes. Para
além do efeito de rede promovido (quebra do isolamento que as
intervenções grupais possibilitam), a troca de experiências e de visões
potencia grandemente a autorreflexão e a mudança daí decorrente. O
facto de os grupos serem homogéneos em relação à problemática
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abordada (violência) possibilita a partilha, o confronto e a validação
social de experiências através dos pares. No caso dos agressores, o
recurso a técnicas psico e sociodramáticas tem servido de “ponte”
entre uma abordagem mais diretiva e outra menos estruturada,
conciliando objetivos e necessidades de natureza diversa.
A equipa que habitualmente assume as sessões de psicodrama tem
como Diretor João Redondo e como Ego Auxiliar Inês Pimentel, que
substitui o diretor nas suas faltas.
Nos últimos anos pudemos também contar com a colaboração d@(s)
psiquiatras Joana Maia, Maria Antónia Mateus, Alexandre Cravador e
Tiago Santos como Egos Auxiliares.
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Marineau, R.F. (1989). Jacob Levy Moreno 1889-1974, Pai do psicodrama,
da sociometria e da psicoterapia de grupo. Ágora.
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3.5. INTERVENÇÃO GRUPAL DE SUPORTE COM VÍTIMAS

Generosa Morais, Henrique Vicente, Inês Pimentel, Ana Correia

O presente texto visa apresentar o trabalho desenvolvido no Serviço
de Violência Familiar, Hospital Sobral Cid do Centro Hospitalar e
Universitário de Coimbra, no âmbito da Intervenção Grupal de
Suporte com Mulheres Vítimas de Violência Conjugal, no período de
tempo compreendido entre outubro de 2005 e março de 2012.
As modificações introduzidas ao longo do tempo resultaram da
interação entre a equipa terapêutica e as utentes, num movimento
progressivo de adaptação às necessidades da população visada e aos
constrangimentos/dificuldades e aprendizagens que emanam de uma
intervenção deste tipo.
Pretende-se, num primeiro momento, proporcionar um enquadramento
para esta problemática, que justifique e fundamente a pertinência da
intervenção, seguindo-se uma descrição do grupo, segundo as suas
características estruturais, níveis de intervenção e racional teórico
subjacente.

Enquadramento
Segundo Machado e Gonçalves (2002), a proximidade que caracteriza
a relação entre agressor e vítima, contribui significativamente para
aumentar o impacto da vitimação. Os mesmos autores apontam uma
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série de orientações globais para o apoio à vítima, que de seguida são
elencadas: valorização da denúncia; validar a experiência; restabelecer
o controlo; romper a ideia de “vulnerabilidade única”; prevenir a
culpabilização; prevenir o evitamento; promover o processamento
emocional e cognitivo da experiência; prevenir novos crimes; prevenir
o isolamento.
Tendo por base estas orientações, torna-se evidente a utilidade da
Intervenção Grupal de Suporte nos casos de violência conjugal,
especialmente no que concerne à prevenção do isolamento, à
desmistificação da ideia de “vulnerabilidade única”, ao processamento
emocional e cognitivo da experiência, e particularmente à validação
social da experiência de vitimação. Do ponto de vista narrativo, tal é
particularmente relevante pois o setting grupal permite uma audiência
imediata para as histórias alternativas que as mulheres procuram
construir, expandindo desta forma os resultados únicos obtidos no
período entre consultas, e solidificando as narrativas preferenciais
emergentes (Matos, 2002).
Segundo Matos (2002), a intervenção com grupos de mulheres
maltratadas tem revelado grande pragmatismo na abordagem dos
problemas concretos que estas utentes apresentam. A mesma autora
refere que a experiência de intervenção em grupo com mulheres
vítimas de maus-tratos na conjugalidade decorre de uma intenção de
partilhar a sua experiência com outras mulheres em contextos de vida
semelhantes. Segundo Webb (1992, cit. Matos, 2002), o grupo ajuda a
mulher “a perceber que não está só e que os seus sentimentos de
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confusão, medo e desespero são reais e partilhados por outras
mulheres”.
Embora a intervenção em grupo seja mais efetiva em termos de
custos, uma vez que permite o atendimento de várias pessoas no
mesmo intervalo de tempo, as suas vantagens transcendem as
considerações meramente económicas. Partindo da premissa básica
que a existência e manutenção de relações interpessoais adequadas é
crucial

para

um

saudável

desenvolvimento

psicológico,

exemplarmente enunciada nas descrições dos meninos selvagens
encontrados nos Bosques de Aveyron, nas experiências de Harlow, ou
na noção de vinculação de Bowlby (1969), é fácil antever a
importância que um grupo psicoterapêutico pode ter no caso particular
da violência familiar/conjugal. Com efeito, a mulher vítima de maustratos apresenta, muitas vezes, uma história de vida pautada por um
isolamento forçado (quando imposto pelo agressor) ou voluntário
(quando decorrente do sentimento de vergonha experienciado), que
amputa e limita consideravelmente a sua rede social de suporte, e os
benefícios que dela advêm. Segundo Johnson e Ferraro (2000) o
isolamento é uma, entre outras, táticas de controlo coercivo, usadas
pelo agressor para exercer o seu poder junto da vítima, sobretudo
quando se trata de situações de “terrorismo íntimo”, ou seja situações
em que a violência assume um caráter severo e sistemático. Nestes
casos, o controlo do que ela faz, quem vê, com quem fala, onde vai, a
limitação do seu envolvimento social, o uso do ciúme para justificar
estas imposições, tudo isso leva a um empobrecimento das relações
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sociais da vítima, que assim isolada é mais passível de continuar a ser
vitimizada.
Num estudo sobre redes sociais de vítimas de violência doméstica
(Levendosky, Bogat, Theran, Trotter, Eye, & Davidson, 2004),
constatou-se que as mulheres vítimas de abuso dispõem de menos
apoio prático e emocional e são alvo de um maior número de críticas
por parte dos elementos da sua rede social pessoal.
A importância de aumentar o número de elementos na rede social das
mulheres vítimas, de aumentar a diversidade no grupo, e de valorizar a
revelação no seu seio, bem como o papel do terapeuta na correção de
atribuições lineares e causais que aumentem o sentimento de culpa
experienciado pelos elementos, constituem-se então como traves
mestras da intervenção.
Os benefícios da Intervenção Grupal de Suporte são inúmeros, e vão
desde a diminuição dos sentimentos de diferença, alienação,
isolamento, solidão e enfado, até ao desenvolvimento da confiança,
aumentar o autorrespeito e autoconfiança nas relações interpessoais. O
espaço grupal pode ainda funcionar como local de aprendizagem sobre
múltiplas temáticas pertinentes para o grupo (Hollin & Howells, 1991,
in Lima & Keating, 1999).

Objetivos
Como objetivo geral, definiu-se a promoção do crescimento e
desenvolvimento pessoal das mulheres vítimas de violência conjugal
fomentando o efeito de rede e quebrando o silêncio e o isolamento.
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Foram ainda delimitados objetivos específicos, que permitissem uma
avaliação da eficácia da intervenção, a saber:
a) Promoção da autoestima;
b) Desenvolvimento

de

competências

de

relacionamento

interpessoal;
c) Suporte e apoio através da partilha de experiências / facultar
um espaço de catarse emocional, organização de ideias, objetivos e
planos futuros;
d) Desenvolvimento

de

competências

de

resolução

de

problemas / pensar em estratégias para lidar com as dificuldades atuais
/ formular e reformular estratégias de manutenção de segurança;
e) Alteração de atitudes e crenças em relação à vida conjugal;
f) Alargamento das redes de suporte;
g) Pensar o impacto/consequências da violência conjugal na
vida de cada membro;
h) Diminuição da sintomatologia geral associada à vivência de
fenómenos traumáticos;
i) Informar com vista à criação de novos padrões de conduta;
j) Promover a autoconfiança.
População-Alvo
A população-alvo definida foi o conjunto de utentes do Serviço de
Violência Familiar do Hospital Sobral Cid do sexo feminino, que a
certa altura da sua vida foram vítimas de violência por parte do
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cônjuge, companheiro ou namorado e que apresentavam redes de
suporte frágeis e pouco efetivas.
De referir que, a integração no grupo atendeu sempre a determinados
critérios impeditivos da integração grupal, tais como: segurança da
vítima, psicopatologia grave e comportamentos aditivos.
Uma vez que a violência conjugal é um fenómeno transversal na nossa
sociedade, que ocorre independentemente do estatuto social, do nível
educacional ou da idade, e que apresenta uma multiplicidade de
consequências para a saúde física e psicológica, torna-se fácil concluir
que a heterogeneidade será a característica mais saliente do conjunto
de pessoas que consulta o Serviço de Violência Familiar devido a esta
problemática.
Neste sentido, optou-se pela inclusão de mulheres que já foram
vítimas de maus-tratos. A este respeito Machado e Matos (2001, in
Matos, 2002) que ao trabalharem narrativamente com um grupo de
mulheres maltratadas, concluíram que a inclusão de utentes em fases
distintas do processo de mudança poderá estimular a esperança,
sugerir possibilidades àquelas que ainda são vítimas, e consolidar os
ganhos e validar os progressos nos restantes elementos. Neste sentido,
aquando da formação do novo grupo, optámos por incluir elementos
que integraram o grupo anterior.

Setting
O grupo reúne-se na sala destinada às Intervenções Grupais nas
instalações do Serviço de Violência Familiar. O local ou espaço de
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realização das sessões deverá proporcionar a privacidade necessária,
sem interrupções do exterior. Um setting circular de cadeiras é
aconselhável, uma vez que os vários membros devem ser capazes de
se verem uns aos outros.

Composição: Homogeneidade/Heterogeneidade
No que respeita à composição do grupo, adotou-se o Princípio da
Distância Ótima enunciado por Fritz e Redel (1951, cit. Northern,
1965, pp.95 in Magen & Mangiardi, 2005, pp.355) “groups should be
homogeneous in enough ways to insure their stability and
heterogeneous in enough ways to insure their vitality”. O Princípio da
Arca de Noé de Yalom (1970, in Magen & Mangiardi, 2005), que
estabelece que os grupos devem ser compostos de forma a que
nenhum membro se encontre isolado quanto a uma característica
relevante foi também considerado.
Referindo-se à composição de grupos de mulheres maltratadas, Matos
(2002, pp. 116) refere que “deve existir algum esforço no sentido de
alguma uniformidade entre as participantes, quer para uma maior
facilidade na estruturação dos programas interventivos, quer para uma
maior adequação destes às necessidades específicas de cada elemento.
Não obstante, entendemos que a diversidade das situações de vida das
participantes – etárias, económicas, culturais –, bem como a existência
de mulheres em diferentes contextos e fases de vida e do próprio
processo terapêutico, pode tornar-se um elemento gerador de
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complexidade e abertura à multiplicidade de experiências e direções
de vida possíveis”.

Grupo Aberto Vs. Grupo Fechado
Os grupos abertos permitem aceitar novos membros a qualquer
momento e, segundo Moussa (1994), apresentam as seguintes
vantagens: os membros do grupo podem partilhar o que aprenderam
com novos elementos, bem como reforçar as competências e
conhecimentos já adquiridos quando os temas são repetidos; as
alterações na dinâmica grupal, resultantes da saída e entrada de
elementos,

permitem

o

desenvolvimento

de

competências

interpessoais; os novos elementos são geralmente agraciados com uma
receção calorosa por parte dos membros mais antigos. Contudo a
mesma autora refere que as mudanças constantes na dinâmica grupal
podem dificultar a manutenção de vínculos fortes entre os membros
do grupo, para além de que, quando existem conteúdos programáticos
definidos a priori, a repetição dos mesmos sempre que entra um novo
elemento pode conduzir a uma lentificação de todo o processo.
Os grupos fechados geralmente não aceitam novos membros após a
segunda ou terceira sessão (Moussa, 1994). Contrariamente aos
grupos abertos, não existe a repetição de temas, pelo que o processo é
consideravelmente acelerado caso exista um programa estabelecido à
partida. A força dos vínculos gerados e os níveis de confiança entre os
membros é geralmente maior, muito embora se corra o risco do grupo
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se fechar sobre si próprio e os seus elementos tornarem-se
excessivamente dependentes uns dos outros (Moussa, 1994).
Assim, optou-se pela modalidade grupo aberto, uma vez que, tal como
em relação à composição heterogénea, esta apresentaria uma maior
semelhança com a realidade experiencial das pessoas, para além de
permitir uma maior flexibilidade e um aumento da resposta do
serviço, que assim poderia imediatamente acolher um novo membro
que necessitasse deste tipo de apoio.

