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INTRODUÇÃO
O Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas”, da UMAR – “União de Mulheres
Alternativa e Resposta”, do Porto, foi um Projecto financiado pela Medida 4.4.
Promoção da Igualdade de Oportunidades entre Homens e Mulheres do
Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social, no
âmbito da Tipologia 4.4.3.1. “Sistema de Apoios Técnicos e Financeiros às
Organizações Não Governamentais (ONG)”, através da Pequena Subvenção
gerida pela CIDM e decorreu de 1 de Julho de 2005 a 31 de Dezembro de
2006.
Este Projecto surgiu no seguimento do trabalho desenvolvido no âmbito do
Projecto IMA/N – Intervenção para Mulheres Autónomas / Norte que decorreu
no período entre Setembro de 2003 e Agosto de 2005, igualmente financiado
pela Pequena Subvenção.
Ambos os Projectos permtiram o desenvolvimento do trabalho da UMAR, no
Porto, no combate à violência doméstica, quer ao nível do Distrito, quer da
Área Metropolitana e Zona Norte. Constituíram uma possibilidade de alargar a
nossa capacidade de intervenção técnica, através de um trabalho técnico
profissional, melhorando o apoio, acompanhamento e encaminhamento de
vítimas de violência doméstica, no sentido mais abrangente da promoção da
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na sociedade.
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1. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO PROJECTO NOVC

1.1.

Área temática

Neste Projecto, NOVC, a UMAR do Porto desenvolveu a área temática da
violência doméstica, mais concretamente, da prevenção da violência
doméstica, incluída no tema “violência na família ou no local de trabalho”,
enquanto área prioritária do Sistema de Apoio Técnico e Financeiro às
Organizações Não Governamentais (ONG) - Pequena Subvenção da CIDM.

1.2.

Estratégias

Podemos afirmar que o Projecto NOVC articulou três estratégias de promoção
da Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens, a saber:

a

Informação e Sensibilização para a promoção da Igualdade de Oportunidades
entre Mulheres e Homens (IS) a Intervenção Comunitária e Desenvolvimento
para a promoção da Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens
(ICD) e a Consolidação e Descentralização Territorial para a Promoção da
Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens (CDT).
O foco central do Projecto NOVC consistiu na prevenção da violência
doméstica — prevenção primária, secundária e terciária —, pelo que o combate
aos mecanismos de desigualdade de género que estão na base da violência
contra as mulheres no espaço doméstico, familiar e nas relações de intimidade
esteve no cerne das metodologias e abordagens utilizadas e constitui a base
dos diferentes tipos de intervenção da UMAR neste terreno. Nesta medida, a
estratégia Informação e Sensibilização para a promoção da Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens (IS) constituiu uma estratégia
transversal às diferentes actividades de prevenção primária do Projecto “Novos
Olhares, Velhas Causas”, quer nas acções dirigidas à população escolar, quer
nas actividades dirigidas a técnicas/os (prevenção primária). Igualmente junto
de mulheres vítimas de violência (prevenção secundária) e mulheres cujas
estratégias a foram conduzindo a uma vivência progressivamente sem
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violência (prevenção terciária), esta estratégia teve lugar, dada a inclusão da
problemática da violência doméstica no contexto mais lato das relações de
género e da desconstrução de estereótipos de género.
A Intervenção Comunitária e Desenvolvimento para a promoção da Igualdade
de Oportunidades entre Mulheres e Homens (ICD) constituiu igualmente uma
estratégia privilegiada, sendo que as actividades de prevenção se integraram
em dinâmicas escolares e associativas presentes nas comunidades da nossa
intervenção.
A Consolidação e Descentralização Territorial para a Promoção da Igualdade
de Oportunidades entre Mulheres e Homens (CDT) consistiu também numa
estratégia privilegiada, ao nível do apoio à vítima, quer pelo facto de se ter
realizado no Porto Distrito e Área Metropolitana, mas igualmente porque
alargámos a intervenção a áreas distintas da Zona Norte; também as acções
de sensibilização e as actividades de prevenção se realizaram em zonas
geográficas descentralizadas, abarcando uma área bastante alargada.

1.3. Caracterização sócio-económica das áreas geográficas de
intervenção do Projecto NOVC
O Projecto “Novos Olhares velhas Causas”, da UMAR, intervém no combate à
violência doméstica, sobretudo em termos de prevenção primária e esta sua
intervenção situa-se numa área geográfica bastante abrangente, incluindo o
Distrito do Porto, a Área Metropolitana do Porto e ainda a Zona Norte. Esta
abrangência tem a ver com a diversidade de zonas onde realizamos as acções
de sensibilização, onde desenvolvemos o Programa Específico de Prevenção
Primária da Violência Doméstica e de Promoção dos Direitos Humanos, assim
como a abrangência das zonas de proveniência das mulheres vítimas de
violência doméstica que são atendidas, apoiadas e acompanhadas pela UMAR
do Porto, através do Projecto NOVC.
A continuada e persistente inexistência de um diagnóstico social do Porto não
nos permite realizar uma caracterização completa a nível sócio-económico das
áreas geográficas de intervenção do Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas”.
No entanto, alguns concelhos vizinhos possuem já diagnósticos sociais
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elaborados e bastante desenvolvidos, como é o caso do concelho de
Matosinhos. Em 2005, a UMAR do Porto elaborou, para fins de candidatura ao
Programa PROGRIDE, uma aproximação ao diagnóstico social do Porto, Área
Metropolitana do Porto e Zona Norte em termos da caracterização sócioeconómica relacionada com a violência doméstica (ver UMAR 2005).
É já uma constatação geral que a problemática da violência doméstica é
transversal às classes sociais e não pode ser encerrada em fronteiras
territoriais administrativas, na medida em que as vítimas têm muitas vezes
necessidade de procurar ajuda fora dos seus locais de residência, ou porque
não existem serviços na sua área, ou porque a sua situação de perigo as
obriga a salvaguardar-se da perseguição do agressor, ou ainda porque,
eventualmente, preferem preservar o anonimato face às suas comunidades.
Apesar dessa transversalidade, as condições sociais das vítimas, as
representações, os valores e as práticas sociais, assim como as respostas que
a sociedade providencia são factores determinantes nas suas possibilidades de
poderem equacionar estratégias de resistência, resiliência e saída da
vitimação.
Neste sentido, e tendo em conta que o Projecto NOVC se dirige
fundamentalmente às vitimas e ao combate a este grave problema social
através da prevenção junto de diferentes grupos (jovens, públicos estratégicos
e público em geral), a caracterização que a seguir se apresenta abordará a
análise sobre a violência doméstica em si, algumas dimensões das condições
sociais na área do Porto, concelhos limítrofes e, muito brevemente, da Zona
Norte, complementado com alguns dados e informações qualitativas sobre o
tipo de respostas sociais disponíveis.

1.3.1. Caracterização do problema social da violência doméstica
A violência doméstica1 é exercida contra a mulher na grande maioria dos casos
(mais de 90%). No caso da violência contra as mulheres no interior do lar, dado
o facto de ser perpetrada no foro privado e nas relações de intimidade, e
acrescida da desvantagem estrutural que o universo feminino detém nesta
1

Para uma discussão dos conceitos, ver Magalhães 2005, Dias 2004, entre outras/os.
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sociedade, tem consequências específicas para as mulheres vítimas que vão
muito além das consequências directas das ofensas.
Os últimos estudos sobre a prevalência da violência contra as mulheres em
Portugal apontam para uma em cada três mulheres portuguesas vítima de
violência, mais concretamente 33,6% (Lisboa, Vicente e Barroso 2005)2. Existe
já acessível, no nosso país, um conjunto de obras de análise e reflexão sobre o
fenómeno da vitimização por violência doméstica no seio das relações de
intimidade que salientam conceitos como BWS (Battered Women Syndrome,
Walker 1979, 1993). Como afirmámos noutro momento, o BWS aponta:
no sentido de um conjunto de sintomas que afectam as mulheres
vítimas de violência nas relações de intimidade. A baixa autoestima, as dificuldades de concentração, a tendência para
estados depressivos, as dificuldades do foro cognitivo, o
excessivo foco e centração nos actos do agressor, a autoculpabilização, o pânico e sobressalto permanentes, condicionam
todos os aspectos da sua vida, inclusivamente, a sua participação
no trabalho ou na cidadania e na educação das suas crianças.
(UMAR 2005: 3)
É também importante sublinhar que as investigações mostram que as
consequências da vitimação pela violência doméstica permanecem por longo
tempo, mesmo depois da saída da relação violenta (como nos casos do SSPT
– Síndroma do Stress Pós-Traumático). Assim:
O estado de alerta permanente, os estados de pânico associados
a factos, ruídos, ou outras associações que relembram as
agressões, o reviver das agressões, a baixa auto-estima, as
dificuldades

cognitivas,

os

estados

depressivos,

não

desaparecem “magicamente” com o afastamento do agressor ou
com a saída ou fuga de casa. (idem: 3)
Uma das dimensões das consequências da vitimização para a qual a
sociedade deve dirigir a sua atenção e, nomeadamente, quando falamos de
prevenção, é o isolamento social. O isolamento das mulheres e a sua
2

Para o mesmo fenómeno social, em França, estudos apontam 1.5 mulheres em cada 10
(15%). Este número de 1 em cada três era a estimativa para os anos 1970, tendo baixado para
25% na década de 1990.
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socialização contra as outras mulheres tem sido já muitas vezes identificado
por teóricas de género e da educação (ver, entre outras, Gilligan 1988, Rich
1988), mas no caso da violência doméstica:
Paralelamente as vítimas podem sofrer de um grande isolamento
social, em consequência de dois processos que, articulados
contribuem para o estado de helplessness: por um lado, constitui
uma das estratégias do agressor separar a mulher,
progressivamente, de todas as suas relações sociais (processo
que começa muito cedo, logo no namoro), por outro, a vergonha e
auto-culpabilização da vítima leva-a também a isolar-se. (idem: 4)
Outro factor importante a ter em conta neste diagnóstico sobre a violência
doméstica tem a ver com as representações sociais dominantes em torno do
amor e das relações afectivas que são, regra geral, atribuídas como
responsabilidade das raparigas e das mulheres, aliás, uma das dimensões do
estereótipo da feminilidade, o que torna as raparigas e as mulheres muito
vulneráveis aos processos de vitimização por violência doméstica. Às mulheres
e às raparigas é atribuído o grosso do suor, do esforço e dos riscos do trabalho
emocional, como afirmam Anne Cranny-Francis e colegas:
… Sandra Lee Bartky (1990: 100) elabora sobre “um desequilíbrio
genderizado na provisão do apoio emocional” que vê as mulheres
dando mais e recebendo menos do que os homens (“os homens
recebem os benefícios, as mulheres correm os riscos” idem: 113).
Tais abordagens sugerem que o conceito de “trabalho emocional”
não é menos aplicável ao reino das relações íntimas do que às
relações comerciais. (2003: 231)
Desta forma, como o amor e as relações afectivas constituem um dos aspectos
fundamentais da socialização das raparigas e das mulheres, estas são
extremamente vulneráveis ao processo de vitimação do ciclo de violência3
(Walker 1979), sendo sobretudo a terceira fase que “nos ajuda a compreender
algumas das razões por que as mulheres se mantém em relações violentas:

3

Como já está em diversas obras, este ciclo caracteriza-se por três fases: i. aumento
progressivo da tensão, ii. a explosão de violência; iii. a fase de calmaria (também chamada
“lua-de-mel”).

10
neste período, o agressor pede desculpa, arrepende-se, jura amor eterno,
promete que não volta a acontecer” (UMAR 2005: 5).
Como dizíamos noutro lugar e como é já conhecimento adquirido também
pelos anos de prática no terreno do trabalho com as vítimas:
Nesta fase, alguns agressores chegam mesmo a ser
extremamente sedutores e a encherem as suas companheiras de
presentes e cuidados. Esta fase cria esperanças na vítima ao
mesmo tempo que lhe dá tempo para sarar parcialmente as
feridas das agressões anteriores. Mais ainda, habitualmente, o
agressor descarrega sobre as vítimas as causas do seu
comportamento criminoso: ciúmes e outras acusações relativas à
pessoa da vítima e ao seu desempenho no lar são
frequentemente invocadas como provocando as agressões e
ofensas. Esta atitude do agressor, articulada com a propensão do
universo feminino para se sentir responsável pelo sucesso ou
fracasso das relações afectivas conduz à auto-culpabilização da
vítima que tenta adequar o seu comportamento aos desejos do
agressor. Todavia, todos os estudos apontam para o facto de
que, quaisquer que sejam as tentativas das vítimas de satisfazer
os agressores, a violência não diminui, pelo contrário, tem
tendência a aumentar com o tempo e os ciclos de violência a
ficarem progressivamente mais pequenos. (idem: 5-6)
As agressões e ofensas podem ser de vários tipos (físico, psicológico,
económico, sexual) e, por vezes, vários tipos de violência estão associados.
Em Portugal e consultando o estudo de Manuel Lisboa, Luísa Branco Vicente e
Zélia Barroso (2005), em 49.5% dos casos, vários tipos de violência se
conjugam para vitimar as mulheres. Em relação ao local onde é exercida, a
casa constitui o lugar mais usado pelos agressores, embora em alguns casos,
sobretudo quando elas resolvem sair da relação, a agressão/ofensa possa
ocorrer fora de casa. Também de acordo com o estudo citado, verifica-se ainda
que em 39% dos casos de violência, esta se prolongou por um período superior
a dez anos.
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Seguindo o estudo de Lisboa, Vicente e Barroso (2005), podemos identificar
algumas consequências importantes da violência contra as mulheres em
termos de saúde. Assim, os hematomas na cabeça4 “têm uma probabilidade de
ocorrer nas vítimas vinte (20) vezes superior à das não vítimas” (2005: 29); a
probabilidade das feridas é 100% maior, as situações de coma e hemorragia é
1.9 vezes superior, as intoxicações, lesões genitais e obesidade com uma
probabilidade maior respectivamente de 55% e 80%. Para além destes
sintomas, os autores identificam ainda maior probabilidade de: asma,
queimaduras, palpitações, tremores, colite, cefaleias, vómitos, sensação de
aperto na garganta, úlcera gastro-duodenal, dificuldades respiratórias,
sudação, peso/dor na zona abdominal, dor/”pressão no peio”, náuseas,
hipertensão arterial, vertigens, secura de boa, insónias ataques de pânico e
fobias. As tentativas de suicídio por parte das vítimas são 2.8 vezes superior e,
se conjugadas com os efeitos do álcool ou drogas, é 7 (sete) vezes superior.
Falta de esperança, comportamentos destrutivos, solidão e sentimentos de
culpa são outros indicadores das consequências da violência contra as
mulheres em termos de saúde.
Mas a violência contra as mulheres não é um fenómeno exclusivamente do foro
privado. No entanto, as três décadas de esforço e recursos investidos, ao nível
dos países do centro europeu, na luta contra a violência mostraram como o
fenómeno se revela muito mais estrutural e enraizado na cultura e nas relações
sociais do que poderia parecer à primeira vista: os seus fundamentos, os
princípios e valores morais e sociais em que assenta atravessam as
organizações políticas, religiosas e educacionais (incluindo as universidades),
passando pela segurança social, empresas, tribunais e forças de segurança, de
tal maneira que se pode afirmar que estas se encontram implicadas no
problema na medida em que tornam tal violência possível.
As representações, atitudes, valores e comportamentos ligados à violência
doméstica estão profundamente enraizados e foram aprendidos nos diversos
processos de socialização. Muitas das vítimas e dos agressores aprenderam
esta forma de estar na vida logo na sua infância. Por outro lado, as raparigas e
as mulheres que não tiveram experiências familiares de violência estão
4

Como referem os autores: “tudo indica que esta parte do corpo é um dos alvos privilegiados
dos autores de violência, sobretudo quando as lesões são ocultadas pelo cabelo” (2005: 29).
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habitualmente desarmadas para as situações que lhes surjam em termos actos
violentos de namorado, marido ou companheiro (La Viollette e Barnett 2000).
Se a experiência da violência no primeiro caso paralisa e convida à
subjugação, a inexperiência torna-as crédulas e tolerantes, até porque, nos
outros aspectos, a relação vem confirmar o que para as mulheres tem sido
ensinado como a sua mais importante função: o cuidar dos afectos.