Tamanho
Tratando-se de um grupo aberto era previsível que o número de
participantes variasse ao longo do tempo, o que veio efetivamente a
acontecer com a entrada de novos elementos e com a desistência de
outros. Como tal, ficou estipulado que deveria ser sempre superior a 4,
mas nunca superior a 10 elementos. Um número muito pequeno de
elementos não permite a massa crítica necessária de interações
interpessoais, relevante para a prossecução dos objetivos delineados.
Por outro lado, um número extremamente elevado de participantes,
muito embora resulte numa maior quantidade de interações, não
permite o devido aprofundamento dos temas abordados, podendo, em
casos extremos, conduzir à exclusão de alguns elementos.
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Duração
A duração de um grupo de suporte consiste na vida do grupo, ou seja,
o número de sessões durante as quais o grupo se encontrará, e o tempo
de permanência dos seus membros (Vinogradov & Yalom, 1992).
O grupo com periodicidade quinzenal, tem uma duração aproximada
de 10 meses, funcionando entre outubro e julho do ano seguinte em
horário pós-laboral, entre as 18:00H e as 19:30H. Tendo em vista que
a maior parte das mulheres que integravam o grupo exerciam uma
atividade profissional, optámos por este horário, no sentido de facilitar
a sua participação, evitando por um lado as faltas ao trabalho e
consequentemente possíveis desistências.

Acerca do processo de Grupo
A proposta de Tuckman (Hartley, 1997, in Guerra & Lima, 2005)
relativamente às fases de desenvolvimento dos grupos consiste em
cinco

estádios

de

desenvolvimento:

formação,

tempestade,

estabelecimento de normas, desempenho e luto / despedida.
O mais importante que estas tipologias nos oferecem é a certeza de
que o desenvolvimento é um processo dinâmico, feito por avanços e
recuos, em espiral, e que “os aspetos aparentemente negativos devem
ser aceites como necessários ao crescimento e integrantes da dinâmica
grupal” (cit. Guerra & Lima, 2005, pág 67). Ressalve-se que a
problemática em questão, a violência conjugal, também se caracteriza
por um ciclo (Walker, 1984, in Matos, 2006) de avanços e recuos. As
fases de desenvolvimento do relacionamento vítima – agressor,
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propostas pela autora referida refletem-se na própria dinâmica de
grupo e na postura e participação das utentes. Enquanto que na fase de
reconciliação ou pacificação, a chamada fase de “lua de mel”, as
utentes apareciam otimistas e confiantes na mudança e no regresso à
relação; na fase de acumulação da tensão, apareciam mais apreensivas
e com dúvidas. De notar, que os terapeutas devem estar atentos à
evolução deste ciclo na relação conjugal (quando ela se mantém), de
forma a poder prevenir a fase do episódio agressivo.
Como qualquer história, também aqui a linearidade não se aplica, não
sendo também independente da perspetiva de quem a narra e resulta
de uma reflexão e do modo como a fomos observando e coconstruindo
com as restantes participantes.
Dada a limitação de páginas, mais do que descrever o processo de
desenvolvimento destes grupos em particular (sessão a sessão), restanos elencar alguns temas que , ao longo do ano, podem ser objeto de
abordagem

nas várias sessões, dependendo das características e

necessidades diagnosticadas pelo grupo e pelos terapeutas. De referir
que, o programa anual, é sempre uma coconstrução entre os técnicos e
as utentes. Os temas a seguir enumerados não obedecem a uma ordem
sequencial, são apenas alguns dos temas que foram sendo trabalhados
ao longo de quase sete anos de experiência.
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INTERVENÇÃO GRUPAL DE SUPORTE:
EXEMPLOS DE TEMAS ABORDADOS NAS SESSÕES
Apresentação

A mão liberta a palavra: Trabalhos manuais

Programação anual das

Celebração do Dia Internacional da

sessões

Violência contra as Mulheres

Violência Doméstica:

Yoga

conceito, abordagem histórica
e enquadramento legal
Técnicas de Relaxamento

Contos: Escolha e opção de histórias – a
(re) Construção da Narrativa

Igualdade de Género

O Natal: Família, Afetos e Violência

Comunicação

Violência e Media

Crise e Redes de Suporte

Visionamento e discussão de Filmes

Bodyvive

Plano de Segurança

Violência e Obesidade

Violência Doméstica e papéis patológicos

(alimentação saudável)
Musicoterapia

Celebração do Dia da Mulher

Imagem Corporal

Acerca da Mudança: O eu e o outro

Violência, mitos e

Sessão de Encerramento: reflexões pessoais

estereótipos…

sobre o percurso do grupo

Em conclusão, gostaríamos de referir que esta experiência em
Intervenção Grupal de Suporte com Vítimas de Violência Conjugal
tem-se revelado duplamente positiva: por um lado, e tendo em conta o
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objetivo principal - o efeito de rede - temos vindo a verificar que o
mapa de rede das utentes passou a incluir maior número de elementos;
por outro lado, constatámos a (re) aprendizagem de competências,
como por exemplo, voltar a conduzir ou a trabalhar fora de casa, o que
a par com outras vivências associadas ao grupo contribuiu para o
reforço do autoconceito e da auto - estima. Estas mudanças
(experiências positivas, contrastantes com a violência), desencadeiam
outras, num efeito multiplicador a diferentes níveis, especificamente
familiar, social e laboral. Falamos concretamente da reabilitação de
mulheres a quem a violência danificou a qualidade de vida.
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3.6.

INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES
CORPORALIDADE, EMOÇÃO E COGNIÇÃO

-

RELAXAMENTO,

Dulce Carvalho, Lurdes Teixeira

A violência doméstica que atinge, fundamentalmente, crianças,
mulheres e idosos, constitui uma violação dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais e uma ofensa à dignidade humana, limitando
o reconhecimento e exercício de tais direitos e liberdades. Acontece
em todos os setores da sociedade, ao longo do ciclo vital, sem
distinção de classe social, grupo racial, nível económico, educacional
ou religião (Violence against Women: The Health Sector Responds,
May 2003.Collaborative effort between PAHO, PATH, CDC and
WHO).
No fenómeno da violência doméstica há agressores e vítimas, que, a
curto ou longo prazo, poderão ambos ser vítimas inevitáveis dessa
mesma violência. As relações, significações e contextos, podem ter
como resultado lesões físicas, danos psicológicos, deficiência de
desenvolvimento ou privação e mesmo a morte.
O corpo como referência física do sujeito tem inscrito a sua história, o
registo das suas vivências e a possibilidade das suas ações /opções.
Nele ocorre a expressão psicológica do ser global, integrando os
níveis emocional, intelectual, vivencial e intermediando a perceção, a
emoção e o ato.
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A vivência do corpo é a vivência de impulsos, emoções, pensamentos,
movimentos. É a consciência, muitas vezes, silenciosa e muda das
vítimas. Os sintomas operam como um meio de comunicação, usados
conscientemente, de modo estratégico ou não e, alguns autores têm
colocado a somatização como uma forma de manifestação de histórias
de trauma e violência.
Para além das consequências físicas, ao nível da saúde mental
prevalecem frequentemente nas vítimas sintomas de depressão,
ansiedade, disfunção sexual, distúrbios alimentares, problemas
múltiplos da personalidade, comportamentos obsessivos/ compulsivos,
baixa autoestima, fobias, perturbação de pânico, stress póstraumático, abuso de substâncias, perturbações do sono ou
agravamento de quadros psiquiátricos intercorrentes. Em suma e em
termos gerais existe sofrimento físico, psicológico e espiritual;
repercussões sociais, familiares, culturais e económicas; replicação
intergeracional e o cercear do exercício da cidadania. O corpo assumese como porta-voz natural do sujeito.
O relaxamento é definido como um estado de relativa libertação de
ansiedade e de tensão muscular que se manifesta por calma, paz e
serenidade. Para VAZ SERRA (2002) o relaxamento refere-se a um
estado de reduzida ativação fisiológica que proporciona um elevado
descanso corporal e uma grande tranquilidade mental.
Embora exista uma tendência para definir o relaxamento referindo-se
exclusivamente ao seu correlato fisiológico - ausência de tensão
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muscular - o relaxamento em sentido lato constitui um típico processo
psicofisiológico de caráter interativo, onde as manifestações
fisiológicas e psicológicas interagem sendo partes integrantes do
processo.
O relaxamento como técnica terapêutica favorece a ponte entre o que é
sentido e o que é vivido. Promove uma “viagem” pelo mundo tónico,
cinestésico e emocional, favorece a libertação dos afetos, das
representações e possibilita a sua reintegração no plano psíquico.
Aprende-se a tomar consciência do corpo e, a partir desta tomada de
consciência, procedemos à integração harmoniosa de todos os nossos
mundos (o das emoções, do orgânico, do mental…) e só a partir desta
harmonia conseguida de “dentro”, da obtenção de um equilíbrio
interior, é que se pode obter tranquilidade que se reflete em bem-estar
geral.
A pessoa como um ser uno e indivisível é agente intencional de
comportamentos baseados nos valores, crenças e desejos, com
dignidade própria e direito a autodeterminar-se. Em interação com o
ambiente, modifica-o e sofre a sua influência num processo de procura
do equilíbrio e da harmonia. É igualmente agente não intencional
pelas suas funções fisiológicas. Esta interação (condição psicológica e
funções fisiológicas) influencia o bem-estar e o conforto físico
(Padrões de Qualidade dos Cuidados de enfermagem, dezembro de
2001 – Ordem dos Enfermeiros). A pessoa pode sentir-se saudável
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quando transforma e integra as alterações da sua vida quotidiana no
seu projeto de vida.

Desbravar caminhos, ensaiando alternativas de bem-estar.
Neste serviço, o programa relaxamento está a ser desenvolvido de
uma forma ainda pouco sistematizada mas com muito envolvimento
tanto dos técnicos, como dos utentes que dele beneficiam. Assenta em
três etapas. Tem início com a consulta de enfermagem onde é feita
uma apresentação da técnica, dos objetivos e dos resultados esperados.
Procura-se identificar também as expectativas do utente, define-se o
seu plano individual e o programa de intervenção. São ainda
identificados possíveis critérios de exclusão dos utentes, como
patologia psicótica ativa, patologia cardíaca e limitações oste articular
graves.
O desenvolvimento da intervenção acontece ao longo de seis sessões
de relaxamento em que o ambiente deve ser tranquilo, com
temperatura adequada (aquecido para que não se sinta o frio) e
obscurecido. A voz do coordenador deve ter um tom calmo, suave e
lento. Cada sessão é composta pela execução de várias técnicas de
relaxamento: em primeiro lugar, o relaxamento progressivo de
Jacobson; depois, o segundo treino respiratório; em terceiro lugar o
treino autógeno de Shultz; em quarto lugar, a visualização dirigida
(duração total de 40mim); por fim, a avaliação do procedimento
através da verbalização individual e registo (duração 8 a 10 min.)
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No final da terceira sessão de relaxamento realiza-se a consulta de
enfermagem intermédia, onde é feita uma avaliação dos resultados
gerais da intervenção. Dependendo da avaliação que é feita, podem ser
introduzidas algumas alterações no programa definido inicialmente.
A última etapa corresponde à consulta de enfermagem de avaliação
final: neste momento, procuramos avaliar com os utentes se a técnica
de relaxamento contribuiu para integrar e estruturar de forma diferente
as “dores” físicas e psíquicas do seu corpo, bem como as suas tensões.
Uma vez que as cognições reguladas pela aprendizagem são preditores
privilegiadas do comportamento, a técnica de relaxamento deverá ter
contribuído para o bem-estar nas pessoas envolvidas neste programa,
alterando a forma de ler, interpretar e mudar a realidade.