4.2. A violência doméstica e o trabalho

Apesar de ainda não termos um retrato quantitativo sobre as consequências da
violência doméstica contra as mulheres no que se refere ao trabalho, temos já
alguns indicadores objectivos: dificuldades em arranjar emprego, em ser
promovidas ou mesmo despedimentos, absentismo, são algumas das
consequências verbalizadas pelas mulheres vítimas de violência doméstica, o
que nos pode dar indicação muito clara de como este grave problema social
pesa também nas relações laborais.
Devido à sua situação, tendem a isolar-se, criam profundos sentimentos de
culpa, com uma baixa auto-estima, tendem a não conviver com os colegas de
trabalho. Têm grande dificuldade em aceder à formação profissional fora dos
horários normais de trabalho e em realizar trabalho suplementar porque o
agressor controla o seu horário. Não têm a força anímica necessária para
aguentar um dia de trabalho, sem motivação, sem futuro, a sua produtividade é
baixa. Têm maior predisposição para sofrerem acidentes de trabalho, vivem o
seu dia-a-dia preocupadas e assustadas, o que conduz a erros ou distracções
que podem provocar acidentes. O absentismo é elevado, seja por vergonha de
mostrar as marcas físicas dessa violência (nódoas negras, ligaduras ou até os
olhos inchados depois de ter passado horas seguidas a chorar), porque a
agressão as coloca num estado de prostração tal que as torna incapazes de
reagir e sair de casa para trabalhar, ou porque os agressores as impedem de
trabalhar para poderem mantê-las debaixo do seu domínio.
Por todos estes factores as mulheres vítimas de violência doméstica são
penalizadas dentro das empresas o que facilita ainda mais a total dependência
e submissão destas em relação ao agressor, é por isso necessária uma
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profunda sensibilização de todos os intervenientes para que estas possam
receber um maior apoio, para que a actividade profissional lhes permita libertarse em lugar de reforçar a sua dependência.
Sensibilizar as empresas para está realidade, tornar as empresas agentes de
mudança, fará com toda a certeza a diferença para muitas mulheres entre a
manutenção de uma “vida” de submissão e medo ou uma vida plena,
conduzida por elas próprias.
4.3. Violência doméstica e condições sociais (Porto, Área Metropolitana
do Porto, zona Norte)
Se é verdade que a violência doméstica e a violência contra as mulheres é
transversal à sociedade, as condições económicas em que vivem as vítimas e
suas famílias constituem-se em factor importante nos processos de saída da
vitimação e também no sucesso da intervenção preconizada, assim como na
efectividade do combate social a este grave problema.
Nesse sentido, tentar-se-á, nesta secção, reunir alguns dados e apontamentos
sobre as condições sociais no Porto, especificando os bairros de habitação
social e os grupos sociais em desvantagem social, e apresentar alguns eixos
sobre a situação social dos concelhos limítrofes e da zona Norte, na medida
em que a proveniência das utentes é geograficamente muito variada e o
próprio fenómeno da violência doméstica, como já referimos, se caracteriza
pela transgressão de fronteiras.
O Porto insere-se na Região Norte que é a região que mais tem contribuído
para o emprego nos sectores primário e secundário (Teixeira Lopes 2000). No
entanto, verifica-se nesta zona que a importância dos sectores tradicionais
assim como os baixos padrões de produtividade e de qualificações (Teixeira
Lopes 2000; Melo e Saleiro 1996; Pimenta et al. 2001) têm impedido o seu
desenvolvimento global e equilibrado, quer em termos das suas diversas subregiões, quer em termos dos diversos grupos sociais que a integram. Como
refere João Teixeira Lopes (2000:141) “é notória a situação privilegiada dos
centros urbanos” e, dentro destes, nomeadamente no Porto, existem grandes
discrepâncias quer no interior da cidade, quer do distrito. Para esta situação
contribui também o peso de alguns sectores da indústria (por exemplo,
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construção, têxteis e vestuário5), onde os salários e as qualificações se situam,
em termos médios, abaixo da média nacional. Apesar de constituir a região
onde reside 35,25% da população portuguesa (mais de 1/3), em termos de
rendimento esta região auferia apenas 30% do rendimento primário nacional.
Este retrato sócio-económico mantém-se actualmente também para o Distrito
do Porto, já que, e segundo o relatório da USP de 2004, “na estrutura produtiva
do Distrito, proliferam as pequenas e médias empresas, o modelo de
crescimento assenta ainda na parte industrial, nos subsectores designados por
sectores tradicionais, de mão-de-obra ainda intensiva de baixa qualificação e
salários baixos, deficiente organização industrial e geral, redundando em baixa
produtividade e falta de competitividade” (USP 2004: 1).
Também em termos do poder de compra, e apesar da cidade do Porto se situar
acima da média nacional (131.18) se nota a desvantagem da Região Norte
(representando apenas 75% da média nacional), agravada pelas “profundas
assimetrias internas da região Norte, diluidoras de qualquer ilusão de
homogeneidade” (Teixeira Lopes 2000: 141). Também no que diz respeito à
posse de bens e equipamentos, nomeadamente de cariz cultural, podem ser
detectadas fortes desigualdades inter-regionais e disparidades no interior da
região Norte e dos centros urbanos (Teixeira Lopes 2000).
No que se refere aos níveis de escolaridade, a Região Norte “permanece
distante face às médias do continente nacional” (idem: 142). Indicando uma
“acentuada lógica de selecção escolar”, o valor da frequência do ensino básico
era, em meados da década 1990, 40.1% da média nacional e descia
significativamente para 30.2% em termos do ensino secundário. Mais ainda, “o
nível de frequência escolar regional é claramente inferior ao peso dos grupos
etários correspondentes, o que comprova, uma vez mais, níveis significativos
de abandono escolar” (idem: 143).
Quanto à composição sócio-profissional, podemos concluir, com o autor citado,
“que existe uma predominância relativa dos seguintes grupos: trabalhadores da
agricultura e pesca; trabalhadores a produção industrial e artesãos; operadores
de instalações industriais e máquinas fixas, condutores e montadores” (idem:
143). Por outro lado e diferentemente da Região de Lisboa e Vale do Tejo, “a
5