Avaliação: duas narrativas
O primeiro caso que gostaríamos de relatar diz respeito a um homem
de 46 anos, ator de agressões, que foi encaminhado para o serviço pelo
DIAP. O primeiro contacto connosco aconteceu através da entrevista
inicial. Na altura, mostrou-se cético em relação à prática e aos seus
efeitos, disse não sentir necessidade da intervenção para si mas sim
para a mulher, que considerou estar “doente”. Reconheceu ter
dificuldades em controlar-se a si quando sujeito a grandes tensões
emocionais, mas contrapôs que isso não fazia dele próprio um
“doente”. Referiu que a família e os amigos o consideram uma
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“pessoa calma” porque nunca o viam “enervado”, já que isso “só em
casa é que acontece”.
Na primeira sessão de relaxamento, apresentou-se com um fácies
sisudo, grave e um olhar avaliador. A tensão muscular intensa era
percetível pela rigidez postural e pelos movimentos bruscos, para além
de uma discreta taquipneia (24c.r./min.) com adejo nasal. No final da
sessão encontrava-se visivelmente menos tenso, sorridente, afirmando
sentir-se “relaxado” (16c.r./min.) embora minimizando a importância
desta prática – “em casa tenho um colchão que tem, também, efeito
relaxante”.
Na segunda sessão teve um comportamento afável, sem aparente
tensão muscular. Referiu sentir-se calmo (20c.r./min.). As várias
etapas do processo desenrolaram-se sem intercorrências. No término
da sessão refere ter relaxado (“até adormeci por curtos períodos”),
reconhecendo que a visualização dirigida facilitou o processo. Ao
abandonar a sala afirmou sentir-se bem, mais relaxado e mais
tranquilo. Na terceira sessão, no momento da avaliação, referiu sentirse relaxado e assumiu que em casa não consegue obter igual resultado.
No final de seis sessões, afirmou ter maior capacidade de gerir as
emoções e compreensão do sentido/vivido, sendo o resultado
evidenciado pela melhoria da sua capacidade de autocontrole e de
interação com o outro.
O segundo caso é o de uma mulher de 46 anos, objeto de agressões e
encaminhada para o serviço pelo DIAP. Na entrevista inicial
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apresentava níveis elevados de ansiedade, traduzidos em gestos
estereotipados

das

mãos

e

hiperventilação,

choro

fácil

e

hiperventilação. Declarou sentir necessidade desta intervenção para si
mas também como forma de facilitar uma recuperação rápida.
Manifestou dificuldades/medo em manifestar a sua opinião, disse
sentir-se “tolhida” e controlada pelo marido e, sobretudo, incapaz de
se defender a si e à sua família. No entanto, revelou estar confiante no
resultado do plano terapêutico delineado.
Na primeira sessão encontrava-se triste, de olhar vazio e a tensão
muscular era percetível pela rigidez postural anterocurvada e
taquipneia (25c.r./min.) com acessos de tosse frequentes do tipo
irritativo. Durante toda a sessão apresentou clara dificuldade em
cumprir as ordens verbais e consequente execução das etapas do
processo. No final da sessão, mantinha-se visivelmente tensa: “estou
quase igual… não consegui… tenho sempre na mente os problemas”.
Apesar de tudo, afirma sentir-se melhor (22c.r./min.).
Na segunda sessão apresentou-se calma, aparentemente sem tensão
muscular mas referindo ter sentido níveis elevados de ansiedade
durante o percurso para o Hospital. As várias etapas do processo
foram executadas sem intercorrência e no fim da sessão refere ter
relaxado “consegui visualizar o que falou”. Ao abandonar a sala
declarou sentir-se mais leve.
Na terceira sessão apresentou-se angustiada e com “peso no coração”,
mas na avaliação da sessão referiu sentir-se aliviada e leve: “Até podia
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ver o meu marido zangado que isso não me enervava”, disse. No final
das seis sessões, foi notória a sua capacidade de crítica e de
autonomização, embora os resultados tenham sido também afetados
pelo desenrolar das transformações familiares muito dolorosas
emocionalmente, decorrentes do processo judicial em curso.
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3.7. PERITAGENS

MÉDICO-LEGAIS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA

PSICOLÓGICA

Violência psicológica entre parceiros íntimos e avaliação forense:
a experiência do SVF

João Redondo

No dia a dia do Serviço de Violência Familiar, é-nos por vezes
solicitado pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP)
de Coimbra a avaliação clínica da vítima de violência entre parceiros
íntimos e, no caso de existir patologia psiquiátrica, que nos
pronunciemos sobre a existência de um eventual nexo de causalidade
temporal, entre a situação clínica e a violência.
Com o objetivo de tentar dar resposta a esta questão, definimos uma
estratégia assente em várias “perspetivas” e modelos de leitura do
“problema”. É no cruzamento das narrativas das várias “faces” que
poderemos eventualmente encontrar alguma informação que nos possa
ajudar a validar a resposta aos quesitos que o DIAP nos coloca,
relativamente à relação temporal entre a situação clínica e o impacto
da violência na vítima.
No passado, a investigação considerava a violência psicológica, no
contexto

da

violência

familiar/entre

parceiros

íntimos,

uma

consequência de outras formas de violência, principalmente física ou
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sexual. Atualmente a violência psicológica é entendida como uma
forma distinta de abuso, e a investigação confirmou que este tipo de
violência representa uma forma comum e significativa da violência
interpessoal, em termos da sua frequência e dos seus efeitos a curto e
longo prazo (Tomison and Tucci, 1997, cit. Doerty & Berglund,
2008). Pesquisas recentes sobre abuso psicológico sugerem que existe
uma motivação subjacente da parte do agressor que se traduz no seu
desejo de exercer controlo sobre o outro e destruir a sua autoestima
(Evans 1999; Johnson & Ferrero, 2000, Schwartz, 2000, cit. Doherty
& Berglund). As estratégias adotadas incluem a negligência, mais
dificil de detetar, associada à desqualificação ou mesmo à
desconfirmação (Garbarino 1990) e atitudes deliberadas de controlo
mais agressivas (Evans 1999; Sackett & Saunders 1999, cit. Doherty
& Berglund). “Ambas as estratégias têm como objetivo provocar dano
psicológico. Segundo a investigação os agressores adaptam as
estratégias ao sexo da vítima, à idade, estado de saúde e capacidade,
etnia ou local de residência”. (Doerty & Berglund, 2008).

Para ajudar a implementar a avaliação forense — na área da violência
psicológica na conjugalidade — cinco níveis de conhecimento
integrado são propostos:

373

Quadro 1. Cinco “teorias” para a avaliação forense no contexto da
violência psicológica
Uma “teoria” sobre a violência entre parceiros íntimos
-

Classificação da OMS (Krug et al.,2002)
Fatores de risco (modelo ecológico) 77
Consequência da VPI sobre a saúde das
vítimas

Uma teoria sobre o trauma

Baseada no modelo da espiral terapêutica
(Hudgins, 2002)

-

"O corpo lembra o que a
mente esquece"
Uma
“teoria”
sobre estratégias e instrumentos
relacionados
com
a
informação recolhida

-

77

Recolher a história de vida das vítimas e
dos agressores – dando enfoque, a par
com a avaliação clínica, à história
pessoal/ desenvolvimental, ao seu
historial de violência (incluir família
origem), à história socioprofissional
Avaliar impacto da exposição a situações
traumáticas (Pereira & Monteiro, 1999)
Genograma
(“focused
genogram”)
(DeMaria, Gerald, & Weeks, 1999)
Adaptação paradoxal à violência
doméstica (Gómez, 2001)
“Rede” do abuso emocional” (Kirkhood,
1999)
Mapa de rede
Inventário Multifásico da Personalidade
de Minnesota

Ver também Harway & O’Neil, 1999.
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Uma “teoria” sobre a rede de apoio em relação à
emergência de narrativas
sobre famílias e histórias
individuais, também da
violência, bem como o
desenvolvimento de uma
intervenção
multidisciplinar
e multissetorial
Não estamos a avaliar
exclusivamente
um
individuo…
mas sim uma situação
Uma teoria sobre a avaliação forense e a
definição
de
uma
intervenção terapêutica
As nossas decisões são tão
boas quanto a informação em que as baseamos

As narrativas da rede são o campo de
histórias que são comuns a uma família
ou a uma rede social, onde o foco de
atenção não é mais o indivíduo, ou a
família, ou da rede propriamente dita,
mas as histórias que fazem parte do
espaço virtual da conversa entre pessoas,
ou seja, a narrativa.
Trabalhar com as redes das vítimas e dos
agressores permite o acesso a vários
"atores" e narrativas

A concomitante definição/implementação
de um programa terapêutico (dirigido aos
atores sociais associados à situação de
violência, que aceitarem participar) ajuda
a amenizar a tensão/risco da situação de
violência
Contribui para a prevenir novas crises no
futuro

Considerações finais
A riqueza e a complexidade da relação entre as experiências
traumáticas, as muitas variáveis que influenciam a resposta a essas
experiências e os sintomas e síndromes que estão associados
representam um sério obstáculo para a sua "visibilidade".
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No campo da investigação do trauma, é essencial ter um
conhecimento das teorias. É importante entender e saber como avaliar
as respostas às experiências traumáticas, e ter os métodos apropriados
para validar o impacto do trauma, juntamente com uma prática clínica
eficaz e eficiente no tratamento de pessoas traumatizadas.
Neste enquadramento, e com o objetivo de uma avaliação mais eficaz
dos danos psicológicos, é essencial — continuar a desenvolver uma
matriz, tanto no quadro teórico como conceptual, para o estudo dos
problemas em análise — a par com a integração e padronização de
instrumentos e estratégias adequadas para a análise e compreensão
corretas do problema (por exemplo, instrumentos de avaliação
específicos, protocolos).
Também é relevante reforçar a importância da invisibilidade do dano
psicológico nos discursos jurídicos e da saúde, dada a gravidade e
“cronicidade” (Hegarty, Roberts & Feder, 2006) do impacto desta
problemática na qualidade de vida daqueles que sofrem violência.
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Capítulo III
Formação, supervisão,
investigação

consultoria,

ligação,

1. COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE COIMBRA

Tiago Morais, Ana Albuquerque, Fátima Gonçalves.
Grupo de trabalho da CPCJ de Coimbra (identificando os seus constituintes):
Eva Serens, Gabriela Miranda, Isabel Nunes, Liliana Cunha, Pedro
Machado, Sara Moreno e Vânia Sarmento.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Coimbra foi
criada em setembro de 2003, através da Portaria nº 1310/2003 de 26
de novembro que formalizou a sua instalação. Surge na sequência das
alterações substanciais introduzidas em 1997 com a Lei de Proteção
de Crianças e Jovens em Perigo, que reformula o sistema de proteção
de menores em Portugal. De acordo com esse dispositivo legal, as
CPCJ são instituições oficiais, não judiciárias, com autonomia
funcional que têm por objetivos a promoção dos direitos da criança e
do jovem, bem como a proteção da criança ou jovem em perigo.
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Desde o início, a CPCJ de Coimbra procurou implementar a
colaboração interinstitucional e a intervenção em rede como princípios
base da sua atuação, numa perspetiva sistémica, multissetorial e
multidisciplinar. É nesse sentido também o esforço de integrar a
Câmara Municipal, o Centro Distrital (obrigatoriamente parceiros em
todas as Comissões) e a Fundação Bissaya Barreto (IPSS do concelho)
como os grandes atores do impulso da sua criação, envolvendo ainda,
desde o princípio, vários serviços e disciplinas existentes na
comunidade. Com efeito, é desta IPSS que são destacados dois
elementos (Dr.ª Fátima Mota e Dr.ª Cristina Cunha) que assumem
grande preponderância na fundamentação e conceptualização teórica e
mesmo filosófica do seu funcionamento, bem como da implementação
das suas metodologias de ação; profissionais preocupadas com o
crescendo das situações de violência e de desproteção familiar e social
que se verificavam cada vez mais na comunidade conimbricense e,
inevitavelmente, no próprio país. Nesta conceção ideológica com que
dotam a recém-nascida Comissão refletem-se, além das experiências
profissionais de largos anos a trabalhar com estas problemáticas, o
pensamento

do

Grupo

Violência

Informação,

Investigação,

Intervenção (do qual faziam e continuam a fazer parte) que,
manifestando semelhantes preocupações, procurava na disponibilidade
dos mais variados, experientes e conceituados profissionais que o
integravam, respostas que permitissem fazer face a uma realidade
progressivamente mais inquietante.
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O Protocolo CPCJ de Coimbra / Hospital Sobral Cid
Apesar das parcerias que procura estabelecer com as várias
instituições existentes (ou em construção) na zona de Coimbra, cedo a
CPCJ encontra lacunas nas respostas disponíveis para várias das
situações com que se vai confrontando. A necessidade de mais
soluções,

mais

específicas

e

especializadas

e

que

melhor

respondessem às necessidades das suas famílias tornava-se clara e
inequívoca. É na ligação (cada vez mais profunda) entre a Comissão e
o Grupo Violência, e conhecendo o interesse particular, a experiência
e a especialização do Dr. João Redondo na temática da Violência
Familiar que, no final de 2004, surge a proposta de que este integrasse
a CPCJ de Coimbra enquanto técnico de saúde mental e,
principalmente, enquanto especialista na área da Violência Familiar,
colmatando assim uma das lacunas sentidas. O convite foi aceite com
a maior simpatia e disponibilidade, abrindo-se as portas para que se
criasse uma parceria privilegiada entre a Comissão, o Dr. João
Redondo e o Hospital Sobral Cid, usufruindo a CPCJ de supervisão e
de um espaço para encaminhar situações para acompanhamento
especializado. Nesta troca profícua, a partilha de conhecimentos mas
também de ideias e de métodos de intervenção é cada vez mais
intensa, sedimentando não só uma troca e partilha de serviços, mas
acima de tudo um verdadeiro entendimento, respeito e comunhão
pelos princípios base que devem gerir a atuação junto das famílias
onde existam situações de violência. No início de 2005, é criado um
Protocolo de Cooperação entre a CPCJ de Coimbra e o Hospital
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Psiquiátrico Sobral Cid onde se considerava que cabendo à CPCJ de
Coimbra a promoção dos direitos da criança e do jovem e prevenir ou
pôr termo a situações de perigo; que a sua intervenção tem por base o
sistema familiar e incide na maioria dos casos em famílias que
apresentam problemas ao nível da saúde mental/crises do ciclo vital;
e que a violência familiar é uma realidade; e tendo por base os
princípios da multidisciplinaridade e da intervenção em rede, com
vista à rentabilização de recursos e o alcance de melhores resultados
ao nível da dinâmica familiar. A CPCJ de Coimbra sinalizaria as
situações enquadráveis nos aspetos referidos e disponibilizaria as
informações necessárias, colaborando e participando, no âmbito das
suas competências, no trabalho a realizar, sempre que tal fosse
solicitado.