Por exemplo, para os anos 1990, a produtividade nestes sectores era de apenas 85% da
média nacional (Teixeira Lopes 2000).
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especialização da Região Norte encontra-se patente em quatro grupos
profissionais: membros de corpos legislativos, quadros dirigentes da função
pública, directores e quadros dirigentes de empresas; trabalhadores da
agricultura e pesca; trabalhadores a produção industrial e artesãos; operadores
de instalações industriais e máquinas fixas, condutores e montadores” (idem:
143-4). No entanto, esta especialização caracteriza-se por baixos níveis de
escolaridade e de qualificação. Por exemplo, no grupo dos membros de corpos
legislativos, quadros dirigentes da função pública, 59% não ultrapassam o ciclo
preparatório além de que se caracterizam por uma forte masculinização, isto é,
por uma subrepresentação das mulheres (idem: 144); em relação às profissões
técnicas intermédias apenas 43% atingiram o secundário e 37% o ensino
superior. Em relação à participação feminina, vale a pena notar uma
participação muito desigual quer nos empregados administrativos (3/4 em
alguns sectores e extremamente reduzida noutros) quer no restante pessoal
dos serviços (idem: 144). Já em relação aos trabalhadores qualificados da
agricultura e pesca a feminização é significativamente representado 39%
(idem: 144-5).
Assim, para além do peso dos sectores tradicionais, constata-se uma posição
subalterna da Região Norte no sector secundário, “em grande parte devido à
importância da indústria têxtil e da construção” (idem: 146).
Em termos de natalidade e nupcialidade, as taxas da Região Norte continuam
superiores às médias nacionais, embora se assista a uma progressiva
uniformização dos comportamentos a nível nacional. Para finalizar este breve
retrato da região, vale a pena salientar que, nos anos 1990, o Norte tinha
menos de metade dos seus alojamentos ligados a redes públicas de água,
inferior à média do continente (67%9), embora a Área Metropolitana do Porto
fosse ligeiramente superior (69.2%), e em relação à rede de esgotos os níveis
de cobertura da AMP eram apenas de 45%.
No que se refere mais concretamente à Área Metropolitana do Porto, há a
realçar um saldo migratório negativo, em parte relacionado com “os tipos de
uso do solo e o mercado de habitação” (idem: 149). A Área Metropolitana do
Porto representa mais de 1/3 do total da população empregada na Região
Norte, sendo de realçar “o seu grau de auto-suficiência no que se refere à
relação entre a população empregada e o local de trabalho”, já que se pode
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constatar que “cerca de 96% dos movimentos pendulares se limitam ao espaço
metropolitano” (idem: 150-1). Em termos dos grupos profissionais na AMP,
“constata-se que predominam, em termos relativos, os empregados
administrativos (em resultado do processo de terciarização em curso), embora
na maior parte dos concelhos tenham ainda preponderância os trabalhadores
da indústria e dos transportes, escasseando os quadros dirigentes e as
profissões intelectuais e científicas”, para além de que se mantém “muito
significativo o peso absoluto e relativo do grupo dos trabalhadores não
qualificados” (idem: 151). A Área Metropolitana do Porto concentrava, na
década de 1990, “46% dos desempregados da Região Norte, sendo os jovens
e as mulheres os mais prejudicados” (idem: 151). Segundo o autor citado,
“preocupante e grave, ainda, é a circunstância de um valor superior a 2/3 dos
desempregados serem provenientes dos grupos dos trabalhadores
administrativos e operários das indústrias têxteis, metalúrgica e da construção,
o que revela grandes dificuldades de adaptação e reconversão do terciário
inferior e das indústrias tradicionais” (idem: 151). Mais ainda, nessa altura, 78%
da população desempregada possuía apenas “o ensino básico como patamar
de escolarização mais elevado” (idem: idem). Citando António Joaquim
Esteves, o autor apresenta o retrato da escolarização da população residente
na AMP no início da década de 1990, indicando 43% com o 1º ciclo, 13% com
o 2º ciclo, 12% com o 3º ciclo, 10% com o secundário, 2% com o ensino médio,
7% com ensino superior e 13% sem escolarização (idem 153).
Segundo dados do INE, Infoline, residem no Grande Porto 1261314 pessoas,
das quais 604288 são homens. No Porto, residem 250877, dos quais 113981
são homens.
No que se refere ao Distrito do Porto, a população residente, segundo dados
do INE do Censos de 2001, era de 1635000 habitantes, distribuídos por 48.3%
de homens e 52.7% de mulheres. A população activa, incluindo trabalhadores
por conta de outrem, funcionários públicos, empresários em nome individual,
profissões liberais e outros activos, constituía, em 2001, 51% da população
residente, isto é, 836949 trabalhadores, maioritariamente do sexo feminino
(55.7%) para 44.3% do sexo masculino, este grupo totalizando 371074
residentes. Segundo o relatório da USP, estes indicadores evidenciam a
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“importância da mulher no processo produtivo” (2004: 2) no Distrito. Quanto à
distribuição da população activa pelos sectores de actividade, o sector
secundário “continua a assumir importância determinante”, representando
43,2% do total, seguido do sector terciário que representa 33.7% (USP 2004:
2). A população activa na função pública reside maioritariamente (80.8%) na
Área Metropolitana do Porto (idem: 3).
Analisando a estrutura produtiva do Distrito, constata-se que “assenta
principalmente em micro e pequenas empresas” (até 49 trabalhadores) e que,
“de um total distrital de 47372 empresas, 79,6% tem menos de nove
trabalhadores” e que o conjunto das empresas com menos de 49 trabalhadores
representa um total de 45962, isto é, 97% do universo total (USP 2004: 3).
Segundo este relatório, as micro e as pequenas empresas são determinantes
nos seus subsectores principais – comércio (50.9%) e hotelaria (14.85%)
(idem). Estas totalizam 18820 e, de entre elas, 16321 têm menos de 9
trabalhadores (86.7%).
Esta questão é relevante no que se refere às vítimas de violência doméstica já
que as micro e pequenas empresas são mais susceptíveis em termos do
absentismo, a mulher tem mais vergonha dada a ausência de anonimato, e a
própria empresa não tem condições, na maioria dos casos, para ter uma
atitude de discriminação positiva em relação às vítimas.
Tal como na situação da Região Norte e da AMP, também no Distrito do Porto,
se constata que “a construção civil, a indústria metalúrgica e os subsectores
têxtil, vestuário e calçado têm um significado preponderante na estrutura
produtiva” (USP 2004). Ora estes sectores e subsectores são muito
genderizados, isto é, uns muito masculinizados, outros muito feminizados, e
caracterizam-se, sobretudo os sectores mais feminizados, por salários
extremamente baixos, grande precariedade laboral, para além do aumento do
desemprego que se verificou nestes subsectores e que tem afectado todo o
distrito e a Região Norte e Centro.
No que diz respeito ao sector terciário, que apresenta uma tendência para
aumentar, e para além do comércio e da hotelaria que já referimos, os outros
serviços são estruturas de pequena ou micro dimensão, num total de 7906
empresas (27.6%).
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As mulheres representam 75% do total de trabalhadores dos subsectores da
indústria têxtil, vestuário e calçado; são determinantes no sector terciário,
representando 42.2% do total no comércio, 57% na hotelaria e 60.8% nos
outros serviços.
No que se refere à cidade do Porto, segundo este e outros autores, ela exerce
uma “indesmentível centralidade”, na medida em que, para além de “constituir
o maior pólo de emprego da região Norte”, o concelho “fixa no seu interior a
maior parte da população activa que nele reside, ao mesmo tempo que atrai
cerca de 114 mil activos”, sendo que 2/3 da mão-de-obra, isto é, 3/4 da
população activa, exercem a sua actividade no sector terciário (idem: 154). Em
1995, “a taxa de mortalidade era de 11.6 por mil enquanto a taxa de natalidade
se quedava pelos 10.2 por mil” (idem: 154). Segundo o autor, “o Porto detinha,
em 1996, o mais baixo índice de dependência de jovens dos concelhos da
AMP (22.2% para 25.1%) e o mais alto índice de dependência dos idosos
(24.2% para 16.9%) ” (idem: idem). Se em termos de escolarização, o Porto
apresenta o panorama mais favorável da AMP, se olharmos os bairros de
habitação social o quadro fica mais complexo e mostra as enormes
disparidades no interior da cidade. Assim, 43% do total de indivíduos a
frequentar o ensino superior são do concelho do Porto, mas dos bairros de
habitação social apenas 2% frequentam este nível de ensino (Pimenta et al.
2001).
Por outro lado, o Porto é ainda o concelho onde se regista um maior
peso relativo de famílias monoparentais (11,66%) (Teixeira Lopes 2000), sendo
que nos bairros de habitação social o peso é de 13,7% (Pimenta et al. 2001:
23).
Assim, como afirma João Teixeira Lopes (2000: 158), “contrastando com
a visibilidade, muitas vezes opulenta e ostentatória dos grupos sociais mais
favorecidos, existem nas grandes cidades, numerosas situações de
vulnerabilidade social e de exclusão”. É sobre estas situações que nos
debruçaremos em seguida.
No que se refere ao desemprego, e segundo os dados do IEFP citados
pelo relatório da USP, em Maio de 2004, existiam no Continente 442811
desempregados inscritos nos Centros de Emprego, representando um aumento
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de 41.8% relativamente a Maio de 2000. Relativamente ao Distrito do Porto,
entre Maio de 2000 e Maio de 2004, o nº total de desempregados inscritos
passou de 64505 para 110798, um acréscimo de 71.8%. No conjunto, as
mulheres representam 54.7% dos desempregados (60652) e os homens 45.3%
(50146). É do sector terciário que provém a maioria dos desempregados
inscritos nos Centros de Emprego do Distrito e, neste sector, é o comércio que
tem sofrido maior pressão. Do sector secundário, os subsectores mais frágeis à
crise e que têm provocado mais desemprego são os têxteis e vestuário (15348
tarbalhadoras/es), calçado (4003 trabalhadoras/es), metalurgia (4799) e
construção civil (10353). Globalmente, a taxa de desemprego que era no ano
2000 de 7.7% subiu, em Maio de 2004, para 13.2%. Quanto aos salários, vale
a pena referir que, em média, as mulheres ganham menos 21.2% que os
homens, sendo que os salários nos sectores primário e secundário são mais
baixos do que no sector terciário. Segundo o mesmo relatório, “as mulheres
continuam a ser a base de mão-de-obra nos sectores designados por
tradicionais” (idem: 18). Os sectores mais mal remunerados são, no
secundário, os subsectores do têxtil, vestuário, calçado e madeiras, e, no
terciário, o subsector hoteleiro. Também do ponto de vista do desenvolvimento,
continua a assistir-se a um desenvolvimento assimétrico, não tendo havido
tentativas de correcção das assimetrias.
Segundo dados do INE, no Grande Porto, eram beneficiários de
prestações de desemprego, em 2003, 80683 pessoas, das quais 37148
homens, e no Porto 15313, 7711 dos quais, homens.
No respeitante aos bairros de habitação social e de acordo com o estudo
de Manuel Pimenta Leonor Vasconcelos Ferreira e José António Ferreira, “no
domínio dos rendimentos, destaca-se a situação, particularmente débil, das
pessoas e famílias cuja principal fonte de receita é [era] o Rendimento Mínimo
Garantido [agora designado Rendimento Social de Inserção] ” (2001: 58), em
358 dos casos, isto é 3.2% dos agregados familiares. No mesmo estudo, “para
o conjunto dos agregados familiares em situação de pobreza, o seu défice
médio de rendimento é de aproximadamente 35.1% [abaixo] da linha de
pobreza por adulto equivalente” (idem: 63).
Todavia, no que se refere à pobreza e à exclusão nos últimos anos, os
indicadores mostram tendência de aumento: um recente relatório de Luís
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Capucha dá conta de mais de 25% da população portuguesa em situação de
pobreza e estudos recentes indicam um número de 150000 crianças em risco.
Ainda no que se refere aos bairros sociais, e apesar de algumas situações
familiares se apresentarem mais frágeis, o mesmo estudo dá conta de
solidariedades intrafamiliares e comunitárias que permitem dinâmicas de
resistência e de resiliência das pessoas.
Existe um outro universo social no Porto, conhecido por “ilhas”, isto é, “núcleos
habitacionais que na sua morfologia básica […] são constituídos genericamente
por uma fileira extensa de 10/12 casas térreas originalmente com 16m2 de
área individual, dispostas ao longo de um estreito corredor perpendicular à rua
de acesso, nas traseiras da casa principal” (Pimenta et al. 2001: 9). Os
equipamentos sanitários são mínimos e localizam-se geralmente ao fundo do
lote (idem). Segundo o estudo destes autores, o número total de ilhas é de
1127, num total de 8678 fogos, dos quais se encontravam habitadas 7654 (no
ano 2000). Nestes núcleos, e em termos da organização familiar, é de realçar
“o peso considerável que em conjunto as famílias de isolados e os casais sem
filhos têm no conjunto dos residentes: 41.2%” (idem: 29), superando em mais
de 3 pontos percentuais a situação que, na mesma data, se verificava no
concelho do Porto. As famílias monoparentais encabeçadas por mulheres são
aqui de 8.2%, menor do que a que se verifica no concelho e ainda menor da
que encontramos nos bairros sociais. Do ponto de vista da população, e
contrariamente aos bairros sociais que apresentam menor índice de
envelhecimento e maior taxa de natalidade do que na cidade, já nas “ilhas” o
envelhecimento é ainda maior do que o verificado para o resto do concelho. No
que se refere à pobreza e segundo o mesmo estudo, esta é de incidência
“muito variável”, sendo “especialmente elevada para as famílias numerosas, as
famílias monoparentais femininas, as famílias extensas e alargadas” (idem: 57).
Mais ainda, “a maior vulnerabilidade à pobreza está associada à exclusão do
mercado de trabalho (desempregados, em formação profissional, domésticos e
outros inactivos) ou às profissões não qualificadas, que estão na maioria das
vezes associadas a baixos níveis de instrução” (idem: 57). Também para o
caso das “ilhas”, vale a pena notar que, apesar da exiguidade de espaço,
“sabe-se que as relações de vizinhança são intensas e as solidariedades
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frequentes” e, apesar da referência a conflitos, os inquiridos do estudo citado
afirmam-se “maioritariamente satisfeitos com os seus vizinhos (73.8%) ou
mesmo muito satisfeitos (5.7%) ” (idem: 49).
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2. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FACE AOS OBJECTIVOS
A principal finalidade do Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas” consistiu na
prevenção da violência doméstica, articulada em três dimensões, a prevenção
primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária, em torno dos
seguintes objectivos:
• Desenvolver a tomada de consciência quanto às questões da violência
exercida contra as mulheres;
• Trabalhar com jovens e adolescentes estratégias de coping para
lidarem com a violência;
• Desenvolver com jovens adolescentes factores de protecção e de
resiliência para sobreviverem à violência;
• Desenvolver em jovens e adolescentes valores, atitudes e princípios,
no sentido de os capacitar a construir relações afectivas, de
amizade e de trabalho assentes na paz e no respeito por si
mesmo/a e pelo/a outro/a;
• Trabalhar com públicos estratégicos as questões da violência exercida
contra as mulheres;
• Recolher Histórias de vida/Narrativas de mulheres, de forma a perceber
as suas estratégias e percursos para saírem da vitimação;
• Recolher Histórias de vida de mulheres, percebendo as suas
estratégias de autonomização;
• Sensibilizar o público em geral para as questões relacionadas com a
violência contra as mulheres e a violência doméstica.

A população alvo do Projecto consistiu em:
• Jovens e adolescentes do 3º ciclo e Secundário;
• Públicos estratégicos: profissionais da saúde, docentes, técnicos/as de
serviço social;
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• Mulheres que vivenciam situações de violência familiar;
• Mulheres que constroem novos projectos de vida em relações não
violentas;
• Público em geral.
Estes objectivos foram congregados de acordo com as vertentes do Projecto
Novos Olhares, Velhas Causas — prevenção primária, secundária ou terciária
— e desenvolvidos com os grupos específicos da população alvo a que cada
uma delas se dirigia.

3. PREVENÇÃO PRIMÁRIA
A UMAR trabalha há décadas na área da violência e tem algum conhecimento
acumulado no que se refere ao trabalho de prevenção. Tem produzido algum
conhecimento neste campo, em conjunto com outros/as teóricas/os,
investigadores/as e organizações.
Desenvolve o seu trabalho levando à prática técnicas, procedimentos e acções
que se organizam em cinco conceitos que correspondem a cinco abordagens
metodologicamente diferentes: sensibilização; consciencialização; educação —
formal, não-formal, informal; formação; e conscientização (ver Brasil e
Magalhães 2006 e também UMAR 2006b). No campo da prevenção primária,
articulamos estas diferentes metodologias com três tipos de programas de
prevenção: Acções de Sensibilização, Programa de Intervenção Específica,
Programa de Intervenção Integrada (idem).
Tendo emergido nas ciências da saúde, m termos conceptuais, podemos dizer
que, em geral, entende-se por prevenção todo um conjunto de estratégias
destinadas a criar e a manter estilos de vida saudáveis. Inclui a difusão de
informação sobre aquilo que se pretende prevenir e, por vezes, articula-se com
os processos educativos formais, no sentido de manter estilos de vida
saudáveis. O conceito de prevenção primária pretende ser uma intervenção
anterior ao problema de forma a evitar o seu aparecimento.
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Na vertente da prevenção primária, o conjunto das acções realizadas no âmbito
do Projecto NOVC destinou-se a diferentes público-alvo, assim como diferiu
nas suas características pela maior ou menor sistematização que acarretou no
seu desenrolar.
Dirigido aos jovens e adolescentes do 3º ciclo e do ensino secundário, foi
implementado um programa de prevenção primária nas escolas, como uma
acção sistemática decorrendo ao longo de várias sessões planeadas e
avaliadas no tempo. Por sua vez, as acções de sensibilização visaram uma
maior diversidade de públicos, nomeadamente jovens e adolescentes e público
em geral, tendo no entanto a característica de serem acções mais esporádicas
e que tiveram como objectivo primordial, a informação. Da prevenção primária
constou ainda um trabalho de prevenção com públicos estratégicos, tendo sido
estas acções mais ou menos sistemáticas.

3.1. Programa de “Prevenção da Violência Doméstica e
Promoção dos Direitos Humanos”

A UMAR vem desenvolvendo um Programa de Prevenção da Violência
Doméstica e Promoção dos Direitos Humanos com adolescentes e jovens, que
levou a cabo no Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas” em diversas escolas
do Distrito do Porto. Este Programa é também articulado com equipas docentes
e com as/os encarregados/as de educação.

3.1.1. Objectivos do Programa
Os objectivos deste programa desdobram-se em três dimensões, já que dizem
respeito às/aos adolescentes e jovens, às/aos docentes e

às/aos

encarregadas/os de educação.
Em relação às/aos adolescentes e jovens, os principais objectivos específicos
consistem em:

25
1) Contribuir para a tomada de consciência quanto às questões da
violência doméstica e dos direitos humanos em geral;
2) Trabalhar com os/as jovens estratégias de coping para lidarem com a
violência;
3) Desenvolver com os/as jovens factores de protecção e de resiliência
para sobreviverem à violência;
4) Desenvolver com os/as jovens valores, atitudes e princípios, no sentido
de os capacitar a construir relações afectivas, de amizade e de trabalho
assentes na paz e no respeito por si mesmos/as e pelos/as outros/as;
5) Contribuir para a tomada de consciência da importância da igualdade de
género e do respeito pelos direitos humanos em geral.
Em relação às/os docentes, os principais objectivos situam-se em:
1) Contribuir para a tomada de consciência quanto às formas como as
questões da violência doméstica vêm para o interior da escola e
atravessam as relações sociais na comunidade escolar;
2) Trabalhar com as/os docentes conteúdos, metodologias e estratégias,
articuladas com a Formação Cívica, no sentido de construir as bases de
um trabalho pedagógico de combate à violência doméstica e de
prevenção da violência na escola;
3) Contribuir para a consciencialização dos procedimentos éticos e
institucionais a seguir, relativamente a tomada de conhecimento acerca
de casos de violência doméstica ou de abusos e maus tratos;
4) Contribuir para a sensibilização sobre a importância do combate à
violência doméstica e da promoção da igualdade de género;
5) Contribuir para o desenvolvimento da Educação Para a Cidadania.