O

Hospital

Sobral

Cid

disponibilizaria

consultoria/supervisão, colaborando na definição de estratégias de
intervenção e/ou encaminhamento, na formação da equipa e
investigação, cedendo para tal, um médico psiquiatra, com experiência
na área da Violência Familiar e formação/experiência em terapia
familiar sistémica e intervenção em rede, por tempo determinado e
devidamente acordado entre as partes.
Na sequência desta colaboração progressivamente mais estreita, e
sendo cada vez mais os casos sinalizados, não só pela Comissão, mas
também por outros serviços da comunidade que começam igualmente
a revelar a mesma necessidade no que se refere à violência familiar,
fundamenta-se a utilidade e urgência na criação de um serviço
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especializado na área, surgindo pela mão do Dr. João Redondo, o
Serviço de Violência Familiar (SVF).
O alargamento da colaboração a outras instituições e a crescente
especialização de cada um dos serviços, sedimentou ainda mais a
partilha dos princípios que norteiam a intervenção quer da CPCJ quer
do SVF, assegurando que mesmo numa rede progressivamente maior,
se mantenha uma ligação privilegiada e forte entre ambos,
expandindo-se a colaboração a novos territórios além dos iniciais, com
a motivação e disponibilidade para ainda outros que eventualmente
surjam e sirvam os interesses comuns de ambas as instituições.
Atualmente, as áreas de Supervisão, Investigação, Formação e
Encaminhamento são as que vêm sendo desenvolvidas.

Supervisão
Em datas previamente acordadas a Comissão através dos seus técnicos
apresenta casos cuja complexidade ou particularidade despertem
maiores dúvidas ou dificuldades de atuação. Os casos são discutidos
com o Dr. João Redondo que procura, conjuntamente com os técnicos,
encontrar novas perspetivas e estratégias de intervenção mais
adequadas à situação concreta. São ainda dadas orientações para
avaliação e/ou ação com recurso à experiência e perícia do Dr. João
Redondo.
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Investigação
A Comissão tem apoiado iniciativas do Dr. João Redondo no âmbito
de projetos de investigação que envolvam de alguma forma o SVF,
sendo que atualmente participa diretamente e ativamente no projeto de
investigação desenvolvido nas escolas do Concelho e do Distrito de
Coimbra com a finalidade de perceber como são identificadas e
encaminhadas as situações de violência familiar pelos atores escolares.

Formação
A CPCJ de Coimbra e o SVF estendem a sua parceria à formação dos
técnicos das suas respetivas equipas, mas também de técnicos do
Distrito de Coimbra através de ações de formação incidindo sobre
variadas temáticas, sendo a Violência Familiar uma das principais. A
mero título de exemplo refiram-se as de sessões de formação no
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra onde se abordam e
debatem vários temas dentro das preferências/necessidades dos
técnicos de ambas as equipas, com convidados internos e externos às
mesmas, ou as ações de formação em violência familiar no projeto
PIR enquanto instituição da rede de serviços fundamentais e parceiros
no âmbito da intervenção em Violência Familiar.
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Encaminhamento
A CPCJ encaminha para o SVF as situações de violência familiar que
no âmbito do acompanhamento às suas famílias considera adequada a
intervenção por parte deste serviço especializado.
O SVF sempre que acompanha situações de VF em que existam
crianças ou adolescentes expostos, encaminha a situação para a CPCJ
enquanto entidade competente na promoção e proteção dos direitos
das crianças e jovens.
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2. SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL GERAL
HOSPITALAR DE COIMBRA – CHUC

DO

CENTRO

José Manuel Almeida, Maria João Frade, António Costa, António
Veiga

O Grupo Violência: Informação, Investigação, Intervenção e o Serviço
de Violência Familiar do Hospital Sobral Cid (HSC), em colaboração
com Serviço de Urgência do Hospital Geral, do Centro Hospitalar de
Coimbra, iniciaram em meados de 2005 a implementação de um
projeto relativo à criação de uma rede de cuidados, na área da
violência doméstica, que iniciou atividade regular a partir de 2007.
Inclui, entre outros aspetos, um protocolo para sinalização, avaliação
(risco/perigo) e encaminhamento de situações de violência familiar/
entre parceiros íntimos no Serviço de Urgência (SU). De notar que,
desde dezembro de 2011, o HSC e o CHC integram o Centro
Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).
Na Figura 1 poderá ver como se organiza o trabalho em rede entre o
SU e outros serviços da comunidade, para dar resposta aos casos de
violência familiar/entre parceiros íntimos sinalizados.
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Colocando o enfoque no SU, a organização das respostas às vítimas 78
de violência está organizada conforme passamos a apresentar.

Figura 1. Articulação do SU com a rede de serviços da comunidade

78

É dirigido fundamentalmente às necessidades das mulheres e homens com mais de
18 anos de idade. Protocolos adicionais são necessários para os menores, os que
estão sob tutela de terceiros e população idosa.
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Após inscrição no balcão administrativo do SU @ doente é chamado
para a triagem, onde o enfermeiro de serviço aplica o “Protocolo de
Triagem de Manchester” e atribui uma prioridade no atendimento e
respetivo encaminhamento.

Atendimento e encaminhamento de vítimas de violência familiar/
entre parceiros íntimos no Serviço de Urgência (SU) do Hospital
Geral do CHC – CHUC
De notar que, atendendo a que o processo clínico se encontra
informatizado, é no sistema informático “Alert ER”, que se efetuam
todos os registos e procedimentos desde a admissão até à alta.
Nas situações em que o motivo da vinda ao SU seja a agressão e se
enquadre (a) na violência familiar/entre parceiros íntimos e/ou exista
suspeita de violência e/ou (b) no fluxograma de trauma o
discriminador seja “história inapropriada 79”, @ enfermeir@ introduz o
screening relativo à problemática da VD com uma afirmação do
tipo:“Não sei se isto é um problema para si, ou se alguma vez o foi,
mas muitos dos doentes que vêm a este Serviço de Urgência
apresentam problemas familiares associados à violência doméstica.
Alguns sentem-se desconfortáveis ou estão demasiado assustados
para falar sobre este assunto, mas atendendo a que a violência é

79

O que significa que o alegado mecanismo de lesão não explica a lesão ou doença
que o doente apresenta.
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também um problema que preocupa os serviços de saúde, agora
coloco aos doentes que aqui recorrem questões sobre esta
problemática”.
De sublinhar que, a existência de cartazes à “entrada” dos serviços de
saúde (como é o caso do SU) e de brochuras, por exemplo na sala de
espera, “ajudam” a reforçar as preocupações da equipa do SU,
relativamente a violência no contexto familiar.
A entrevista continua com algumas perguntas de rotina sobre VD,
como por exemplo: Alguém @ maltratou de alguma forma no último
ano? Sente-se protegid@ na sua relação com @ atual companheir@?
Existe algum ex-parceir@ que @ faça sentir insegur@?.

Se existe a suspeita de que é vítima de violência, mas @ utente não
o confirma:
-

Informa-se da ajuda e apoios que existem disponíveis na
comunidade, e oferece-se desdobrável com informação sobre
os mesmos;

-

Informa-se, também, que mesmo que não precise desta
informação, poderá ser-lhe útil para ajudar um familiar ou
amig@;

-

Tendo em conta a suspeita que temos, é importante não fazer
referências escritas sobre VD em papéis que possam ser
levados para casa pel@ doente; não esquecer que o potencial
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agressor poderá ter acesso a esta informação e daí resultar
eventual agravamento da situação de violência.
Se existe a suspeita de que é vítima de violência e @ utente
confirma, é importante:
-

Reforçar que ninguém merece ser magoado ou mal tratado;

-

Garantir a confidencialidade sobre este assunto80;

-

Expressar preocupação com a sua segurança 81 (e das outras
potenciais vítimas, se for o caso);

-

Encorajá-la a pedir ajuda;

-

Sublinhar que não está sozinha e que existe ajuda
disponível82;

-

Continuar a aplicação do “protocolo”.

Confirmada a existência de violência doméstica e na continuidade da
implementação do “protocolo” no SU para a violência familiar/entre
parceiros íntimos, @ enfermeir@ de triagem informa @ enfermeir@

80

É importante, relativamente à vítima: informá-la que nenhum familiar terá
conhecimento da sua experiência de violência, sem a sua autorização; assegurar-lhe
que os registos clínicos efetuados serão adequadamente guardados e somente
acessíveis a profissionais da área de saúde; dizer-lhe que não tratará o agressor de
forma diferente de outro membro da família, de forma a não comprometer a sua
segurança.
81

Durante a entrevista é importante refletir com a vítima a estratégia de segurança
mais adequada e coconstruir um plano a que possa recorrer se se sentir ameaçada.
82

Ao longo da entrevista é importante informá-la das opções que dispõe na
comunidade e ajudá-la a identificar os profissionais a quem poderá recorrer para ser
ajudada.
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coordenador@ do turno, que por sua vez informa a equipa médica da
situação, a fim de obter a sua colaboração em todo o processo. @
doente segue o circuito de encaminhamento e é tratad@ da situação
clínica que motivou a vinda ao Serviço de Urgência.
Quando oportuno, e em sala própria — onde se assegura a privacidade
que a situação exige e onde se encontra informação em forma de
cartazes relacionada com VD, — @ enfermeir@ coordenador@ dá
continuidade à entrevista iniciada na triagem. É então completada a
entrevista protocolada, que visa:
-

Registar de forma pormenorizada a situação, os sinais e/ou
sintomas da violência;

-

Avaliar, a par com caracterização da vítima e do agressor, as
dinâmicas associadas à situação de violência e o risco para a
vítima, aquando da alta do hospital;

-

Procurar saber se há menores envolvidos (genograma);

-

Identificar a rede primária (familiares/amigos, etc.);

-

Informar de todas as ajudas (rede secundária) de que pode
dispor (APAV, CPCJ, Segurança Social, Linha 144, PSP,
GNR, Serviço de Violência Familiar - CHUC); e

-

Informar também sobre a legislação relativa à VD;

-

Recolher o contacto seguro da vítima e a melhor hora para
contactar.
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Recolhida a informação, e visando por cobro à situação de VD,
importa agora definir a estratégia pós-alta. Neste enquadramento, o
enfermeiro-coordenador/equipa multidisciplinar:
-

SOLICITA(M) APOIO AO SERVIÇO SOCIAL DO SU – nos dias úteis
das 9-16h o SU tem a colaboração do serviço social, que é
informado da situação prestando apoio na identificação da rede
de suporte familiar da vítima (família, amigos, etc)

e na

orientação para a alta;
-

PROCEDE(M) AO CONTACTO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA –
obtido o consentimento da vítima comunica-se a situação de
violência às autoridades (PSP/GNR) e solicita-se a sua
deslocação ao SU para tomar conta da ocorrência. Nas
situações em que os agentes da autoridade já se deslocaram ao
local onde ocorreu o incidente, o coordenador certifica-se de
que tal já aconteceu, de facto, através de contacto telefónico
para a unidade policial em questão;

-

AVALIA(M)

A NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL

–

Promove(m) o contacto com o médico legista quando a
situação o exige. Se há necessidade de intervir a este nível,
importa

(de

acordo

com

o

protocolo

estabelecido)

preservar/colher o máximo de provas e se possível fotografar,
com autorização da vítima, as “marcas” da violência;
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-

COLABORA(M)

NO ENCAMINHAMENTO DA VÍTIMA PARA A
83

URGÊNCIA DE PSIQUIATRA

, quando há necessidade da vítima

ser observada por psiquiatra;
-

PROCEDE(M)

AO

ENCAMINHAMENTO

NA REDE DE

SERVIÇOS –

desenvolve(m) contactos com os restantes intervenientes na
rede de VD – Ministério Público (DIAP), Forças de Segurança
(PSP, GNR), Segurança Social (Linha 144, Emergência
Social), APAV, CPCJ, FBB – nos casos em que a segurança da
vítima está seriamente ameaçada e que são necessárias outras
intervenções e ajudas;
-

ESTIMULA(M)

O

ENCAMINHAMENTO

PARA

SVF – solicita(m)

consentimento no envio da informação produzida no SU, para
o Serviço de Violência Familiar, informando que será
contactad@ pelo nº de telefone (ou outro contacto seguro que
nos tenha dado) pelo mesmo serviço;
-

REGISTO – regista(m) toda a informação relativa à VD numa
área do processo clínico informatizado (Alert), que não é
visível na impressão do relatório de alta, contribuindo, assim,
para promover a confidencialidade e proteger a vítima;

-

PROVIDENCIA(M)

CONTACTOS

com a família, amigos ou

instituições da rede tendo em vista o planeamento da alta.