No que se refere às/aos encarregados/as de educação, os objectivos
específicos centraram-se em:
1) Contribuir para a tomada de consciência quanto às formas como as
questões da violência doméstica prejudica as/os adolescentes e jovens,
interfere nas relações escolares e constitui uma das causas da violência
na escola e do insucesso escolar;
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2) Contribuir para a sensibilização sobre a importância do combate à
violência doméstica e da promoção da igualdade de género;
3) Contribuir para implicar a comunidade educativa no combate à violência
doméstica e na promoção da igualdade de género.
3.1.2. População alvo
Este Programa de Prevenção da Violência Doméstica e de Promoção dos
Direitos Humanos foi desenvolvido em 5 contextos educativos: Escola
Secundária Almeida Garrett em Vila Nova de Gaia; Agrupamento Eugénio de
Andrade, em Paranhos, no Porto; Agrupamento Frei Manuel de Santa Inês, em
Baguim do Monte, Gondomar; Agrupamento Manoel de Oliveira, em Aldoar,
Porto; Agrupamento de Escolas de Sobreira, Paredes. Nestes contextos
escolares e educativos, o trabalho foi-se desenvolvendo, como é habitual, não
apenas em função dos objectivos do Projecto NOVC, mas também de acordo
com as necessidades de cada contexto, numa relação dialéctica de parceria
que vimos construindo, nuns agrupamentos há mais tempo, noutros mais
recentemente. Assim, o Programa foi concretizado em algumas turmas,
seleccionadas com as equipas docentes, com quem se manteve um trabalho
regular, articulando

pontualmente

com intervenção junto das/os

encarregadas/os de educação.

Alunos/as do 3º ciclo do ensino básico e secundário

As/os jovens mais directamente envolvidos na aplicação do Programa foram:
• Uma turma do 9º ano de escolaridade pertencente à Escola Secundária
Almeida Garrett em Vila Nova de Gaia;
• Uma turma do 8º ano de escolaridade pertencente à EB 2,3 de Paranhos
no Porto;
• Uma turma do 7º ano de escolaridade pertencente à EB 2,3 Frei Manuel
de Santa Inês em Baguim do Monte;
• Duas turmas do 8º e uma turma do 9º ano de escolaridade pertencentes à
EB 2,3 Manoel de Oliveira em Aldoar.

27
Docentes

Equipas docentes dos agrupamentos envolvidos, nomeadamente, do
Agrupamento Frei Manuel Santa Inês, Baguim do Monte, Gondomar,
Agrupamento Manoel de Oliveira, Aldoar, Porto, e Agrupamento de Escolas da
Sobreira, Paredes.

Encarregados de Educação

Estiveram envolvidas/os todas/os as/os encarregados/as de educação das
turmas com quem foi desenvolvido o Programa dos cinco contextos escolareseducativos, embora com três de entre elas se tenha desenvolvido uma
intervenção mais abrangente, a saber, dos agrupamentos Frei Manuel Santa
Inês, Baguim do Monte, Gondomar, Manoel de Oliveira, Aldoar, Porto, e
Escolas da Sobreira, Paredes.

3.1.3. Programa-tipo Detalhado
Tendo em conta a necessária flexibilidade na implementação de um programa
formativo, a UMAR desenvolveu este Programa de Prevenção da Violência
Doméstica e Promoção dos Direitos Humanos para a aplicação durante três
anos lectivos, numa periodicidade quinzenal, articulado com as aulas de
Formação Cívica e de acordo com o nível etário e escolar de cada grupoturma, assim como as características socio-culturais das comunidades em que
se inserem.
Dado que o Projecto NOVC se desenrolou em 18 meses (de 1 de Julho 2005 a
31 de Dezembro de 2006), apresentamos aqui o programa-tipo relativo a um
ano escolar, detalhando um conjunto de 15 sessões (o número habitual de
sessões por ano lectivo), com os objectivos específicos e as actividades a
desenvolver/desenvolvidas.
Como se trata de parcerias efectivas com os agrupamentos em que
desenvolvemos o trabalho, apesar de a UMAR possuir um programa detalhado
para três anos lectivos, na primeira sessão com o grupo-turma, realizamos o
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levantamento dos temas que as/os adolescentes e jovens gostariam de ver
tratados nas sessões, fazendo, seguidamente, com eles/as e com a/o docente
da Formação Cívica, uma calendarização para as sessões daqueles temas que
se inserem nos objectivos do Programa de Prevenção da Violência Doméstica
e Promoção dos Direitos Humanos e negociando a calendarização, noutras
aulas ou noutros momentos de outros temas que não tenham directa ligação
com o Programa.

Estrutura das sessões

As sessões deverão desenvolver-se / foram desenvolvidas em três momentos:
1) Momento organizador: lembrar os conteúdos da sessão anterior (5
minutos iniciais) e explicitar os conteúdos a tratar na respectiva sessão;
2) Momento de desenvolvimento: apresentação das actividades propostas
para a sessão;
3) Momento de avaliação: reflectir sobre o que se aprendeu e como
decorreram as actividades (5 minutos finais).
A duração de cada sessão é, preferencialmente, de 45 minutos, mas algumas
temáticas ou actividades podem exceder este tempo e prolongar-se para 90
minutos, quer num só tempo lectivo, quer em mais do que um tempo lectivo,
habitualmente, na semana seguinte.

Objectivos específicos e actividades das 15 sessões

1ª Sessão: Apresentação Inicial, Levantamento de Interesses e Negociação

Objectivos específicos:
1. Apresentar a equipa e o programa a desenvolver com o grupo-turma,
assim como cada adolescente / jovem, tentando criar um clima de
confiança;
2. Fazer o levantamento dos temas que alunos e alunas gostariam de tratar
no âmbito da Formação Cívica;
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3. Negociar e calendarizar os temas pelas sessões ao longo do ano lectivo,
assim como algumas regras e organização do trabalho a desenvolver em
conjunto.
Actividades6:
1. Apresentação
Apresentação da UMAR, do Projecto NOVC, e respectivas entidades
financiadoras e entidades parceiras, e do Programa de Prevenção da Violência
Doméstica e Promoção dos Direitos Humanos.
Incentivar a apresentação de cada elemento da turma, assim como da/o
monitor/a, convidando a preencher um cartão, previamente distribuído (anexo
1), onde terá de responder a algumas questões. Sugerir que cada aluno,
individualmente, faça a sua apresentação seguindo os itens apresentados no
cartão.

2. Apresentação da “Caixa de Sugestões”.
Actividade muito comum neste tipo de programas que lidam com emoções, a
“Caixa” tem o objectivo de permitir a expressão de sentimentos e emoções de
forma privada e de críticas e sugestões sem necessidade de “dar a cara”. A/o
monitor/a deve colocar o grupo à-vontade, procurando criar um ambiente de
confiança e de livre expressão de emoções e pensamentos, para que o grupoturma não encare esta experiência como avaliativa. Deve ser explicado que a
“Caixa” poderá ser utilizada em todas as sessões, por qualquer aluna/o que
queira colocar dúvidas, sugestões, etc. Será para o efeito distribuída uma ficha
(ver anexo 2) que deverão preencher voluntariamente e de forma anónima.
Essa mesma ficha deve ser colocada na caixa no final ou no início de cada
sessão.

6

As actividades aqui sugeridas são apenas uma proposta. Existe uma grande variedade de
actividades e estratégias que podem ser desenvolvidas para trabalhar os mesmo conteúdos e
atingir os mesmos objectivos. É, aliás, importante tentar perceber se este tipo de actividades
não foi usado noutros projectos e noutras aulas e tentar variar para melhor motivar o grupoturma.
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3. Negociação das regras de funcionamento das sessões – o “Contrato”
O monitor deve procurar estabelecer regras básicas para o decorrer do
programa, proporcionando a todos os alunos a oportunidade de partilharem os
seus pensamentos / opiniões. Depois da discussão oral, as regras
seleccionadas deverão ser escritas no quadro e mais tarde registadas no
respectivo “Contrato” que será assinado por todos alunos. Deve ser salientada
a importância das/os jovens se comprometerem a cumprir as regras
negociadas.
4. Levantamento de sugestões de temas e de ideias para as sessões.
Deve-se igualmente trabalhar com os alunos as suas motivações para o
programa pedindo-lhes sugestões sobre o que querem que aconteça / não
aconteça durante as sessões. Essas sugestões ficarão registadas num cartão
previamente distribuído.
5. Negociação e calendarização das sessões seguintes7.
Selecção dos temas e respectiva planificação ao longo do ano lectivo, de
acordo igualmente com a docente e com a programação de Formação Cívica.

2ª Sessão: Os Direitos Humanos, das Crianças e das Mulheres – pesquisa na net

Objectivos específicos:
1. Dar a conhecer os Direitos Humanos
2. Dar a conhecer os Direitos das Crianças.
3. Dar a conhecer os Direitos das Mulheres, assim como a Plataforma de
Pequim.

Actividades:
7

Estamos a falar dos 3º ciclo e secundário, daí que a calendarização estabelecida se faz,
habitualmente, para o ano lectivo completo. No caso do 1º ciclo, é mais prudente fazer para o
período temporal do trimestre. No caso do Jardim de Infância, convém que a abrangência
temporal seja ainda mais pequena. É importante adequar a planificação temporal à capacidade
da criança, para que possa, também ela, apropriar-se do projecto.
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1. Apresentação dos objectivos e das actividades da sessão.
Para além da apresentação dos objectivos e das actividades, é importante,
caso o trabalho venha a ser realizado em subgrupo, formar estes mesmos
subgrupos antes de iniciar a pesquisa na internet (caso se considere
importante, pode ser solicitado à/ao docente a constituição dos subgrupos
antes da sessão).
2. Apresentação dos sites de pesquisa e pesquisa a efectuar pelos subgrupos.
Escrevem-se no quadro um conjunto de sites onde é possível pesquisar e obter
os Direitos Humanos, Direitos das Crianças, Direitos das Mulheres e a
Plataforma de Pequim e sugere-se que cada subgrupo retire do que visualizou
o que considera mais relevante para apresentar ao grupo-turma.
3. Construção de painéis sobre Direitos Humanos, das Crianças e das
Mulheres.
Cada elemento de cada subgrupo escreverá da forma que entender ou em
cartões previamente fornecidos os direitos humanos, das crianças ou das
mulheres que mais lhes despertaram. Em seguida, cada explica ao grupo
porque escolheu aquele direito e um cola na respectiva cartolina.
4. Diálogo em torno dos direitos humanos, das crianças e das mulheres.
Com os painéis construídos e expostos, procede-se a um debate e diálogo
sobre os direitos escolhidos, porque escolheram aqueles e o que pensam
sobre os diferentes direitos que todos pesquisaram.
5. Avaliação
Preenchimento individual de um cartão sobre o que aprenderam acerca dos
direitos humanos, das crianças e das mulheres.

3ª Sessão: A Violência Doméstica – clarificação de conceitos
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Objectivos específicos:
1. Clarificar os conceitos – violência e violência doméstica;
2. Identificar e nomear as diferentes formas da violência doméstica;
3. Identificar o ciclo da violência doméstica;

Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Representação gráfica e verbal sobre o que é violência.
De forma a alcançar uma definição abrangente de violência deverá ser
distribuído por cada aluno/a 1 cartão8 propondo que individualmente:
- Façam uma representação gráfica de um comportamento violento;
- Identifiquem um contexto (local, situação, tipo de relação, etc.) no qual
possa ocorrer violência;
Depois desta actividade deve ser sugerida a reflexão / discussão em torno dos
trabalhos realizados pelos alunos, reforçando a existência de vários tipos de
violência (diferentes formas de expressão e contextos).
Os diferentes cartões devem ser colados num painel previamente exposto para
ilustrar diferentes tipos de violência representados pelos/as alunos/as.
3. Noção de violência doméstica e apresentação dos diferentes tipos de vd.
Sob a forma de diapositivos deverá ser fornecida e explorada a definição de
violência doméstica segundo o Plano Nacional Contra a Violência Doméstica.
Utilizando o mesmo método didáctico (diapositivos) deve-se procurar
demonstrar os tipos de violência doméstica existentes, de maneira a que as/os
alunos/as sejam capazes de os diferenciar, mas ao mesmo tempo de
estabelecer relações entre eles.

8

Pode ser distribuído um cartão, uma folha de papel, um pedaço de pano. O material
distribuído relaciona-se com o tipo de estratégia que se vai desenrolar. A UMAR construiu, no
ano de 2004-05, a “Manta da Violência”, distribuindo, nesta sessão, um quadrado de pano cru a
cada aluno de diferentes turmas e graus de ensino. Os diferentes pedaços foram,
posteriormente, cosidos uns aos outros dando lugar a uma manta de retalhos – ver fotos em
anexo 3.
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4. Jogo sobre a definição dos tipos de violência doméstica.
De forma a consolidar a informação apresentada na actividade anterior, a
turma pode ser convidada a participar num jogo. Aqui terão que especificar
quais os comportamentos que se enquadram nos diferentes tipos de violência.
Para o efeito, a/o monitor/a deve distribuir, por cada subgrupo de 4 elementos,
1 folha (contendo os tipos de violência) e 1 saco contendo as suas diferentes
formas de expressão. As/Os alunos/as devem então retirar aleatoriamente do
saco um cartão e identificar o tipo de violência a que o conceito pertence,
registando-o na folha previamente cedida. No final, a/o monitor/a deve
promover o diálogo.
5. Avaliação
Através da técnica de brainstorming, a/o monitor/a, depois de afixar no quadro
um cartaz com as palavras “violência doméstica”, deverá promover a reflexão
conjunta acerca deste conceito, pedindo aos alunos e alunas para verbalizarem
todas as palavras que conhecem e se relacionem com a mesma. Todas as
opiniões devem ser registadas no quadro.
Estas opiniões deverão igualmente ser registadas para reflexão por parte da
equipa, no sentido de compreender se pode passar ao tema seguinte ou se
deve insistir, em mais um tempo lectivo, sobre estes conceitos.

4ª Sessão: A Violência Doméstica – Quais as suas causas e quais as consequências
sobre as vítimas

Objectivos específicos:
1. Compreender as causas da violência como uma forma de poder e controlo
nos relacionamentos;
2. Compreender os efeitos da violência doméstica nas vítimas;
3. Dar a conhecer como proceder em caso de ser ou conhecer vítimas de
violência doméstica.

Actividades:
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1. Apresentação do tema, objectivos e actividades da sessão.
2. Apresentação de diaporama sobre as causas da vd.
Apresentação de forma expositiva, através de diapositivos com uma linguagem
adaptada ao nível etário e escolar do grupo-turma, das causas da violência
doméstica, enfatizando as relações de poder no interior da família e nas
relações de intimidade, assim como alguns factores de risco.
A apresentação deve, de alguma forma, ilustrar a complexidade do fenómeno
violência doméstica no que se refere às diversas teorias elaboradas em torno
desta questão. Apesar da dificuldade em se conseguir ter uma explicação
consensual sobre as suas causas, é possível reunir um conjunto de factores de
risco (uns mais consistentes que outros) que, aliados ao facto de uma das
pessoas, no seio familiar, dispor do poder e do controlo da relação, podem
espoletar/agravar a violência.
3. Apresentação de diaporama sobre consequências da vd sobre as vítimas.
Para a exploração dos efeitos da violência deve ser descrito/apresentado,
eventualmente também através de diapositivos ou outra forma didáctica
considerada adequada, um conjunto de indicadores normalmente presentes
nas vítimas.
4. Folheto sobre como proceder em caso de vitimização.
Distribuir a cada elemento da turma um conjunto de indicações sobre os
procedimentos a efectuar em caso de ser vítima de violência doméstica ou em
caso de ter conhecimento sobre alguém vítima de violência doméstica.
5. Avaliação
Preenchimento de um cartão individual sobre “O que aprendi hoje acerca das
causas e das consequências da violência doméstica”.
Estes cartões devem ser posteriormente bem analisados pela equipa para
avaliar da possibilidade de seguir em frente para o tema seguinte ou de
retomar este tema acerca das causas e das consequências da violência
doméstica. Uma hipótese para retomar esta temática, caso seja entendido que
os conteúdos não ficaram sistematizados, já que não se deve repetir a
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estratégia utilizada (a apresentação de forma expositiva), pode ser propor, num
tempo lectivo seguinte, a elaboração de um trabalho de grupo sobre “Violência
Doméstica, Causas e Consequências”, em forma de painel, jornal de parede,
newsletter, blog, site, ou outra forma que o grupo-turma, dividido em subgrupos
deverão construir. Assim, cada subgrupo terá de procurar os conteúdos para
preencher o painel ou blog ou newsletter a construir a partir dos materiais
fornecidos no tempo lectivo anterior.

5ª Sessão: Desconstrução dos Mitos sobre a Violência Doméstica

Objectivos específicos:
1. Conhecer e identificar as ideias mais comuns sobre a violência doméstica;
2. Desconstruir estas ideias erradas;
3. Debater e encontrar ideias alternativas sobre as representações sociais em
torno da violência doméstica.

Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. O “Julgamento” dos Mitos da Violência Doméstica.
O grupo-turma deverá ser dividida em subgrupos com elementos em número
par. A cada subgrupo será distribuído um cartão com um dos mitos acerca da
violência doméstica.
Em seguida, propõe-se aos/às alunos/as que reflictam acerca da frase que lhes
foi apresentada e que produzam dois tipos de textos e ilustrações: um tipo em
que justifiquem as ideias da população em geral na frase ali contida, outro em
que a contrariem e explicitem o que aprenderam nas sessões anteriores.
Cada grupo deve ser representado por dois porta-vozes que irão apresentar,
perante a turma, a reflexão por eles realizada.
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No final, relacionando com as sessões anteriores, deverá ser promovida a
reflexão conjunta, de forma a identificar e desconstruir mitos que contribuem
para a manutenção da violência doméstica.
3. Avaliação
Construção colectiva de um “livro-dossier” com os textos de desconstrução dos
mitos feitos por cada subgrupo.
Em alternativa, em vez do “livro-dossier” com os textos, pode ser eleborado um
documento em suporte power-point com cada mito e respectiva desconstrução,
ou um blogue, ou um painel, ou outra forma que possa ser exposto a outras
turmas da escola ou a outras escolas.

6ª Sessão: Os Estereótipos de Género e a Violência Doméstica

Objectivos específicos:
1. Explorar o conceito – estereótipos de género;
2. Identificar estereótipos de género;
3. Compreender como os estereótipos de género podem contribuir para a
manutenção e incremento da violência doméstica, e portanto da necessidade
de os combater / desconstruir.
Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. “Ser Rapaz. Ser Rapariga”
Propor à turma a realização de uma actividade - “Ser rapaz, Ser rapariga” onde alunas e alunos terão que enunciar quais as características que podemos
identificar como sendo representantes do estereótipo associado ao sexo
masculino e as referentes ao estereótipo do sexo feminino. Deverão ser
distribuídas folhas onde os alunos possam registar as suas ideias e a turma
dividida em grupos.
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De forma a facilitar a aprendizagem deste conceito, o monitor pode passar um
pequeno filme que aborde esta problemática e permita aos alunos a
identificação de alguns dos estereótipos de género presentes na nossa
sociedade.
3. Promover o debate acerca da desconstrução dos estereótipos de género.
O grupo-turma deverá ser questionado sobre as situações concretas em que os
estereótipos não correspondem à realidade – por exemplo, rapazes sensíveis,
raparigas fortes, rapazes que gostam de ficar em casa, raparigas que gostam
de jogar futebol, etc. A/o monitor/a deverá apresentar, em forma de cartazes ou
de diapositivos9, situações, preferencialmente em fotografias, de mulheres
presidentes e ministras, homens a mudar fraldas de bebés, mulheres
engenheiras, homens a lavar a louça, mulheres desportistas, homens
bailarinos, etc., de preferência em contraponto com as características
estereotipadas identificadas na actividade anterior.
Conduzir o debate para a compreensão de como os estereótipos são
opressivos para muitas pessoas e prejudicam o acesso aos direitos de
cidadania. Como por exemplo, o desenvolvimento profissional ou a realização
pessoal de mulheres e de homens, embora tenhamos que explicitar que, nesta
questão, as mulheres são as mais prejudicadas, visto que os estereótipos da
feminilidade são mais constrangedores do que os da masculinidade.
4. Construir uma definição de estereótipos de género.
Afixar no quadro uma cartolina com a designação “Estereótipos de Género” e
procurar a participação dos alunos e das alunas para a definição de
estereótipos, género e estereótipos de género.
Alcançar, conjuntamente com a turma, uma definição clara de estereótipos de
género.
5. Reflexão sobre a relação entre estereótipos de género e vd.

9

Convém ir fornecido de grande quantidade de situações para podermos ilustrar o melhor
possível como os estereótipos não fazem sentido e só prejudicam homens e mulheres.
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Elaborar uma reflexão conjunta acerca dos Estereótipos de Género e a sua
relação com a Violência Doméstica, permitindo assim uma melhor
compreensão desta temática. Escrever no quadro as reflexões individuais.
Registar, para reflexão da equipa, as frases enunciadas sobre esta reflexão da
turma.
No final desta sessão, dever-se-á propor às/aos alunas/os a pesquisa de
materiais nos mass media ou na net para a sessão seguinte.

7ª Sessão: Desconstruir os Estereótipos para uma maior Igualdade de Género

Objectivos específicos:
1. Promover a identificação, por parte dos alunos, dos estereótipos presentes
nos média, livros, músicas, etc.;
2. Alertar para a influência que os média e toda a sociedade em geral exercem
para que sejam mantidos estes estereótipos;
3. Contribuir para a construção de alternativas assentes numa maior igualdade
de género.
Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Realização pelas/os alunas/os de uma pesquisa sobre os estereótipos nos
mass media.
Propor a realização de uma pesquisa sobre a presença de estereótipos de
género nos média. Em grupos, os alunos deverão seleccionar algum material
sobre a temática.
Para a exploração do tema, os alunos (previamente distribuídos por grupos),
mediante a pesquisa por eles efectuada terão que responder a duas questões
que lhes permitam identificar os estereótipos presentes procurando, ao mesmo
tempo, a sua desconstrução. No final, o grupo, através de um porta-voz,
apresentará as suas conclusões à restante turma.
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A/O monitor/a deverá levar algum material para o caso das alunas e dos alunos
não levarem materiais.
3. Construção de um painel sobre estereótipos nos media.
4. Promoção de debate sobre os estereótipos nos mass media.
Diálogo acerca da influência destes poderosos meios de comunicação na
manutenção das ideias estereotipadas acerca de rapazes e raparigas e acerca
das mulheres e dos homens e das consequências negativas destas ideias
preconcebidas.
Mais uma vez alertar para as formas como estas ideias estereotipadas
contribuem para a manutenção da violência doméstica e, nessa medida, para a
importância de as combater para prevenir a violência.

8ª Sessão: O Namoro e a Violência no Namoro

Objectivos específicos:
1. Identificar características de uma relação saudável / não saudável;
2. Aprender a identificar e a prevenir alguns sinais de violência no namoro e
nas relações entre pares.
3. Aprender acerca da igualdade nos relacionamentos.
Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Visualização e debate de um videograma sobre violência no namoro.
Existem diversos filmes e ideogramas que podem ser utilizados para promover
o debate acerca deste tema (um deles é “Pisando o Risco”).
Depois da visualização, a/o monitor/a deve promover o diálogo, levando à
identificação das características que permitem dizer que uma relação não é
saudável e quando permitem afirmar que a relação é equilibrada.
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3. Sistematização das características de uma relação saudável / não saudável.
Registo no quadro das características que foram debatidas a propósito do
videograma que nos permitem distinguir uma relação saudável de uma não
saudável.
É importante que a turma seja capaz de comparar e diferenciar relações
saudáveis de relações não saudáveis de forma a aprenderem a fazer escolhas
conscientes.
4. Leitura e análise de um texto sobre o tema.
Propor à turma a análise de um texto (“A Inês, a Beatriz e a Carolina”)
contendo situações concretas. Em grupos de 4 elementos, os alunos deverão
responder a 6 questões previamente seleccionadas. O monitor deve circular
pela sala acompanhando os diferentes grupos e esclarecendo eventuais
dúvidas que possam surgir.
5. Avaliação
Preenchimento individual de um cartão sobre: “O Que Aprendi Hoje sobre
Violência no Namoro”.
As frases registadas pelas alunas e pelos alunos devem ser cuidadosamente
analisadas pela equipa para reflectir a adequação da estratégia e do programa
a partir deste ponto.

9ª Sessão: Namoro, Sexualidade e Violência

Objectivos específicos:
1. Identificar as problemáticas que poderão ocorrer numa relação de namoro;
2. Aprender a identificar e a prevenir alguns sinais de violência sexual ou
mesmo de violação;
3. Promover a exploração de sentimentos associados a estas situações e
fornecer um guia sobre procedimentos em caso de vitimização.
Actividades:
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1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Construção de uma banda desenhada sobre um namoro violento.
Propor a elaboração, em forma de banda desenhada, de uma história de um
relacionamento entre namorados. Pode ser feita individualmente, em grupos de
dois, de três ou de quatro, dependendo do tempo disponível para esta sessão e
do nível de aprendizagem do grupo-turma.
Explicar previamente quais as características de uma banda desenhada:
personagens, ‘filetes’, ‘balões’, diálogos, narração, acção, cena, etc.
3. Exposição a toda a turma das diferentes bandas desenhadas.
Cada um/a ou subgrupo apresenta a sua banda desenhada a toda a turma. Em
termos técnicos, o ideal para esta apresentação é o projector xxxxxxx. Em caso
de não estar disponível, os filetes podem ser colocados em cartolinas coladas
previamente na parede e promover-se a “visita” à exposição na parede.
4. Diálogo sobre os sentimentos e emoções presentes nas histórias das
bandas desenhadas.
Conduzir uma reflexão sobre as formas de violência (se apareceram) nas
histórias em banda desenhada e sobre a forma como terminaram essas
histórias de violência.
Propor a construção de finais com procedimentos adequados de combate à
violência.
5. Avaliação
Finalização do diálogo anterior, propondo a gravação de uma frase final de
cada aluna/o sobre: “Que fazer quando há violência num namoro?”
Posteriormente, transcrever esta gravação das frases de toda a turma para
reflexão da equipa.

10ª Sessão: Estratégias Alternativas à Violência: conhecer para prevenir

Objectivos específicos:
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1. Favorecer a compreensão dos diversos contextos em que a violência ocorre;
2. Compreender as razões que contribuem para a manutenção de uma relação
violenta;
3. Trabalhar os procedimentos em caso de vitimização.
Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Apresentação dos factores de risco e dos contextos propícios à violência no
namoro.
Estes conteúdos podem ser apresentados em forma de diaporama, enunciando
alguns dos factores de risco da violência no namoro e de alguns contextos
mais propícios à ocorrência de violência, quer física e/ou psicológica, quer
sexual.
3. Diálogo e debate sobre factores de risco e contextos propícios à ocorrência
de violência.
A/o monitor/a deve conduzir o debate e a reflexão para o encontrar de
estratégias que minimizem os factores de risco, que propiciem encontrar alguns
factores de protecção em contextos de risco, mas que, sobretudo, passem a
mensagem que não é a vítima quem tem que tudo acautelar. É importante a
prevenção, mas caso sejamos vítimas de algum tipo de violência, o mais
importante é ficarmos com a noção de que a violência é crime e as instituições
têm obrigação de apoiar as vítimas.
4. Sistematização da informação sobre os procedimentos em caso de
vitimização.
Explorar verbalmente o folheto sobre os procedimentos em caso de
vitimização.
5. Avaliação
Preenchimento de um cartão: “o que fazer se fôr vítima de violência?”
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Mais uma vez, as frases aqui registadas devem ser alvo de reflexão cuidada
por parte da equipa, podendo levar, eventualmente, à alteração da
programação das sessões ou, se for caso disso, ao encaminhamento para
técnicos/as especializados/as de algum caso de vitimização.

11ª Sessão: Estratégias Alternativas à Violência: Aprender a Dizer “Não” e Literacia
Emocional

Objectivos específicos:
1. Fomentar a capacidade de dizer “não” (espaço pessoal);
2. Definir sentimentos versus emoções;
3. potenciar o desenvolvimento de vocabulário emocional: reconhecer a
existência de sentimentos diferentes, identificar os próprios sentimentos e de
outros/as.
Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Reflexão em torno dos conceitos – sentimentos e emoções.
Propor à turma enunciar os sentimentos e emoções que conhecem (em
subgrupos ou no grupo-turma para o quadro). Através da identificação dos
vários sentimentos espera-se a aquisição/expansão do vocabulário emocional,
tendo em vista o desenvolvimento da literacia emocional.
Devido à dificuldade em expressar o que sentem, o monitor terá como tarefa
não só ajudar os alunos a identificar sentimentos mas também a diferenciá-los.
Assim, com vista à tomada de consciência do próprio estado emocional, os
alunos serão convidados a conhecerem os seus sentimentos através do
exercício “O que acontece quando me sinto…”. Deverá ser pedido a estes que,
individualmente, identifiquem como o seu corpo e a sua face ficam e o que
fazem quando se sentem com raiva ou felizes, e assim por diante, com
diversos sentimentos e emoções.
Permitir que alguns alunos, voluntariamente, compartilhem os seus
pensamentos com a restante turma.