83

Atualmente a funcionar noutra unidade do Centro Hospitalar e Universitário de
Coimbra.
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3. REDE INTERINSTITUCIONAL DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA (RIAVVD)

Diana Nóbrega, Paula Nunes, Sandra Maranha

Cada pessoa, enquanto membro inserido na sociedade, deve pôr em
prática os seus deveres e direitos cívicos, não ficando indiferente às
problemáticas da sua comunidade, tais como o crime e a insegurança,
o desemprego e a carência económica, respondendo mediante as suas
possibilidades a essas mesmas problemáticas. Esta ação deverá ser
realmente efetiva e consciente, na medida em que todas as pessoas são
potenciais vítimas destas e doutras problemáticas.
Mas, para além da iniciativa individual, também as instituições e
serviços que desenvolvem a sua ação localmente, têm uma
responsabilidade direta sobre os problemas sociais da comunidade. No
caso da problemática específica da violência doméstica, realidade tão
complexa e normalmente associada a muitos outros problemas
socioculturais, torna-se fundamental a articulação entre diversas
entidades, com o intuito de dar resposta à multidimensionalidade
destas situações.
Ciente desta realidade, um grupo de técnicos, conduzido pela Dra.
Maria Isabel Monteiro – na altura Presidente da Casa de Nossa
Senhora do Rosário da Figueira da Foz, idealizou um projeto que
rapidamente se tornou uma rede de ação integrada a funcionar no
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Concelho da Figueira da Foz, mobilizando-se uma série de instituições
na luta contra a problemática da violência doméstica.
A Rede Interinstitucional de Apoio às Vítimas de Violência
Doméstica (RIAVVD) da Figueira da Foz lançou assim as suas bases
em setembro de 2003, iniciando a sua intervenção, através do
Protocolo de Cooperação estabelecido progressivamente entre oito
entidades, que desenvolvem o seu trabalho de forma inteiramente
voluntária.
Estas oito entidades dividem-se entre quatro instituições privadas e
quatro serviços públicos. As entidades privadas são: Casa N.ª Sr.ª do
Rosário; Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Figueira da Foz;
Goltz de Carvalho|IPSS e Centro Social Cova Gala. As entidades
públicas representadas na RIAVVD são: Hospital Distrital da Figueira
da Foz; Centro Distrital de Coimbra do Instituto de Solidariedade
Social; Centro de Saúde da Figueira da Foz (ACES Baixo Mondego
II); Direção Geral de Reinserção Social. Posteriormente, em janeiro de
2009, juntou-se a esta Rede uma nona instituição privada, a
Associação Fernão Mendes Pinto. Em 2011 oficializou-se a parceria
com a Câmara Municipal da Figueira da Foz, passando a RIAVVD a
ser composta por dez entidades.
Após cerca de 6 anos a ser coordenada pela Casa de Nossa Senhora do
Rosário, desde janeiro de 2009 a coordenação da RIAVVD está a
cargo da Goltz de Carvalho|IPSS.
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A Finalidade da RIAVVD centra-se em conjugar esforços numa
colaboração efetiva com vista à dignificação humana das vítimas e da
transformação

das

condições

familiares

potenciadoras

do

comportamento abusivo. Neste sentido, a RIAVVD desenvolve a sua
intervenção nas dezoito freguesias da Figueira da Foz, podendo
alargar a sua ação para fora do Concelho, sempre que tal se justifique.
Atualmente, contam-se já com mais de 125 famílias apoiadas,
oriundas de praticamente todas as freguesias do Concelho.
Frequentemente as pessoas que vivem situações de violência
doméstica sentem-se profundamente sozinhas e desamparadas,
contudo, os profissionais da Rede Interinstitucional de Apoio a
Vítimas de Violência Doméstica estão disponíveis para ouvir, apoiar e
orientar, ajudando-as assim a ultrapassar estas situações tão dolorosas,
com base nos objetivos definidos, oferecendo um acompanhamento
próximo e regular.
Desde os primórdios da intervenção da RIAVVD foi estabelecido uma
parceria com o Grupo de “Violência: Informação, Investigação e
Intervenção”. Durante mais de seis anos o Dr. João Redondo (Centro
Hospitalar de Coimbra – Hospital Sobral Cid) e a Professora Doutora
Madalena Alarcão (Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação

da

Universidade

de

Coimbra)

efetuaram

a

supervisão/orientação e formação dos técnicos que, diretamente, lidam
com a problemática da violência doméstica. Esta supervisão mantémse até aos dias de hoje, sendo garantida pela equipa do Serviço de
Violência Familiar liderada pelo Dr. João Redondo. No espaço de
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supervisão são analisados processos em acompanhamento, definindose estratégias de intervenção nomeadamente no que toca à alteração de
dinâmicas familiares disfuncionais, avaliação da necessidade de
tratamento clínico e/ou psiquiátrico. Em simultâneo, vão sendo
trabalhadas

questões

práticas,

metodológicas

e

conceptuais,

promovendo-se competências profissionais e pessoais dos técnicos
com intervenção direta sobre a problemática da violência doméstica,
contribuindo para um melhor e mais aprofundado conhecimento deste
fenómeno e a uniformização de procedimentos na intervenção
Quanto aos serviços prestados pela RIAVVD destaca-se a intervenção
direta com as vítimas de violência doméstica. Procura-se também
avaliar as condições de mudança do(s) sistema(s) que envolvem a
vítima/família; apoiar as pessoas envolvidas nestas situações ao nível
psicossocial, visando uma maior consciência dos seus papéis e dos
seus direitos, contribuindo para a (re)formulação dos seus projetos de
vida. Os técnicos da RIAVVD adotam na sua intervenção o Modelo
Sistémico, pretendendo-se, assim, não só apoiar as vítimas de
violência, mas também, e sempre que possível, envolver a rede de
suporte das mesmas, tentando responder às suas necessidades
individuais e familiares.
Perante situações de emergência, que se traduzem num risco elevado
para a vítima, são acionados os mecanismos que permitam manter
prioritariamente a sua segurança. Para levar a cabo este objetivo e
mediante a vontade manifesta pela pessoa, os técnicos promovem um
acolhimento, afastado da área de perigo, de modo a garantir o traçar
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de

um

novo

percurso,

livre

de

violência,

mantendo-se

a

confidencialidade ao longo de todo o processo.
Como forma de promover conhecimentos sobre esta problemática,
prevenir potenciais situações de violência doméstica e divulgar o
trabalho realizado pela RIAVVD junto de toda a comunidade,
realizam-se frequentemente ações de informação e sensibilização,
nomeadamente em Escolas, Instituições Particulares de Solidariedade
Social e outras organizações.
A RIAVVD visa assim desenvolver uma articulação entre as entidades
parceiras que a compõem na sinalização, encaminhamento e
acompanhamento destas pessoas e ainda sensibilizar e envolver os
parceiros locais e população das diversas freguesias do Concelho na
colaboração com a RIAVVD. Apenas desta forma poder-se-á
realmente passar da visão à ação!
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4. DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO
REINSERÇÃO SOCIAL (DGRS)

DA

DIREÇÃO GERAL

DE

Francisco Navalho

Os Serviços de Reinserção Social (SRS) surgiram, em Portugal, no
âmbito da reforma penal de 1982, com a criação do IRS Instituto de
Reinserção Social (a sua primeira Lei Orgânica foi publicada no Dec.
Lei 204/83), cujo objetivo era promover a execução de medidas
alternativas à pena de prisão. A este objetivo vieram juntar-se
competências na esfera tutelar de menores, tendo o IRS vindo a
constituir-se como um órgão auxiliar da administração da justiça com
atribuições em três jurisdições: penal, menores e família. Mais
recentemente, no contexto da reforma da administração pública, o
Instituto de Reinserção Social foi substituído pela Direção-Geral de
Reinserção Social (DGRS), serviço integrado no Ministério da Justiça
desde 2006, com competências centradas apenas na esfera criminal,
mais propriamente na jurisdição penal (adultos) e na tutelar educativa
(jovens infratores).
A missão e atribuições da Direção-Geral de Reinserção Social
encontram-se definidas na Lei Orgânica do Ministério da Justiça
(Decreto-Lei nº 206/2006, de 27 de outubro). A DGRS tem como
missão: Definir e executar as políticas de prevenção criminal e de
reinserção social de jovens e adultos, designadamente pela promoção
e execução de medidas tutelares educativas e de penas e medidas
alternativas à prisão.
399

Para além de contribuir para a definição da política criminal e das
responsabilidades que lhe são acometidas na área da prevenção da
criminalidade em geral, são competências abrangentes da DGRS:
- Assessoria técnica aos tribunais no apoio à tomada de decisão sobre
as medidas, na área penal e tutelar educativa
- A execução de penas e medidas na comunidade aplicadas a jovens e
a adultos.
Para cumprir estas atribuições na área penal, os SRS, organizam-se
por

estruturas

desconcentradas

(delegações

regionais)

que

supervisionam e apoiam as equipas locais de reinserção social. Estas
equipas constituem a unidade operativa base da intervenção dos SRS e
são compostas por técnicos de reinserção social, das carreiras técnica
superior, com formação nas áreas das ciências sociais (direito,
psicologia, serviço social, sociologia, etc.). Os técnicos de reinserção
social elaboram informações, relatórios e perícias e controlam a
execução de penas e medidas na comunidade, solicitados pelos
magistrados judiciais, com os quais se tem revelado da maior
importância a intercomunicabilidade institucional. A atividade das
equipas de reinserção social permite que jovens e adultos, objeto da
intervenção do sistema de justiça, tenham acesso aos serviços de
reinserção social da sua área de residência, sendo seu propósito
promover a mudança individual dos agentes de crime e a sua inserção
na sociedade.
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A atividade dos SRS na área penal tem vindo igualmente a evoluir
numa linha de continuidade ajustada às alterações do Código Penal ao
longo dos anos. O reconhecimento da utilidade dos Serviços de
Reinserção Social é espelhado na evolução legislativa que
progressivamente favoreceu a tendência para o crescimento da
intervenção na execução de penas e medidas alternativas de execução
na comunidade. A introdução do sistema de vigilância eletrónica,
depois de 2002 veio reforçar a intervenção dos SRS na jurisdição
penal.

As respostas dos Sistema de Justiça para a Violência Doméstica
em Coimbra
Da mesma forma, depois da Violência Doméstica ter sido tipificada
como ilícito penal como crime público e inserido no Código Penal, o
crescente número de processos penais e os correspondentes pedidos de
assessoria dos tribunais, nomeadamente do Ministério Público de
Coimbra, permitiu aos SRS contactar com esta nova problemática
criminal, a partir do início do milénio. Note-se que os SRS só podem
intervir a pedido ou por decisão dos tribunais.
Pela pesquisa da literatura científica e pelo contacto com esta
criminalidade, desde cedo se tornou claro que se tratava de uma
problemática criminal muito específica, que também exigia uma
abordagem muito direcionada e diferenciada, nomeadamente ao nível
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da colaboração interinstitucional e intervenção em rede, com os
recursos existentes na comunidade, muito para além da área da justiça.
Os tribunais, os serviços do Ministério Público e particularmente o
DIAP de Coimbra, foram sensíveis à especificidade da problemática
da Violência Doméstica, recorrendo sempre que possível à medida de
Suspensão Provisória do Processo, como medida de diversão penal e
oportunidade de intervenção, com o apoio dos SRS na decisão e na
supervisão das medidas.
Assim, nos anos 2001 a 2004, a partir da colaboração estreita entre os
SRS e o DIAP de Coimbra, na avaliação e execução de medidas de
Suspensão Provisória do Processo com injunções, foram-se alargando
as ligações/articulação com outros parceiros da comunidade de áreas
exteriores à justiça (saúde, intervenção social, etc.) que também já
vinham intervindo na mesma problemática, muitas vezes com os
mesmos casos.
Deste percurso, nasceu em 2005 uma proposta de protocolo liderada
pelo DIAP de Coimbra que, numa perspetiva de eficiência, explicita a
rede de articulação para avaliação e intervenção nestes casos,
integrando a multidisciplinariedade que os estudos das boas práticas
mostram ser mais eficazes com as problemáticas associadas a este tipo
de crime. Diz o protocolo “pretende o DIAP, avançar com uma
estratégia que permita a abordagem judiciária que mais se coadune
com a realidade, de forma a que a resposta do sistema vá de encontro
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às concretas necessidades daqueles que solicitam a sua intervenção e
que seja célere e eficaz”.
Os SRS - Equipa de Coimbra, encontra plasmado neste protocolo todo
o apoio e estreita colaboração que sempre sentiu da parte do DIAP de
Coimbra, nomeadamente por parte da Dr.ª Paula Garcia e vê nele
também um reconhecimento do investimento técnico e humano que
sempre fez nestes casos. Por outro lado, os SRS assumem no
protocolo o seu papel de interlocutor imediato e apoio privilegiado dos
tribunais nas decisões e execução de medidas penais e o papel de
mediação