44

3. Brainstorming acerca do conceito “Espaço Pessoal”.
Colocar no quadro um cartaz com a palavra “Espaço Pessoal”, pedindo à turma
que reflicta e se pronuncie sobre o conceito. Explicar que é importante que
aprendamos a dizer NÂO em situações com as quais não estamos de acordo,
de forma a preservarmos o nosso espaço pessoal.
4. Aprendendo a lidar com sentimentos negativos e com sentimentos dos/as
outros/as
Enfatizar a importância de conhecermos os nossos sentimentos como forma de
impedir que eles dominem e limitem o que realmente queremos fazer. Aprender
a controlar os sentimentos vai-nos ajudar nesse sentido.
A metáfora do vulcão pode ser utilizada para explicar a raiva e o fenómeno da
escalada. O objectivo prende-se assim com a necessidade de evitar que o
vulcão entre em erupção. Para isso, os alunos deverão ser capazes de
reconhecer, neles próprios, o momento ideal para parar, de forma a evitar
“explosões”.
A/o monitor/a deve então apresentar algumas técnicas que ajudarão a turma a
evitar que tal ocorra:
- Exercício físico;
- Controle da respiração;
- Actividades relaxantes.
A/o monitor/a propõe aos alunos e às alunas a realização de uma tarefa onde
estes terão que fazer corresponder sentimentos (conceitos) às respectivas
expressões faciais. O objectivo do exercício prende-se com a dificuldade em
reconhecermos os sentimentos nos outros fazendo com que, por vezes,
existam problemas ao nível da comunicação.
5. Avaliação
Preenchimento de um cartão sobre: “O que gostei mais e o que gostei menos
na sessão de hoje”.

12ª Sessão: Estratégias Alternativas à Violência: Encorajar a quebra do silêncio
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Objectivos específicos:
1. Informar que a violência doméstica é um crime público e analisar quais as
suas implicações;
2. Explicar como agir;
3. Informar acerca dos recursos da comunidade.
Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Violência doméstica é crime público.
Apresentação de um diaporama para informar os alunos do facto da violência
doméstica ser um crime público, reforçando quer a responsabilização pessoal,
quer a explicitação da responsabilização das instituições (inclusive da escola,
das forças de segurança, etc.). Explicar aos alunos e às alunas que
procedimentos devem efectuar no caso de conhecerem alguma vítima de
violência doméstica.

3. Distribuição de folheto sobre recursos da comunidade.
Distribuir pelos alunos uma folha previamente elaborada dos recursos
existentes na comunidade envolvente, procedendo a uma breve explicação
acerca das funções e objectivos das diversas instituições e organizações,
assim como das formas como proceder para obter ajuda.
4. Avaliação
De forma a observar se as/os adolescentes retiveram os procedimentos a
seguir, assim como o que devem esperar de diferentes instituições, pode
realizar-se um jogo, colocando algumas situações concretas (embora fictícias)
e propor que façam sugestões sobre a que instituição /organização recorreriam
e como fariam.
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13ª Sessão: Estratégias Alternativas à Violência: Aprender a assertividade

Objectivos específicos:
1. Promover o conhecimento de estratégias alternativas à violência;
2. Distinguir os vários tipos de comportamentos (assertivo, passivo, agressivo),
identificar as consequências de cada um, elegendo aquele que pode trazer
mais benefícios;
3. Promover o treinamento da assertividade como resposta em relação a
alguns sentimentos.
Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Promover o diálogo em torno da questão: como os sentimentos afectam os
nossos comportamentos.
Afixar no quadro as três cartolinas “Passividade”, “Agressividade” e
“Assertividade” exactamente por esta ordem. Explorar as características
inerentes a cada um dos comportamentos assim como as suas consequências,
dando exemplos de situações concretas.
No final, os alunos deverão ser capazes de eleger o comportamento que lhes
trará mais benefícios e satisfação.
Fomentar o desenvolvimento de competências de assertividade, e a
compreensão de que este tipo de comportamento contribui para a promoção de
relações saudáveis e livres de violência.
3. Role Playing em torno do exercício de diversas formas de respostas a
diversos tipos de sentimentos e emoções.
A/o monitor/a divide a turma aos pares. Cada par recebe um cartão indicando o
sentimento e a resposta que deverá ser representado por aquele par. Algumas
respostas são passivas, outras agressivas, outras assertivas.
Em seguida, deverá realizar uma paragem para um diálogo em torno das
dificuldades de interacção pessoal quer com respostas passivas, quer com
respostas agressivas, salientando a importância de desenvolver uma adequada
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assertividade. O role playing deve ser retomado, agora sugerindo que seja
usada a assertividade com moderação.
4. Avaliação
Cada jovem preenche um cartão acerca de “O que mais importante hoje
aprendi sobre mim” e “O que mais importante hoje aprendi sobre a/o outro/a”.

14ª Sessão: Estratégias Alternativas à Violência: Aprender a Tomada de Decisão

Objectivos específicos:
1. Definir “decisão” e “tomada de decisão”;
2. Identificar e perceber os passos da tomada de decisão;
3. Treinar os passos da tomada de decisão.
Actividades:
1. Apresentação do tema da sessão, objectivos e actividades a desenvolver.
2. Reflexão em torno do conceito – decisão.
A/O monitor/a deverá identificar e explorar, conjuntamente com a turma,
algumas das razões pelas quais somos impedidos de resolver problemas
adequadamente, a saber: agir sem pensar, ser dominado pelos sentimentos e
não ser capaz de encontrar soluções alternativas.
Deverá ter em conta, neste diálogo com as/os adolescentes e jovens que
existem condicionantes estruturais na “trama” de alguns problemas que não se
resolvem com voluntarismos — que a nossa vontade pode muito, mas tem que
ter em conta e temos que aprender a analisar os outros factores, para além de
nós próprios/as, para aprendermos a decidir de forma adequada, que nos
permita fazer a nossa parte para a resolução do problema, mas que não nos
deixe frustrado/a se a nossa acção individual não for suficiente para a
resolução completa desse mesmo problema. Dever-se-á, por isso, aprender a
avaliar as opções que temos e a tomar as decisões de acordo com essas
opções. A monitora deve ter em conta que as relações sociais de poder não
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permitem que todos/as as adolescentes e jovens tenham o mesmo tipo e
quantidade de opções à sua frente e, nesse sentido, deve ter cuidado no
sentido de ajudar os menos empoderados a não se sentirem demasiados
frustrados e encorajar os mais empoderados à solidariedade.
3. Jogo do Semáforo
Utilizando a metáfora do Semáforo (Pára, Pondera, Avança), este poderá
demonstrar aos alunos e às alunas uma nova forma de resolver alguns
problemas mais efectivamente. Deve ser estabelecida a relação entre as cores
do semáforo (Pára, Pondera, Avança) e a forma como tomámos decisões.
A/o monitor/a pode optar por escrever no quadro os vários passos de tomada
de decisão (Qual é o problema?; Que opções tenho?; Quais as consequências
de cada opção?; O que decido?; Avaliar os efeitos da minha decisão) pedindo
às alunas e aos alunos que reflictam sobre eles. Devem ser procurados
exemplos que ilustrem cada fase do processo de tomada de decisão.
Deverá ser proposto um exercício que permita a aplicação de todas as fases
deste processo para situações próximas da realidade dos alunos.
Finalmente, dever-se-á suscitar o diálogo de forma a associar o processo de
tomada de decisão ao desenvolvimento de comportamentos assertivos.
4. Avaliação
“De que gostei mais e de que gostei menos nesta sessão?” pode ser um ponto
de partida para avaliar o trabalho realizado.

15ª Sessão: Avaliação do Programa

Objectivos específicos:
1. Promover a apresentação dos trabalhos realizados pelas/os alunas/os (para
a turma, para a escola, e / ou para a comunidade educativa);
2. Incentivar a partilha de ideias e de críticas construtivas;
3. Balanço e avaliação final do programa.
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Actividades:
1. Apresentação dos trabalhos da turma (em forma de exposição, ou de
diaporama a apresentar a outras turmas ou à comunidade educativa)
Propor que cada grupo apresente o seu trabalho, sendo que as pessoas
presentes poderão tecer comentários ou lançar questões ao grupo que
apresentou.
Recolher o material elaborado pela turma.
2. Avaliação
Distribuir por todas as pessoas cartões propondo que, individual e
anonimamente, registem os aspectos positivos e negativos do programa.
Recolher os cartões.
Promover o diálogo em torno do programa.
Nota: Se a sessão for também para a comunidade educativa (encarregados/as
de educação e outras/os), os cartões a distribuir devem ser de dois tipos, um
para as/os estudantes do grupo-turma, outros para as pessoas que estão a
tomar contacto com o programa a partir dos trabalhos realizados pelas/os
alunas/os.

3.2. Implementação do programa específico de
prevenção primária nas escolas

A implementação de um programa de prevenção primária da violência
doméstica nas escolas junto de jovens e adolescentes teve como principal
fundamento a ideia de que, neste período de desenvolvimento cognitivo,
emocional e social, jovens e adolescentes se tornam capazes de pensar
hipoteticamente. Simultaneamente, constitui um momento propício ao
desenvolvimento de competências de tomada de decisão, que surgem ao nível
dos relacionamentos interpessoais e que incluem um balanceamento pessoal.,
Consiste, igualmente, num período importante de confronto da influência de
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diferentes agentes de socialização, em que o grupo de pares aparece como um
espaço preferencial de incorporação de valores, eventualmente diferentes dos
valores veiculados pela escola e pelas famílias. O contexto escolar constitui
uma arena de confronto de valores, atitudes e interesses, sendo as aulas em
geral e a Formação Cívica em particular um contexto adequado para o debate
e a reflexão sobre essa confrontação, propiciando espaços para promover a
incorporação de valores de igualdade, cidadania e solidariedade, tão
importantes na prevenção da violência doméstica.
Daí que trabalhando na prevenção primária em ambiente escolar e na
consciencialização de jovens e adolescentes de que a violência não é uma
forma natural de relação entre os seres humanos, podemos obter a médio e a
longo prazo alguns sinais de que a violência pode ser erradicada.

3.2.1. Com as/os adolescentes e jovens
O momento inicial da implementação da prevenção primária nas escolas ao
nível das/os adolescentes e jovens consistiu na selecção das turmas e grupos.
Das escolas com as quais havíamos planeado trabalhar inicialmente: EB 2,3 de
Sobreira; Secundária Filipa de Vilhena; EB 2, 3 Frei Manuel de Santa Inês; EB
2, 3 Manoel de Oliveira e EB 2, 3 de Paranhos, apenas não foi possível
efectuar parceria com a Escola Secundária Filipa de Vilhena, uma vez que esta
já tinha incluído no seu planeamento anual de actividades a parceria com
outros projectos.
Optámos assim, em alternativa, por estabelecer contacto com a Escola
Secundária Almeida Garrett, espraiando o nosso campo de intervenção ao
concelho de Vila Nova de Gaia.
A parceria com algumas escolas, nomeadamente a EB 2,3 de Sobreira, EB 2,3
Frei Manuel de Santa Inês, partiu do próprio interesse demonstrado pelas
respectivas comunidades escolares à UMAR num período prévio ao início do
Projecto Novos Olhares, Velhas Causas. As restantes escolas foram
contactadas através de um ofício de apresentação do Projecto e da vertente da
prevenção na escola. A selecção das turmas teve como circunstância prévia a
realização de uma reunião juntos dos diversos conselhos executivos para
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aferição do interesse da implementação da prevenção primária naquele
contexto escolar. As turmas com as quais trabalhámos foram identificadas pelo
próprio Concelho Executivo em articulação com os respectivos coordenadores
de directores de turma, que por sua vez, avaliaram do interesse dos docentes,
permitindo assim que uma técnica do Projecto integrasse as aulas de
Formação Cívica, numa base quinzenal.

Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade, Paranhos, Porto
Quadro xx: Temas desenvolvidos em turmas do Agrupamento Eugénio de Andrade

Data

Temas

9 Novembro

Apresentação do programa;
Apresentação do grupo e da psicóloga;
Exploração das expectativas/motivações;

16 Novembro

Clarificar os conceitos – violência e violência
doméstica;
Identificar e nomear as diferentes formas da
violência doméstica;

23 Novembro

Compreender as causas da violência;
Compreender os efeitos da violência;

7 Dezembro
4 de Janeiro

Romper mitos acerca da violência doméstica
Romper mitos acerca da violência doméstica;
Violência doméstica enquanto crime -

18 de Janeiro

Queixa/Denúncia;
Estereótipos de género: definição de género,
estereótipos e estereótipos de género
(exemplos); Visionamento de um pequeno filme
sobre estereótipos
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1 de Fevereiro

Estereótipos de género: definição de género,
estereótipos e estereótipos de género
(recordação); Realização de uma actividade
sobre estereótipos de género

15 de Fevereiro

Reflexão sobre a actividade anteriormente
realizada;
Estereótipos de género nos media; Trabalho de
grupo/Apresentação dos trabalhos;

20 de Março

Estereótipos de género nos media: Apresentação
dos trabalhos; O namoro: Visionamento de um
filme sobre a violência no namoro; Exploração
dos conteúdos apresentados no filme

29 de Março

Relações saudáveis vs relações não saudáveis;
Exploração de um texto sobre relações
saudáveis/não saudáveis

19 de Abril

Exploração de um texto sobre relações
saudáveis/não saudáveis (cont.): reflexão em
grupo;

Espaço

pessoal;

Recursos

da

comunidade/pessoais; Sentimentos: Identificar
sentimentos-trabalho de grupo
3 de Maio

Sentimentos: Exploração emocional;

17 de Maio

Comportamentos: passivo, agressivo, assertivo;
Tomada de decisão

31 de Maio

Apresentação dos trabalhos de grupo; Reflexão
final

Agrupamento de Escolas Frei Manuel de Santa Inês, Baguim do Monte, Gondomar
Quadro xx: Temas desenvolvidos em turmas do agrupamento Frei Manuel de Santa Inês

Data

Temas

30 Novembro

Apresentação do programa;
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Apresentação do grupo e da dinamizadora;
Exploração das expectativas/motivações;
14 Dezembro

Clarificar os conceitos – violência e violência
doméstica;
Identificar e nomear as diferentes formas da
violência doméstica;
Campanha de Natal: As crianças dizem não à
violência. E você?

11 de Janeiro

Reflexão acerca das diferentes formas da
violência doméstica; Factores de risco.

8 de Fevereiro

Consequências da violência doméstica; Violência
doméstica enquanto crime público;
Queixa/denúncia;
Estereótipos de género: definição de género,
estereótipos e estereótipos de género (def.)

22 de Fevereiro

Estereótipos de género: definição de género,
estereótipos e estereótipos de género
(recordação); Visionamento de um pequeno filme
sobre estereótipos; Reflexão em grupo acerca
dos estereótipos de género

8 de Março

Estereótipos de género nos media: trabalho de
grupo e apresentação dos mesmos

22 de Março

O namoro: Visionamento de um filme sobre a
violência no namoro; Exploração dos conteúdos
apresentados no filme; Relações saudáveis vs
relações não saudáveis.