entre

os

tribunais

e

outras

instituições/recursos

comunitários. De entre os últimos, ganhou particular relevo o Serviço
de Violência Familiar do CHPC, pela importância da área da saúde
mental para este tipo de problemática, mas também pela dinâmica,
empenhamento e disponibilidade do seu responsável, o Dr. João
Redondo.
Sobre o trabalho desenvolvido entre os SRS-Equipa do Baixo
Mondego 1 (Coimbra) e o Serviço de Violência Familiar (SVF) do
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra- CHUC
Reportando-nos apenas a 2011, a equipa de Coimbra da DGRS
recebeu mais de 150 novas solicitações (sendo que mais de 50% dos
pedidos foram oriundos do DIAP de Coimbra) referentes a processos
judiciais por violência doméstica (nomeadamente relatórios sociais
para suspensão provisória do processo; medidas de suspensão
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provisória do processo e de suspensões de execução da pena com
injunções e regras de conduta).
Após um primeiro momento de intervenção em que se realiza a
avaliação individual do arguido e do casal (que inclui a avaliação de
risco de violência conjugal), socioeducativa e profissional, a equipa
constrói um mapa de necessidades do agressor e da vítima e
concretiza proposta de acompanhamento junto do Tribunal, que
frequentemente confere a necessidade de apoio do SVF e que o
Tribunal ratifica como injunção.
Com a intervenção apoiada na decisão do tribunal, mensalmente
realizam-se reuniões de supervisão de casos no Serviço de Violência
Familiar,

nas

quais

se

pretende

analisar

as

situações

em

acompanhamento, delinear estratégias de intervenção, desenhar uma
abordagem coerente e consistente de cada caso, bem como partilhar
dificuldades e obstáculos que frequentemente se colocam aos
profissionais.
O encaminhamento e articulação dos SRS com o SVF têm sido
concretizados pelos mesmos técnicos, numa linha de especialização
interna (Dr.ª Bárbara Iglésias e Dr.º Fernando Roque) da equipa de
Coimbra. Ainda que fora do protocolo, com o DIAP de Coimbra, o
mesmo modelo tem sido alargado a algumas equipas da zona centro
(Viseu, Aveiro e Leiria), sobre os casos de violência doméstica da
competência destas equipas que foram encaminhados para o SVF.
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A resposta do SVF tem sido célere, qualificada, diferenciada e
inclusiva, afirmando-se como um recurso central e imprescindível
para o sucesso de muitas das medidas em que colaborou, com os SRS
e com o sistema de justiça penal.
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5. CARITAS DIOCESANA
DIGNIDADE”

DE

COIMBRA - “A

REDE PROMOVE A

A Caritas Diocesana de Coimbra (CDC) é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social que desenvolve a sua ação em cinco distritos
da zona Centro, apoiando as comunidades nos âmbitos social, da
saúde e da educação, com vista à proteção da dignidade humana e
apoio aos mais necessitados.
Tendo como missão ser um instrumento da Igreja, na diocese de
Coimbra, para promover e defender a dignidade humana à imagem de
Jesus Cristo, a CDC visa ser uma referência pela qualidade e
capacidade de ser pioneira nos serviços que presta à comunidade de
forma próxima, reflexiva e sustentável.
Implantada desde a década de 50, a CDC sempre procurou
acompanhar e responder, em tempo útil, aos problemas que emergem
nas comunidades, utilizando uma metodologia que privilegia o
diálogo, a cooperação e o trabalho em rede. Atualmente foca a sua
intervenção na procura de estratégias inovadoras e economicamente
sustentáveis, que permitam a prestação de respostas com qualidade,
adequadas às necessidades emergentes, mantendo como enfoque o
profissionalismo e o rigor técnico e científico.
Consciente da sua responsabilidade social a Caritas tem, ao longo dos
tempos, desenvolvido a sua ação de forma a privilegiar as pessoas,
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famílias e grupos social e economicamente mais carenciados
contando, atualmente, com mais de 120 respostas sociais na Diocese
de Coimbra.
Abrange as seguintes áreas principais, entre outros projetos de caráter
mais pontual:
- Ação social, Família e Comunidade - Crianças e Jovens, Idosos,
VIH/sida; Toxicodependência, Sem-abrigo, Intervenção Comunitária;
- Educação / Formação - 1ª Infância, Pré-escolar, Tempos Livres,
Formação;
- Saúde – Ambulatório, Internamento;
- Ação Pastoral;
- Serviços – Clínica Médica, Lavandaria, Colónia de Férias;
- Estrutura Organizacional - Gestão e Suporte, Potencial Humano.
A sua ação estende-se para além dos seus utentes, sentindo a CDC a
responsabilidade intrínseca de dinamizar a Diocese e as comunidades
a assumirem a sua participação na resolução das questões sociais,
certos de que a contribuição de todos vale muito e é essencial para a
construção de uma sociedade mais justa e equilibrada.
Em 1991, a Cáritas Diocesana de Coimbra iniciou o seu trabalho junto
de mulheres em situação de risco social agravado/prostituição, ao
abrigo de um projeto de Luta Contra a Pobreza. Para tal, desenvolveu
um programa de ação com a pretensão de criar as condições
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adequadas ao apoio e inserção social de mulheres consideradas em
situação de risco e em processo de exclusão económica e social. Este
projeto teve o seu término em 1999.
A ação de trabalho desenvolvida ao longo do projeto proporcionou a
sinalização de várias situações atentatórias à dignidade humana e aos
direitos fundamentais. Mantendo-se as problemáticas que justificaram
a existência do projeto, a Cáritas considerou necessário dar
continuidade ao trabalho desenvolvido, mediante a elaboração de
respostas alternativas.
Desta forma, com o apoio do ISS, IP, foi criado o Centro Comunitário
de Inserção para Mulheres em Situação de Risco. Este equipamento
proporcionou às mulheres um espaço alternativo à vivência das ruas
e/ou a ambientes familiares destruturados.
Porém, mesmo quando a reinserção profissional é possível, através de
soluções de formação ou emprego, a taxa de readmissão destas utentes
é elevadíssima, sendo o seu processo de autonomização sinuoso.
As condicionantes à reinserção prendem-se muitas vezes com
questões de violência, pobreza e a exclusão social de que são alvo.
Estes fatores são, frequentemente, transgeracionais e a multiplicidade
dos problemas e obstáculos que vivenciam entrecruzam-se numa
complexa teia, dificultando ou diminuindo as hipóteses de integração
social. Sem recursos culturais, simbólicos ou económicos e sem
expectativas de mobilidade social, estas mulheres facilmente desistem
de qualquer projeto estabelecido.
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Não tendo qualquer rede de suporte familiar, veem-se frequentemente
confrontadas com a necessidade de faltar ao emprego em situação de
doença dos filhos. Desta forma, torna-se extremamente difícil, na
maioria das situações, manter o posto de trabalho e, com ele, a
possibilidade de fazer face às despesas básicas.
Entendendo a reinserção como um processo que visa a reaquisição de
regras e estilos de vida que permitam ao indivíduo a sua reconstrução
e auto-organização interior, contribuindo para a sua estabilidade e
autonomia, torna-se imprescindível a existência de estruturas que
possam refletir, procurar e acompanhar as questões práticas do
contexto da vida quotidiana destes indivíduos, nomeadamente, no que
diz respeito à formação profissional e consequente integração laboral e
lúdica.
Constatamos assim essencial proporcionar a consecução de um projeto
de vida alternativo, capaz de garantir autonomia e reconhecimento
social. De facto, existindo algumas respostas que fazem face a
situações de emergência social, não deixam de ser fulcrais outras
respostas alternativas, que tenham um caráter mais permanente e
estruturado, com capacidade para potenciar a reinserção social das
mulheres que se encontram em situações mais fragilizadas.
Nesta sequência, a Cáritas de Coimbra abriu, em 2007, a Comunidade
de Inserção Renascer, para apoio a mulheres com ou sem filhos, que
se encontrem em situação de risco.
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A Renascer tem como principais objetivos, para além da satisfação de
necessidades básicas das utentes, a promoção de condições para um
processo de desenvolvimento quer a nível pessoal, quer social e
familiar, num espaço de verdadeiro suporte afetivo, oferecendo apoio
social e psicológico, promoção da saúde, desenvolvimento de
competências parentais, domésticas e familiares e inserção social e
profissional. Mais de metade das situações admitidas até agora tem em
comum a violência doméstica, em especial violência no contexto da
relação conjugal, pese embora outros tipos de violência sejam
concomitantes nas trajetórias das mulheres e crianças acolhidas.
Visando responder à problemática da violência doméstica/familiar,
estabeleceu a Cáritas um protocolo com o Serviço de Violência
Familiar do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra (CHPC).
Nesta sequência e com o objetivo de potenciar recursos e sinergias de
ambas as respostas, o CHPC e a Cáritas firmaram, em 2010, o referido
protocolo de cooperação com vista à prestação articulada de cuidados
a utentes da CI Renascer com problemáticas no âmbito da saúde
mental, bem como na supervisão da equipa técnica da CI.
O funcionamento desta parceria tem-se revelado uma verdadeira
oportunidade de concretizar um efetivo trabalho em rede, com
manifestos benefícios, diretos e indiretos, para os destinatários da
ação. A parceria potencia a integração de perspetivas e de recursos,
materiais e imateriais, que concorrem para alcançar o bem último que
uma sociedade inclusiva sonha para todos os seus, sem exceção.
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Perspetiva-se que esta orientação seja sinal de uma boa prática a
replicar, na certeza de que o trabalho em rede promove
verdadeiramente a dignidade humana e estabelece as pontes
necessárias aos que são atropelados, diariamente, por situações de
violência desumanizante.
A Cáritas faz da sua ação um compromisso com a inclusão, motivada
e inspirada por todos aqueles que também acreditam ser possível
edificar um bem comum de todos, para todos.
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6. VIOLÊNCIA FAMILIAR, ESCOLA E SERVIÇO DE VIOLÊNCIA
FAMILIAR: UMA PERSPETIVA MULTIDISCIPLINAR, MULTISSETORIAL,
EM REDE