26 de Abril

Relações saudáveis vs relações não saudáveis:
reflexão em grupo; Espaço pessoal; Recursos da
comunidade/pessoais; Sentimentos: Identificar
sentimentos – trabalho de grupo
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10 de Maio

Sentimentos: Identificar sentimentos: trabalho de
grupo;
Exploração emocional

7 de Junho

Comportamentos: passivo, agressivo, assertivo
Tomada de decisão

14 de Junho

Apresentação dos trabalhos de grupo; Reflexão
final

Escola Secundária de Almeida Garrett, V. Nova de Gaia
Quadro xx: Temas desenvolvidos em turmas da Secundária Almeida Garrett

Datas

Temas

27 de Outubro

Apresentação do programa;
Apresentação do grupo e da dinamizadora;
Exploração das expectativas/motivações;

10 Novembro

Clarificar os conceitos – violência e violência
doméstica;
Identificar e nomear as diferentes formas da
violência doméstica;

24 Novembro

Compreender as causas da violência;
Compreender os efeitos da violência;

15 de Dezembro

Romper mitos acerca da violência doméstica

4,5,6 de Janeiro

Romper mitos acerca da violência doméstica;
Razões para manter a relação; Violência
doméstica enquanto crime público;
Queixa/denúncia

18,19,27 de Janeiro

Estereótipos de género: definição de género,
estereótipos e estereótipos de género
(exemplos); Visionamento de um pequeno
filme sobre estereótipos. Reflexão e grupo
acerca dos estereótipos de género
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(exemplos); Visionamento de um pequeno
filme sobre estereótipos. Reflexão e grupo
acerca dos estereótipos de género
2 de Fevereiro

Estereótipos de género: definição de género,
estereótipos e estereótipos de género
(recordação); Reflexão em grupo acerca
dos estereótipos de género (continuação);
Estereótipos de género nos media;
Trabalho de grupo e apresentação dos
mesmos.

16 de Fevereiro

O namoro: Visionamento de um filme sobre a
violência no namoro; Exploração dos
conteúdos apresentados no filme

2 de Março

Relações saudáveis vs relações não saudáveis;
Trabalho de grupo; Exploração de um
texto sobre relações saudáveis/ não
saudáveis

16 de Março

Exploração de um texto sobre relações
saudáveis/ não saudáveis cont.); Espaço
pessoal; Recursos da comunidade/pessoais

30 de Março

Sentimentos: Identificar sentimentos – trabalho
de grupo; Exploração emocional

20 de Abril

Sentimentos: Exploração emociona (cont.)

4 de Maio

Comportamentos passivo, agressivo, assertivo;
Tomada de decisão

18 de Maio

Apresentação dos trabalhos de grupo; Reflexão
final.

Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira, Aldoar, Porto
Quadro xx: Temas desenvolvidos na EB 2,3 Manoel de Oliveira

Datas

Temas
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27,28 Novembro

Apresentação do programa;
Apresentação do grupo e da dinamizadora;
Exploração das expectativas/motivações;

9, 10, 11 Novembro

Clarificar os conceitos – violência e violência
doméstica;
Identificar e nomear as diferentes formas da
violência doméstica;

23, 24, 25 Novembro

Compreender as causas da violência;
Compreender os efeitos da violência;

7,9,15 de

Romper mitos acerca da violência doméstica.

Dezembro
4,5,6 de Janeiro

Romper mitos acerca da violência doméstica;
Razões para manter a relação; Violência
doméstica enquanto crime público;
Queixa/Denúncia

18,19,27 de Janeiro

Estereótipos de género: definição de género,
estereótipos e estereótipos e estereótipos de
género (exemplos); Visionamento de um
pequeno filme sobre estereótipos. Reflexão em
grupo acerca dos estereótipos de género

1,2,3 de Fevereiro

Estereótipos de género nos media: Trabalho de
grupo – apresentação dos mesmos

16,17,22 de Fevereiro

O namoro: Visionamento de um filme sobre a
violência no namoro; Exploração dos conteúdos
apresentados no filme

2,3,8 de Março

Relações saudáveis vs relações não saudáveis
(cont.); Exploração de um texto sobre relações
saudáveis/não saudáveis;
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15,16,24 de Março

Exploração de um texto sobre relações
saudáveis/ não saudáveis (cont.); Espaço
pessoal; Sentimentos (identificar sentimentos –
trabalho de grupo)

19,20,21,28 de Abril

Sentimentos: Identificar sentimentos – trabalho
de grupo; Exploração emocional;
Comportamentos: passivo, agressivo, assertivo;
Tomada de decisão.

5,10,11,17,18,31 de Maio

Sentimentos: Identificar sentimentos – trabalho
de grupo; Exploração emocional;
Comportamentos: passivo, agressivo, assertivo;
Tomada de decisão; Apresentação dos trabalhos
de grupo; Reflexão final.

Reflexão sobre a implementação nas escolas

Em termos de reflexão sobre como decorreram as sessões nas turmas e
escolas onde foi concretizado o Programa de Prevenção da Violência
Doméstica e Promoção dos Direitos Humanos, podemos referir que foi notável
o esforço e o comprometimento de todos/as as/os alunos/as para a mudança
dos seus comportamentos e formas de pensar sobre a violência doméstica.
Ao longo de todas as sessões, as turmas mostraram-se bastante interessadas
e colaborantes, intervindo sempre de forma adequada e pertinente. As suas
questões mostravam interesse e uma crescente vontade de aprender /
apreender novos conceitos. As dúvidas iam surgindo, naturalmente,
especialmente em temas como o “namoro” o que, de certa forma, já revelava
uma reflexão mais aprofundada acerca dos temas abordados.
Podemos assim dizer que todos/as eles/as se tornaram mais conscientes e
capazes de agir perante a violência.
A adesão aos materiais elaborados e às actividades propostas foi igualmente
positiva, o que em muito contribuiu para o dinamismo das sessões.
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Já a produtividade das mesmas era, por vezes, afectada pelo grande número
de alunos/as em algumas turmas, quer pela distracção que provocava, quer
pela dificuldade da técnica / monitora em responder a todas as solicitações.
Este facto fazia com que algumas actividades previstas ficassem inacabadas
tendo que ser concluídas num tempo lectivo seguinte.
A base quinzenal com que se realizavam as sessões tornava, por vezes, difícil
às/aos discentes relembrarem os conteúdos de uma actividade inacabada.
Contudo, e apesar deste aspecto menos positivo, pensamos que esta
periodicidade não deve ser alterada, pois é importante que a turma tenha
tempo / oportunidade para abordar outros temas.
Todavia, e apesar destes pequenos constrangimentos, esta foi sem dúvida
uma experiência bastante gratificante e que esperamos ter contribuído para a
promoção de relações saudáveis assentes no respeito mútuo.
Aquando da Campanha de Natal “As crianças dizem NÃO à violência! E você?”
foi possível aferir a implicação das/os jovens na realização desta tarefa e,
através dos desenhos e das frases, perceber que estes apreenderam já valores
e ideias próprias relacionadas com os conteúdos abordados nas sessões.

3.2.2. Com equipas docentes10
Com as/os docentes, o Projecto NOVC realizou acções de sensibilização e
preparação da intervenção em termos do programa específico de prevenção
primária que desenvolveu nos diversos agrupamentos. Para além destes
momentos mais teóricos e reflexivos, a UMAR realizou diversas reuniões ao
longo do ano com as equipas docentes, nas escolas, no sentido de avaliar o
10

As/os docentes podem ser considerados “públicos estratégicos”, no sentido em que se
situam, no tecido social, numa posição que lhes permite actuar como multiplicadores de
inovações, de novas concepções e actuações em termos de cidadania. São, aliás,
considerados/as essenciais, por todas/os as/os teóricos de educação e das questões de
género, para a alteração da ordem de género e para a promoção de uma maior igualdade de
oportunidades entre mulheres e homens. Estão aqui colocadas/os, neste relatório, no ponto
referente à intervenção em contexto escolar, e não no ponto das acções de sensibilização de
públicos estratégicos, porque a intervenção com este grupo de profissionais consistiu numa
intervenção mais sistemática e regular, articulada com a prevenção primária da violência
doméstica em contexto escolar.
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desenrolar do trabalho e a in/satisfação de discentes e docentes, assim como
de aferir da necessidade ou não de introduzir alterações nas planificações
elaboradas.
Participou igualmente nas reuniões dos Conselhos de Turma de cada uma das
turmas onde realizámos uma intervenção prolongada, ao longo do ano lectivo.
Nestas reuniões, no início do ano lectivo, a representante da UMAR explicitava
a todo o Conselho de Turma11 os objectivos do Programa de Prevenção da
Violência Doméstica e Promoção dos Direitos Humanos.

Nos finais dos

períodos, a participação da representante da UMAR nas reuniões dos
Conselhos de Turma consistia num contributo para a avaliação das/os
alunas/os e para a reflexão sobre eventuais alterações a introduzir na
intervenção com aquela turma.

Docentes de diversos Agrupamentos: A violência doméstica na escola

Em parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e
diferentes escolas do Distrito do Porto (Escola EB 2, 3 de Sobreira; Escola EB
2, 3 Manoel de Oliveira; Escola EB 2,3 Frei Manuel de Santa Inês; Escola EB,
2,3 de Jovim), tiveram lugar nos dias 10 e 11 de Outubro de 2005 duas
sessões de informação e sensibilização junto de docentes relativamente à
problemática da violência doméstica. Segue-se uma breve apresentação do
plano de trabalho para estas sessões12:
Quadro xx: Plano da Sessão de trabalho com docentes

- Apresentação da UMAR e do Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas”;
- Exploração do conceito de Prevenção (com incidência do conceito de
Prevenção Primária);
- Importância da Prevenção na Adolescência;
- O papel da Escola na desconstrução dos estereótipos de género; construção
de relações afectivas sem violência;
- Abordagem compreensiva da Violência doméstica (Definição; Tipos; Ciclo da
Violência; Razões para a manutenção numa relação abusiva; Consequências
11

Nos Conselhos
de Turma
têm também
assento
a/o representante
encarregadas/os
da Violência;
Mitos;
Violência
Doméstica
enquantodas/os
Crime-Público)
de educação, assim como as/os representantes das/os alunas/os.
12
Ver Anexo 3
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Violência; Razões para a manutenção numa relação abusiva; Consequências
da Violência; Mitos; Violência Doméstica enquanto Crime-Público)
- O impacto da Violência nos Jovens
- O docente e a Violência Doméstica (o papel do professor)
- Casos Práticos
- Apresentação sumária do Programa de Prevenção Primária (a aplicar em
contexto escolar)
- Preparação da intervenção a realizar em cada contexto escolar e em cada
turma.

As sessões de sensibilização e preparação tiveram como principal finalidade
dotar os docentes de um conjunto de informações acerca da problemática da
violência doméstica, a partir dos conhecimentos práticos e as percepções da
vivência escolar que os docentes possuíam. Todo o planeamento e desenrolar
das sessões teve como base uma estratégia de interacção e dinamização
constantes, partindo das experiências das/os próprias/os docentes e de casos
práticos apresentados, permitindo realçar o papel da escola, enquanto espaço
de cidadania e de construção/desconstrução de modelos relacionais. Estas
sessões serviram ainda o propósito de apresentação das linhas gerais de um
programa de prevenção da violência e promoção de relações afectivas
saudáveis.

Agrupamento de Escolas de Sobreira, Paredes

Em parceria com o Agrupamento de Escolas de Sobreira, Paredes, foi levado a
cabo um plano de trabalho para a sensibilização da violência doméstica junto
de quatro docentes de Religião e Educação Moral que leccionam no 2º ciclo.
Este trabalho teve como principais objectivos o de sensibilização e preparação
dos docentes para uma possível aplicação em contexto de aula de materiais
relacionados com a temática da igualdade e da violência na família. Estas
acções assentaram, assim, numa base de constante interacção e diálogo com
as/os docentes.
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Quadro xx: Temas desenvolvidos com a equipa docente de Sobreira

Datas

Temas

8 Novembro

O/A adolescente (perspectiva desenvolvimental):
- A identidade e o eu.

29 Novembro

O/A adolescente (perspectiva desenvolvimental):
- Desenvolvimento cognitivo;
- Desenvolvimento social.

12 Dezembro

A/O adolescente (perspectiva desenvolvimental):
- desenvolvimento moral;
Prevenção:
-clarificação dos conceitos: prevenção primária, secundária,
terciária;
- o papel da escola/professores na prevenção.

3 de Janeiro

Clarificar o conceito de violência doméstica;
Identificar e nomear as diferentes formas de violência
doméstica;
O ciclo da violência doméstica;
Discussão de casos

17 de Janeiro

Razões para manter a relação; Factores de risco

7 de Fevereiro

Consequências da violência doméstica; A violência enquanto
crime; Queixa/denúncia

14 de Fevereiro

A experiência de vitimação indirecta – o impacto da violência
nos jovens

7 de Março

Estereótipos de género: definição de género, estereótipos e
estereótipos de género; Os estereótipos de género no
processo de socialização; A escola; Os estereótipos de
género no processo de ensino – aprendizagem: o papel do
professor; Recursos.
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28 de Março

Finalização do tema anterior; Pressão de pares

18 de Abril

Pressão de pares: finalização

2 de Maio

Sentimentos

16 de Maio

Comportamentos: passivo, agressivo, assertivo

30 de Maio

Tomada de decisão; Reflexão final

3.3. Acções de Sensibilização de Combate à Violência
Doméstica

As acções de sensibilização, seguidamente descritas, inseriram-se numa das
metodologias que o Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas” desenvolveu
articulada com as outras metodologias que, neste campo, a UMAR desenvolve
no campo da prevenção da violência doméstica.
Algumas destas acções destinaram-se a públicos estratégicos, outras ao
público em geral.
Estas acções de sensibilização têm como objectivo informar e sensibilizar para
o fenómeno da violência no seio das relações de intimidade, dando a conhecer
em que consiste este grave problema social, apresentando o que se conhece
sobre as suas causas e consequências sobre as vítimas e mostrando como as
relações de género estão na base da regularidade da violência. Neste sentido,
mais uma vez fazemos notar que a informação e a sensibilização sobre a
violência doméstica se articula com a estratégia de promoção da Igualdade de
Oportunidades entre Mulheres e Homens.