6.1. DA ESCOLA AO SERVIÇO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR (SVF)

6.1.1. Da Escola ao encaminhamento para o SVF e Outros
Serviços da Comunidade

Cristina Baptista, Isabel Morais, Laura Diogo

A criação dos serviços de psicologia e orientação (Decreto-Lei nº
190/91, de 17 de maio) permitiu dotar o sistema educativo de
estruturas especializadas de orientação educativa, inseridas na rede
escolar.
As atividades destes serviços organizam-se em torno de três grandes
áreas: apoio psicopedagógico, orientação escolar e profissional e
apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade
escolar, articulando com outros serviços e instituições da comunidade.
O psicólogo, dada a especificidade da sua formação, contribui para a
identificação e resolução de dificuldades num processo contínuo de
prevenção/ intervenção primária (com a população em geral),
prevenção secundária (com as populações específicas e/ou de risco) e
terciária (situações individuais) (Cole, E. & Siegel, J. A.1990).
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A intervenção dos psicólogos em contexto escolar dirige-se a uma
população diversificada, do ensino pré-escolar ao ensino secundário,
tendo em conta as vertentes fundamentais do projeto educativo de
cada escola/ agrupamento. O papel do psicólogo “é o de acompanhar o
aluno ao longo do percurso escolar, contribuindo para identificar os
seus interesses e aptidões, intervindo em áreas de dificuldade que
possam surgir na situação de ensino-aprendizagem, facilitando o
desenvolvimento da sua identidade pessoal e a construção do seu
próprio projeto de vida.” (Decreto-Lei nº 190/91, de 17 de maio).
Enquanto mediador atento às múltiplas interações entre as pessoas e
os diversos contextos, o psicólogo promove uma articulação efetiva
entre o sistema educativo e outros subsistemas da comunidade através
da implementação de atividades e projetos, numa perspetiva integrada
e multidisciplinar.
A escola, como lugar de encontro onde se cruzam uma multiplicidade
de realidades sociais, é também lugar privilegiado para prevenção e
sinalização de várias problemáticas. É nela que se procuram promover
valores de cidadania e de respeito pelas diferenças de modo a
contribuir para o desenvolvimento psicossocial de crianças e jovens e
para o sucesso educativo.
À escola compete contribuir para a promoção da saúde e para a
prevenção de comportamentos de risco, estabelecendo parcerias e
contactos que alarguem a sua rede de ação/interação. A violência
constitui um dos eixos prioritários dos programas de educação para a
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saúde definidos pelo Ministério da Educação. Nem sempre definida
com clareza, a violência em contexto escolar, abrange os mais
diversos comportamentos, confundindo-se, frequentemente, com
indisciplina.
A indisciplina diz respeito ao não cumprimento de regras
estabelecidas, negociadas ou impostas, o que prejudica as condições
de aprendizagem, o ambiente de ensino e o próprio relacionamento
dos elementos do contexto escolar (Veiga, 1992; Estrela, 1994). Face
à complexidade do fenómeno, Amado (2003) propõe a distinção de
três níveis diferenciados de indisciplina: o primeiro nível que designa
por «desvios de regras de produção», o segundo nível, dos «conflitos
interpares, na aula» e o terceiro nível «conflitos da relação professoraluno», centrando-se essencialmente no contexto da sala de aula.
A violência tem uma história, ela é, de facto, construída socialmente e
precocemente. Não se trata apenas de um acontecimento inesperado,
que surge sem se poder prever. A violência na escola surge
frequentemente interligada com a violência juvenil e pode assumir
diversas formas: bullying, agressão física ou verbal contra símbolos de
autoridade, furtos e roubos, etc.. Mas, a violência juvenil não é apenas
um problema escolar. São vários os fatores associados à violência:
individuais (temperamento difícil, impulsividade, cognição social);
familiares (falta de supervisão e de controlo, interações hostis e
coercivas); escolares: escolas de grandes dimensões; estratégias
pedagógicas e disciplinares coercivas versus atitude permissiva; grupo
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de pares (associação a pares delinquentes); comunidade (desemprego,
insegurança, falta de instituições de apoio aos jovens).
É, pois, fundamental clarificar conceitos para melhor compreender o
que na verdade se passa, identificando fatores de risco e assim definir
estratégias de intervenção adequadas.
Na escola os efeitos negativos da violência nem sempre são
identificados como tal, sendo por isso necessário que os vários
intervenientes educativos estejam atentos aos “sinais” que podem
constituir indicadores de situações graves, frequentemente omitidas
pela vítima (insucesso, indisciplina, doenças psicossomáticas,…).
Assim, torna-se imprescindível uma abordagem holística da
problemática da violência que resulta da cooperação entre
profissionais das diversas áreas que lidam com este fenómeno e da
atuação integrada de professores/educadores dos diversos graus de
ensino, assistentes operacionais e encarregados de educação.
Fonseca (2003) salienta que os melhores programas de prevenção e
redução da violência nas escolas são aqueles que envolvem toda a
comunidade e que a colaboração entre os contextos sociais relevantes
produz reduções significativas nos índices de violência.
Concluindo, “falar de violência e meter tudo no mesmo saco pode
levar a assumir que a solução para enfrentar distintos problemas é a
mesma ou só uma… Pensar a violência, desta ou daquela maneira,
vai ter implicações importantes e distintas nas soluções que se
venham a implementar" (Almeida, Ana. 2007).
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Se é indispensável definir de forma clara procedimentos a adotar
perante o conhecimento de situações de maus trato, não é menos
importante que se proceda a uma atuação concertada e integrada entre
os vários intervenientes.
Os psicólogos da escola, pela sua formação, podem desempenhar um
papel importante na compreensão e mediação do problema,
contribuindo para a construção de redes dinâmicas, potenciando
sinergias na busca de soluções que promovam fatores de proteção que
reduzam ou anulem fatores de risco, quer a nível individual, quer
familiar ou comunitário.
A interação multidisciplinar, articulada e abrangente que se tem
estabelecido entre os Serviços de Psicologia e Orientação e o Serviço
de Violência Familiar, através do projeto Violência e Escola, tem sido
uma mais-valia ao nível da sinalização e da intervenção, contribuindo
para a avaliação das condições reais em que os alunos se encontram, o
encaminhamento e a adoção de medidas mais eficazes.
O acesso facilitado a técnicos de diversas áreas para informar e formar
os vários agentes educativos (alunos, pais, professores, assistentes
operacionais), bem como a conceptualização mais ampla do
“problema”, e as possíveis respostas que conduzem à intervenção nos
vários subsistemas (indivíduo, família/redes primárias, instituições/
redes de serviço) tem-se concretizado na interação constante entre a
escola, através dos Serviços de Psicologia e Orientação e o Serviço de
Violência Familiar.
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Esta forma de intervir tem permitido uma maior rentabilização dos
recursos, bem como a potencialização das ações que facilitam a
aproximação das instituições e o reforço do diálogo e apoio mútuo das
estruturas.
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6.1.2. (In)Formar e Investigar para Prevenir: Perceções dos
Profissionais

em

Contexto

Escolar

sobre

Violência

Doméstica/Familiar
Tiago Morais, João Redondo, Cristina Batista

Desde o início da criação do Grupo Violência Escola que a CPCJ de
Coimbra tem mantido a sua parceria com este grupo, tendo sido já
vários os projetos abraçados em conjunto. Da mesma forma, a ligação
ao Serviço de Violência Familiar, tem já um longo historial e extensas
jornadas conjuntas.
Estreitando mais as parcerias já existentes entre as três entidades, o
Grupo Violência Escola, a CPCJ de Coimbra e o Serviço de Violência
Familiar, unem-se para a criação de um projeto de investigação acerca
da violência familiar, reunindo desta forma as três áreas que mais
diretamente estão ligadas à problemática, nomeadamente, a Escola, a
Saúde e a Intervenção Social. O projeto é composto por duas fases,
que num momento inicial serão sequenciadas, mas que se espera
depois poderem ocorrer concomitantemente. A primeira fase realizar418

se-á em escolas, procurando-se através de um questionário,
especificamente construído para o efeito, obter informações sobre as
perceções

dos

agentes

escolares

(professores

e

assistentes

operacionais) acerca da problemática da violência doméstica. A
segunda fase realizar-se-á recorrendo a famílias acompanhadas na
CPCJ de Coimbra, procurando-se através de questionários apropriados
para o efeito, avaliar as caraterísticas e perceções das famílias onde se
perceba a existência de violência familiar, bem como os sinais mais
comuns, recorrendo para tal a informadores múltiplos (pais,
crianças/adolescentes

e,

eventualmente

técnicos).

Nesta

fase,

pretende-se a recolha de perfis, dinâmicas e padrões de interação em
famílias onde subsista esta problemática.
Em ambas as fases, subjaz a ideia e a motivação de conhecer o mais
criteriosamente possível as necessidades específicas de profissionais
envolvidos na área, bem como das famílias onde acontece violência e
com isso encontrar as respostas que melhor se adequem a essas
necessidades, bem como formas de intervenção que melhor sirvam as
necessidades

específicas

de

famílias

e

profissionais.

Inquestionavelmente, este procedimento, no contexto da investigaçãoação permite aproximar a produção científica e de conhecimento, às
realidades práticas, bem como uma aproximação entre técnicos e
famílias de modo a que seja criada maior credibilidade e confiança
entre ambas as partes, esperando-se que dessa forma as famílias
possam procurar ajuda o mais cedo possível, não olhando os serviços
como intrusivos ou perigosos, mas antes como fontes de ajuda dirigida
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às suas necessidades específicas, permitindo uma melhor contenção e
atuação mais atempada em situações de violência. Paralelamente,
havendo esta maior interação e confiança, maiores serão as
probabilidades de um sistema familiar aceitar uma intervenção externa
e de a ver como ajuda e não como imposição ou ameaça, estimulando
e motivando as famílias a pedir ajuda mais precocemente e a cumprir
mais fielmente as intervenções propostas.
Iremos descrever aqui, com maior ênfase, a primeira fase do projeto,
uma vez que é aquela que se encontra já em curso, prevendo-se a
breve trecho o início da segunda fase. Neste primeiro momento os
objetivos principais são: obter informação sobre as perspetivas dos
profissionais; compreender como identificam, atuam e sinalizam as
situações de violência familiar, ou como (eventualmente) solicitam
ajuda especializada para as combater; identificar as principais
necessidades

e

dificuldades

na

identificação,

sinalização

e

intervenção; envolver e dotar os vários agentes escolares dos modelos,
estratégias e instrumentos que melhor lhes permitam lidar com
situações de violência familiar, nomeadamente, identificar, sinalizar e
intervir neste género de situações, bem como realizar a avaliação do
risco; e reforçar a importância da utilização de perspetiva
multidisciplinar, multissetorial e em rede – incluindo as famílias, as
redes primárias e também as secundárias – na leitura, compreensão e
intervenção de cada situação;
Considera-se que esta será uma forma eficaz de se obter um
conhecimento mais profundo sobre as conceções dos profissionais em
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contexto escolar, acerca da violência familiar, bem como dos seus
conhecimentos

ao

nível

da

identificação

sinalização

e

encaminhamento destas situações, procurando encontrar padrões e,
mais enfaticamente, as necessidades formativas, teóricas e práticas
destes profissionais.

Metodologia
Neste sentido realizou-se uma revisão da literatura científica da área e
de instrumentos existentes, identificando as variáveis e dimensões a
incluir no questionário. Seguidamente, passou-se à construção do
“Questionário de perceções sobre Violência Doméstica/Familiar para
profissionais em Contexto Escolar”, após alargada discussão sobre as
questões a incluir, a sua formulação e o formato de resposta (acabando
por se decidir pelo formato aberto em todas as questões). O
questionário foi posteriormente submetido a uma fase de validação
semântica, utilizando para tal uma amostra de 26 profissionais da
comunidade escolar de Coimbra, donde resultou a versão final do
instrumento. Foi então realizada a administração do questionário em
vários agrupamentos e escolas secundárias de Coimbra 84, perfazendo
um total de 182 sujeitos. Após a análise dos resultados obtidos,
organizou-se uma ação de formação junto dos profissionais das

84

Escola Secundária Jaime Cortesão, Agrupamento de escolas Martim de Freitas,
Escola Secundária Quinta das Flores, Escola Secundária D. Dinis, Escola Secundária
D. Duarte, Agrupamento de escolas de Taveiro, Escola Secundária Avelar Brotero e
Agrupamento de escolas de Ceira.
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escolas em causa com o objetivo de procurar responder às
necessidades encontradas e às questões levantadas.

Resultados
Os resultados na fase de validação semântica foram claramente
animadores tendo apontado boa impressão geral sobre o questionário,
e elevados índices de compreensibilidade, adequação e importância.
Foram indicadas, pontualmente, algumas sugestões de alteração, tendo
algumas delas, pela sua pertinência, sido utilizadas para a
reformulação do questionário chegando-se, deste modo, à sua versão
final.
No que se refere aos resultados do estudo, é importante salientar que
todas as respostas foram analisadas tendo sido agrupadas em
categorias de acordo com os constructos advenientes da teoria.
Seguidamente contabilizaram-se as percentagens de respostas em cada
uma das categorias encontradas, conseguindo-se uma seriação da
categoria mais referida até às menos referidas. De seguida,
apresentaremos alguns dos resultados obtidos, privilegiando aqueles
que se referem à amostra completa e às questões mais prementes. Os
valores que são apresentados representam a percentagem de sujeitos
que referiram a categoria identificada nas suas respostas.
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Gráfico 1

No Gráfico 1 apresentamos a definição de violência familiar que a
maioria dos respondentes considerou como uma forma de violência
física, psicológica e verbal que ocorre no seio da família, sendo
incluídos também, ainda que em menor percentagem a falta de
respeito e uma forma de exercer violência social. No ponto referido
como Outros foram referidos a violência sexual, moral, económica, o
desprezo, a negligência e a coação, mas que tiveram menor
percentagem de respostas.
Na Gráfico 2 apresenta-se a percentagem de sujeitos que já
identificaram situações de violência familiar no âmbito da sua prática
profissional, sendo relevante a destacar a percentagem reduzida
encontrada.
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Gráfico 2

Na Gráfico 3 apresentamos o número de sujeitos que procurou
encaminhar, ou que consideraria fazê-lo caso se confrontasse com
uma situação de violência familiar. As entidades mais referidas para
procurar apoio foram os Serviços de Psicologia e Orientação e
Especialistas na área.
Gráfico 3

No Gráfico 4 expõe-se os fatores apontados como estando na origem
da violência familiar. Além dos mais apontados, aqui em destaque,
foram ainda referidos, no que a esta questão respeita, ainda que com
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percentagens pouco significativas, os fatores que a seguir indicamos:
crise, prostituição, exposição a meios violentos ou desfavorecidos, ter
sido vítima de maus tratos, infância problemática, problemas de saúde,
ciúme,

infidelidade,

stress/cansaço,

estrutura

irritabilidade/intolerância,
e

condição

familiar,

frustração,
problemas

na

adolescência, machismo (diferenças de género), conflitos familiares,
egocentrismo, falta de respeito, disciplina rígida, ausência de
autoridade e desconhecimento das consequências legais.

Gráfico 4

No Gráfico 5, descrevem-se o número de respondentes que tiveram
algum tipo de formação na área da violência familiar, sendo de
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destacar o elevadíssimo número de sujeitos que nunca teve qualquer
formação.
Gráfico 5

Neste estudo foram ainda abordadas outras questões como a forma
como detetou ou acha que detetaria a situação de violência familiar; o
impacto

da

violência

familiar

no

aproveitamento

ou

no

comportamento do aluno na escola; e as entidades mais solicitadas
para encaminhamento. Foram ainda cruzados os dados de acordo com
o género, a profissão, a faixa etária, ou as escolas. Optámos por não
apresentar estes dados por uma questão de espaço, sendo que poderão
ser consultados em artigo que se encontra em preparação para
publicação em breve.

426

Comentários finais
Dos dados apresentados será importante sublinhar o elevado número
de pessoas que nunca identificou qualquer situação (69%) e que nunca
teve formação na área (95,5%). Da mesma forma um elevado número
de respondentes não é capaz de especificar entidades a quem
encaminhar o que poderá indicar desconhecimento acerca de quem se
poderá recorrer nestas situações
Este estudo tem grande valor na medida em que permite identificar
necessidades específicas e obter maior compreensibilidade sobre
conceitos e perspetivas acerca da Violência Familiar de profissionais
em contexto escolar, bem como um conhecimento mais aprofundado
de um contexto privilegiado para identificação/prevenção/intervenção
nestas situações. Desta forma é possível a criação de ações de
formação que se dirijam concretamente a necessidades específicas (e
identificadas) destes profissionais, tal como foi feito e se planeia
continuar a fazer, constituindo-se assim como uma mais-valia deste
modelo de investigação-ação em que se procura que a investigação
seja mais que uma mera produção de conhecimento científico, mas
que tenha aplicabilidade prática e que torne as intervenções no terreno
mais informadas e, como tal, mais eficazes.
Neste momento, o questionário está já a ser administrado a outras
escolas fora do concelho de Coimbra, prevendo-se que a sua utilização
se alargue a várias outras zonas do país e mesmo a nível internacional,
havendo inclusivamente conversações nesse sentido. A concretizar-se,
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este alargamento dos contextos poderá revelar-se terreno fértil para a
realização de estudos comparativos.
Finalmente, este estudo e o seu alargamento deverá permitir a criação
de instrumentos e métodos de intervenção bem como estimular a
parceria e a cooperação interinstitucional, possibilitando a construção
de redes de trabalho melhor preparadas, mais ativas e eficazes.

6.2. DO SERVIÇO
PARA PREVENIR”

DE

VIOLÊNCIA FAMILIAR

À

ESCOLA: “INFORMAR

Generosa Morais

…”lá em casa é assim: homens para um lado, mulheres para
outro…elas arrumam, nós desarrumamos…elas cozinham…nós
comemos…”
…”quando o meu pai chega…começa tudo de novo…só não sabemos
como vai terminar…eu e a minha irmã vamos logo para o
quarto…antes que a gritaria comece…depois…”
“desabafos” de alunos de uma escola

As crianças que testemunharam violência conjugal têm sido alvo de
vários estudos (e.g.,Margolin, 1998; Cummings & Davies, 1994, cit.
Sani, 2002) que demonstraram que estas apresentavam complicações
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relacionadas com a internalização e a externalização que se traduziam
na

dificuldade em interpretar situações sociais e relações

interpessoais, resolução de problemas, agressividade e comportamento
difícil, capacidade de empatia debilitada, baixos níveis de realização
académica entre outros.
O impacto mais negativamente marcante é quase sempre de natureza
psicológica, mas de um modo geral as crianças são lesadas no seu
funcionamento emocional, comportamental, social, cognitivo e físico
(Miller- Perrin & Perrin, 1999, cit. Sani 2002).
Por outro lado, a criança exposta à violência familiar, acaba por
aprender a aceitar a violência nos relacionamentos íntimos e a usá-la
como forma de resolver os conflitos. Estas dinâmicas intergeracionais,
relacionadas com a aprendizagem de modelos de comportamento
violentos e com o défice de competências de vinculação no seio da
família, vão conferindo à criança/jovem a necessidade de representar
um modelo de compreensão do seu mundo interpessoal.
No sentido de romper com o ciclo intergeracional da violência e
proporcionar aos jovens modelos alternativos da relação homem –
mulher e da resolução de conflitos, pretendemos com este projeto
sensibilizar / informar a comunidade escolar acerca da relação entre a
violência familiar, a saúde e a escola.
Este projeto nasce da experiência de trabalho do Serviço de Violência
Familiar, no seu contacto com os jovens, provenientes de famílias com
problemática de violência familiar, e da constatação das suas
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dificuldades escolares (ao nível da aprendizagem e / ou do
relacionamento entre os pares), necessariamente relacionadas com
estas vivências familiares através de uma articulação próxima com os
Técnicos envolvidos no Projeto Violência e Escola - Um projeto para
o Concelho de Coimbra.
Promover a saúde mental e prevenir comportamentos de risco
associados à violência junto dos jovens é a grande finalidade deste
projeto que se concretiza através da deslocação de profissionais do
SVF às escolas ou eventualmente na receção dos jovens e professores
nas instalações do SVF.
Objetivos específicos:
• Sensibilizar os jovens e toda comunidade escolar para as
questões da violência na sociedade: nos contextos
familiar, escolar, nas relações de intimidade, etc.
• Sensibilizar os jovens e toda a comunidade escolar para a
relação entre violência e saúde aos mais diversos
níveis: impacto da violência, predisponentes para a
violência, fatores de manutenção da violência.
• Informar acerca dos conceitos de violência, dos seus diversos
tipos e contextos.
• Informar acerca da prevalência destes fenómenos na sociedade
portuguesa e no mundo em geral.
• Informar acerca do impacto da violência na saúde.
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• Facilitar a discussão sobre a prevenção das violências:
violência no namoro, bullying, violência escolar,
violência familiar (conjugal, contra as crianças e contra
os idosos) e sobre possíveis estratégias de intervenção
nestas situações.
• Dar a conhecer serviços disponíveis de intervenção nesta área.
• Identificar eventuais situações de violência familiar / no
namoro

e

encaminhar

para

acompanhamento

especializado.
Pensamos a escola e família como dois sistemas sociais interligados e
palcos excelência das mais diversas manifestações comportamentais
das crianças e jovens. A sua deficiente conectividade pode significar o
silêncio de vivências associadas à violência.

Referências bibliográficas
Sani, A. I. (2002). As crianças e a violência: Narrativas de crianças vítimas
e testemunhas de crimes. Coimbra: Quarteto Editora.
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7. INVESTIGAÇÃO
Projetos de investigação dirigidos à problemática da violência
doméstica a que o SVF esteve/está associado:
"Narrativas em torno da Violência Conjugal e Respostas
Institucionais" (dissertação com vista à obtenção do grau de doutora
em Psicologia Clínica) por Inês Sofia Silva Pimentel, Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra,
(em desenvolvimento).
"O potencial de mudança das famílias" (dissertação com vista à
obtenção do grau de doutora em Psicologia Clínica) por Joana
Sequeira, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra (em desenvolvimento).
"Rede social pessoal e vítimas

de violência doméstica"

(investigação inserida no mestrado integrado de Bolonha em
Psicologia Forense) por Inês da Fonseca de Sousa Machado e por Ana
Manuela França Nunes Ruivo Horta, Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (2007).
"Aferição da escala de Justiça Íntima na população portuguesa"
(investigação inserida no mestrado integrado de Bolonha em
Psicologia Clínica) por Ângela Cristina Vieira Canaz, Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
(2007).
432

"Aferição da escala Impact of Event Scale-Revised para a
população portuguesa - o impacto subjectivo dos acontecimentos
stressantes na vida dos indivíduos" (investigação inserida no
mestrado integrado de Bolonha em Psicologia Clínica) por Ana
Cristina Perestrelo Vieira (2007).
"Violência na conjugalidade. Narrativas de vítimas e agressores:
das redundâncias às singularidades" (dissertação com vista à
obtenção do grau de mestre em Psicologia da Justiça) por Ana Cristina
Novo Azeiteiro, Universidade do Minho (2008).
"Estreitando o diálogo entre América Latina e Portugal: Análise
dos programas de atendimento a homens autores de violência
contra as mulheres", investigação inserida no projeto "Margens",
coordenada por Maria Juracy Filgueiras Toneli, Universidade de Santa
Catarina - UFSC / Brasil (2008).
“Violência Intrafamiliar Brasil - Portugal: As acções terapêuticas
das redes de serviços”. Projeto de Doutoramento da Dra. Paula
Miura, Psicóloga, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(2010).
"As respostas sociais dirigidas às mulheres vítimas de violência
conjugal em Portugal: avaliação da estratégia de intervenção
comunitária coordenada" (investigação com vista à obtenção do
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grau de doutora) por Dália Maria de Sousa Gonçalves da Costa,
Universidade Aberta (2010).
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Nota Final
João Redondo

“Embora a violência tenha estado sempre presente, a humanidade
não deve aceitá-la como um aspeto inevitável da condição humana...
A violência pode ser evitada, e as suas consequências, reduzidas”
(Dahlberg & Krug, 2002).

A forte convicção de que tanto o comportamento violento quanto as
suas consequências podem ser evitados, levam-nos a defender a
importância de investir na prevenção, visando oferecer o máximo de
benefícios para o maior número de pessoas. Colocando o enfoque nos
Serviços de Saúde, salienta a OMS (Krug et al., 2002, pp 245-246)
que se trata de “um aliado ativo e valioso na resposta global à
violência e traz diversas vantagens e benefícios... Um desses
benefícios é a proximidade e, consequentemente, a familiaridade com
o problema”. Segundo a mesma organização, “está numa posição
única para chamar a atenção para a carga imposta pela violência
sobre a saúde. Quando associada significativamente às histórias
humanas que o setor de saúde testemunha todos os dias, essa
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informação pode oferecer um instrumento potente... para a
ação”(Krug et al., 2002, pp. 245-246).
Mas, como já o referimos anteriormente, concentrar a intervenção
num único setor produz, geralmente, pouquíssimos resultados. A curto
e a longo prazo, o sucesso na prevenção contra a violência dependerá
de abordagens

multidisciplinares e

multissetoriais,

desenvolvidas

numa

ecológico-sistémica.

perspetiva

em rede,
Tal

enquadramento ajudará à emergência de uma nova cultura de nãoviolência, fundada na inadmissibilidade da violação dos direitos
humanos e do dever da Sociedade e do Estado de desenvolverem as
adequadas políticas, estratégias e ações para o evitarem” 85.
Refere também a OMS (2002) que, “Para resolver este problema é
necessário o envolvimento de diversos setores trabalhando em
conjunto aos níveis comunitário, nacional e internacional” (Krug et
al., 2002, p.113). A nível comunitário, o Grupo Violência:
Informação, Investigação, Intervenção (Grupo V!!!), o Serviço de
Violência Familiar (SVF) do Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Coimbra (Unidade Sobral Cid), o Grupo Violência e Escola e os
serviços e instituições da nossa comunidade com quem no dia a dia
trabalhamos, refletem, na sua prática e modelo(s) subjacente(s), os
princípios que anteriormente referenciámos.

85

Protocolo de colaboração entre a Direção Geral de Saúde, a Comissão para a
Cidadania e Igualdade de Género, a Comissão Nacional de Protecção de Crianças e
Jovens em Risco e a Coordenação Nacional para a Saúde Mental (2010).
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Alargando o enfoque à dimensão nacional, são exemplos desta “visão”
organizativa: os Planos Nacionais Contra a Violência Doméstica e as
alterações legislativas no âmbito desta problemática, a criação de uma
Secretaria de Estado para a Igualdade, a implementação das
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo e
posteriormente dos Núcleos de Apoio a Jovens e Adolescentes em
Risco, o investimento do Plano Nacional de Saúde Mental
relativamente às problemáticas da violência.
A nível internacional, no âmbito da União Europeia, a erradicação de
todas as formas de violência corresponde a uma das áreas prioritárias
constantes da Estratégia Europeia para a Igualdade entre Homens e
Mulheres para o período 2010-2015. Exemplos de iniciativas ainda
mais globais, para além das da OMS 86, são as associadas ao Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (no que
diz respeito aos direitos humanos) e o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (o bem-estar das crianças).
Acreditamos que só com estratégias concertadas a todos estes níveis
de intervenção (do macro ao micro) é possível dar uma resposta cabal
ao problema da violência no mundo. Assim, o trabalho exposto neste
livro, assim como as redes que lhe dão corpo, são parte de um todo
maior, que são estas redes nacionais e internacionais. De forma
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De que o World report on violence and health, várias vezes citado neste texto, é
exemplo.
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interdependente trabalhamos em conjunto para um mesmo fim, que
poderia ser definido do seguinte modo:
A liberdade não é um algo oferecido ao homem, ou uma coisa que
este adquira para si. O homem é liberdade, incarnada no seu ser de
corpo e de espírito. O fazer-se pessoa proposto ao homem é, em si
mesmo, processo de intensificação da liberdade. A esta se liga a
autonomia humana, a personalização, a felicidade (Barbosa, 1988)87.
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Barbosa, J. M. (1998). Protagonismo da pessoa ou império das ideologias. Revista
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 11 26.
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