3.3.1. Sensibilização em contexto escolar
Juntamente com a implementação da prevenção primária em contexto escolar
de um carácter mais sistemático e prolongado, foram levadas a cabo uma série
de acções de sensibilização solicitadas pelos próprios nichos escolares nos
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quais estávamos a trabalhar, junto da técnica presente na escola, e ainda
outras escolas, através de pedido directo ao Projecto.
Estas acções de sensibilização foram realizadas num só momento com a
deslocação de uma técnica do Projecto às turmas seleccionadas pelas
referidas escolas. O pedido feito pela escola alargou-se inicialmente a diversos
níveis escolares. No entanto, por limitações inerentes à definição do Projecto e
do seu público-alvo tivemos que restringir a nossa intervenção ao nível do 3º
ciclo.
A abordagem durante as acções pretendeu ser não só informativa mas
igualmente reflexiva e para tal, recorremos ao visionamento de um filme sobre
o tema suscitando a reflexão em grupo e a posterior exploração dando voz às
percepções dos jovens e às suas dúvidas.

Quadro xx: Acções de Sensibilização em contexto escolar

Datas

Escola e Turma/s

10 de Novembro

Escola EB 2,3 Augusto Gil

de 2005

9º ano

29 de Março de

Escola EB 2,3 Paranhos

2006

9º A

18 de Abril de

Escola EB 2,3 Paranhos

2006

9º E

19 de Abril de

Escola EB 2,3 Paranhos

2006

9º B

20 de Abril de

Escola EB 2,3 Paranhos

2006

9º D

21 de Abril de

Escola EB 2,3 Paranhos

2006

9º C

27 de Abril de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

9º A

28 de Abril de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

9º B
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2 de Maio de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

8º M e 8º G

2 de Maio de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

6º D

4 de Maio de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

6º D

4 de Maio de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

6º CA + CB

4 de Maio de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

9º E2

8 de Maio de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

9º M2

8 de Maio de

Escola EB 2,3 Domingos Capela

2006

9º C

3.3.2. Sensibilização de Públicos Estratégicos
Este objectivo assentou no potenciar de um trabalho junto de alguns sectores
profissionais no sentido da erradicação da incidência da problemática da
violência doméstica na tecitura social, possibilitando uma maior articulação
entre as diversas organizações e instituições. Esta intervenção teve como
ponto fulcral a sensibilização de diversos profissionais, de modo a que estes
identifiquem o fenómeno da violência, ajudem as mulheres e as vítimas a
reconhecerem sinais potenciadores de violência, orientem e encaminhem.

Profissionais de Saúde (Enfermeiros): A Violência Doméstica e a Saúde

Subordinada ao tema “A Violência Doméstica e a Saúde”, o Projecto NOVC
realizou, no dia 26 de Janeiro de 2006, na Escola Superior de Enfermagem
Imaculada Conceição, uma sessão de trabalho de cerca de cinco horas junto
de enfermeiros que se encontravam a frequentar a especialização de
Enfermagem Comunitária, perfazendo um total de doze profissionais de saúde.
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Para além dos sub-temas de carácter geral de abordagem à problemática da
violência doméstica (definição; tipos; ciclo da violência; razões para manter a
relação; a violência enquanto crime público), a sessão incidiu sobretudo no
papel dos profissionais de saúde ao nível do diagnóstico e intervenção na
violência.
A questão da violência exercida em contexto doméstico foi assim aprofundada
segundo dois vectores: enquanto problema de saúde pessoal e enquanto
problema de saúde comunitária. É um problema de saúde pessoal, na medida
em que afecta todas as pessoas envolvidas, nomeadamente mulher, crianças,
agressor e familiares, ao prejudicar o desenvolvimento das relações entre si e o
equilíbrio físico e psicológico. Como problema de saúde comunitária afecta a
paz social, as relações das pessoas, a qualidade de vida da família, a
segurança, o rendimento escolar das crianças, a sua educação, igualdade
entre os sexos, o desenvolvimento pessoal e social dos envolvidos, entre
outros.
No que concerne ao papel dos profissionais de saúde, foram abordados sinais
e sintomas quer a nível físico, quer a nível psicológico. Com base numa
publicação da Direcção-Geral de Saúde “Saúde e violência contra as mulheres:
estudo sobre as relações existentes entre a saúde das mulheres e as várias
dimensões de violência de que tenham sido vítimas” da autoria de Manuel
Lisboa, Luísa Branco Vicente e Zélia Barroso (2005), foram igualmente dados a
conhecer alguns dados de prevalência. Tendo em conta forte proximidade da
globalidade das necessidades de saúde que estes profissionais detêm, foram
explorados cuidados a ter no atendimento e na entrevista clínica,
proporcionando assim à vítima um local seguro e potenciador que a ajude a
revelar a sua história de violência.

Agentes Policiais: Violência Doméstica e Intervenção Policial

No seguimento de um programa de prevenção junto de profissionais da PSP e
da GNR, promovido pelo Ministério da Administração Interna e pela Estrutura
de Missão contra a Violência Doméstica e do qual a UMAR foi participante
enquanto entidade formadora, o Departamento de Investigação Criminal da
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PSP de Espinho solicitou a realização de uma acção dirigida a profissionais
desta força policial. A acção foi dividida em duas realizações, nos dias 24 e 25
de Janeiro de 2006 na Junta de Freguesia de Espinho e estendeu-se a todos
os agentes da PSP da área de Espinho.
O objectivo central destas acções foi o de explorar directamente o papel da
intervenção policial na problemática da violência, chamando à atenção do
papel essencial do atendimento realizado pelos agentes nos vários contextos
em que podem ser chamados a intervir (esquadra ou posto; atendimento
telefónico e atendimento no local). Foram explanadas algumas técnicas de
entrevista policial relativamente ao local da entrevista e atitudes do
entrevistador, com ênfase em técnicas como a empatia, estabelecimento de um
espaço de partilha e de segurança. Como pano de fundo foram abordados os
conceitos gerais em torno da problemática, com especial atenção à intervenção
em crise e aos mitos.
Estas acções tiveram uma participação activa dos agentes que colocaram
diversas questões provenientes da sua experiência quotidiana, revelando, não
obstante, a existência no seio dos próprios profissionais, de diversos mitos
perpetuadores da não denúncia.

Técnicas/os da Área da Violência doméstica: Experiência de atendimento a vítimas de
violência doméstica

No dia 31 de Outubro de 2006 o Projecto Novos Olhares, Velhas Causas
esteve presente num programa interno de formação da Casa Abrigo
Recomeçar da Cruz Vermelha de Matosinhos. Foi-nos solicitado que déssemos
a conhecer a experiência ao nível do atendimento directo com a vítima, em
termos de procedimentos e características. Foi uma acção dirigida a toda a
equipa da Casa-Abrigo e uma troca de experiências ao nível do atendimento e
do acolhimento a vítimas de violência doméstica.

67
3.3.3. Sensibilização do público em Geral

Campanha de Natal “As crianças dizem NÃO à Violência! E Você?”

A Capanha de Natal “As crianças dizem NÃO à Violência! E Você?”

13

teve

como base desenhos e frases de crianças, junto dos quais desenvolvemos, em
contexto escolar, um trabalho de prevenção primária. Esta acção decorreu dia
21 de Dezembro de 2005, na Rua de Santa Catarina, na baixa portuense. Foi
solicitado aos jovens e às jovens que expressassem um mensagem dirigida ao
público em geral, acerca da violência doméstica. Estas mensagens, sob a
forma de desenhos e frases, foram transpostos para um postal distribuído
posteriormente aos transeuntes com o lema da campanha “As crianças dizem
NÃO à Violência! E Você?”, servindo assim o duplo objectivo de realizar acções
com jovens e sensibilizar o público em geral para a tomada de consciência
quanto à temática da violência que ocorre em contexto doméstico.
A partir da acção prévia com as/os jovens em contexto escolar, interpelámos o
público em geral para também ele dizer “Não à Violência”, deixando a sua
mensagem num dossier da Campanha. A Campanha teve uma enorme
mobilização, não só pela parte das/os jovens e docentes que participaram, mas
igualmente do público em geral. A cobertura mediática foi igualmente
significativa com reportagem e entrevista para os serviços noticiosos da RTP
(NTV) e TVI das 13 horas no próprio dia de realização da campanha.
Foram distribuídos 500 postais, pelo que o mesmo total de pessoas foi
directamente sensibilizado para a temática da violência doméstica. Para além
dos postais entregues aos transeuntes, todas as pessoas que passaram na rua
mostraram interesse, lendo as frases expostas num painel montado para o
efeito, ou escrevendo a sua mensagem, tendo sido assim alargado o públicoalvo desta acção.

Apresentação dos NOVO num Seminário da Cerci-Espinho
13

Ver Anexo 2
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No âmbito de um Seminário promovido pela Cerci-Espinho, no dia 29 de
Novembro de 2005, denominado “Promoção da Igualdade de Oportunidades”,
que se realizou na Junta de Freguesia de Espinho, apresentou-se o Projecto,
seus objectivos e vertentes. A plateia era constituída por um público diverso,
desde investigadores e técnicos a público em geral.

Participação num Seminário do Cenatex

No dia 24 de Fevereiro de 2006, realizou-se, por iniciativa do Cenatex – Centro
de Formação e Serviços, um seminário intitulado “A violência doméstica: um
sofrimento silencioso”. Este seminário foi organizado pelo referido centro de
formação em representação de um grupo de formandos. O Projecto Novos
Olhares, Velhas Causas foi solicitado para o painel “A violência conjugal”, no
qual estiveram igualmente presentes um médico de clínica geral, um advogado
e um representante da Comissão para Igualdade e para os Direitos da Mulher
(CIDM). Para além de uma definição geral de violência conjugal, foram
abordados “factores de risco”; “ciclo da violência”; “razões para manter a
relação”. Foi igualmente analisado um excerto do filme “Dou-te os meus olhos”,
subordinado ao tema da violência conjugal. A audiência era constituída por
cerca de 60 pessoas, formandos do Cenatex e de outras entidades financiadas
pelo IQF.
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4. PREVENÇÃO SECUNDÁRIA
A concretização deste objectivo teve como base a descoberta de caminhos de
empoderamento das mulheres vítimas de violência doméstica, através da
construção de Narrativas Biográficas. Esta recolha procurou ouvir as vozes das
mulheres, percebendo os seus percursos e estratégias, através da sua
subjectividade face ao vivido (Magalhães 2005).
No âmbito da prevenção secundária, que se traduz na intervenção destinada a,
uma vez identificado o problema o tratar o mais cedo possível, evitando que
volte a acontecer, atendemos, desde o início de Agosto de 2005 até ao final do
Projecto (Dezembro de 2006), um total de 134 mulheres vítimas de violência
doméstica.
Realizámos apoio e acompanhamento psicológico, apoio e encaminhamento
social e profissional, apoio e acompanhamento jurídico.
Com algumas das senhoras, foram realizadas entrevistas em profundidade
para a elaboração das narrativas biográficas (que apresentamos na secção 5.).

4.1. Caracterização das Mulheres Vítimas de Violência
doméstica
Para a breve caracterização que se segue, foram considerados todos os
atendimentos cujo objectivo era de Violência Doméstica, num total de 129, que,
ao longo de 17 meses de atendimento directo à vítima, procuraram o Centro de
Atendimento do Projecto Novos Olhares Velhas Causas, da UMAR, no Porto.

4.1.1. Caracterização do Pedido
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Proveniência
4% 2%

5%

2% 7%

3%

36%
21%
9%

11%

CIDM
Agentes de Autoridade
Amigos e Familiares
Intituições
Associações

Lista telefónica
Instituições de Saúde
Escolas e Associações
Linhas de Atendimento
Missing

As utentes foram encaminhadas para o centro de atendimento principalmente
pelas Linhas de Atendimento: Linha Verde, SOS Mulher, 144, correspondendo
a 36% das mulheres, seguem-se os amigos ou familiares (21%) e as
Instituições: APAV, Seg. Social, ACIME, etc. (11%).
Nº de Atendimentos em 2005
9
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6

6

4

1

6

Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
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Nº de Atendimentos em 2006
14
14

13

12

10
8

10
8

9

8

8

9
7

6

6

6
4
2
0

0

1

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

O número de atendimentos em 2006 registou, relativamente a 2005, um
aumento superior a 50%.

4.1.2. Caracterização das utentes

2%

Idade

0%
9%

7%

2%

14%

24%
42%

< 20 20<30 30<40 40<50 50<60 60<70 >70 Missing

A maioria das mulheres vítimas de violência doméstica (66%), que recorreram
ao nosso centro de atendimento, tem entre 30 e 50 anos (dos 30 aos 40 anos
(42%) e dos 40 aos 50 (24%)). O escalão etário dos 50 aos 60 anos de idade
ainda apresenta uma incidência de 9%.
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Zona de Residência
2%

19%

33%

5%
6%

4%

9%

22%

Porto

Matosinhos

V.N.Gaia

Gondomar

Valongo

Maia

Outras

Missing

A maioria das utentes reside nas cidades do Porto (32%) e de V.N. Gaia (22%).
O centro de atendimento é procurado, maioritariamente, por mulheres
residentes na Área Metropolitana do Porto (88%) e (20%) noutros concelhos do
Distrito do Porto, não podemos deixar de referir a existência de utentes vindas
de Braga ou de Aveiro p.e.

Nacionalidade
2%
1%
1%
1%
4%1%

90%

Portuguesa
Brasileira
Romena
Angolana
Italiana
Espanhola
Moçambicana

No que respeita à nacionalidade, 90 % das mulheres são portuguesas,
havendo contudo a registar: duas moçambicanas, uma angolana, uma italiana,

73
uma

espanhola,

uma

romena

e

seis

brasileiras.

Estado Civil

17%
4%
13%

1%2%2%

61%

Casada Divorciada União de Facto Solteira Viúva Separada Missing

O Estado Civil das utentes é, na sua maioria, Casadas (62%), seguindo-se as
Divorciadas (13%), as Solteiras (16%), em União de Facto (4%), Separadas
(2%) e Viúvas (1%).
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Hablitações Literárias

Analfabeta ou sem
1º ciclo
1º Ciclo
2º Ciclo

3%
2%
2%

1%

3º Ciclo

4%
5%

12%

Secundário
29%

16%
26%

Curso Profissional
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado
Missing

Relativamente às Habilitações Literárias das mulheres, note-se que 30%
completaram unicamente o 1º ciclo, 27% o 2º ciclo e 16% o 3º ciclo. Só
completaram o Secundário 12%, só 6% das utentes completou um curso
Superior e temos sem completar o 1º ciclo 4%.
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Situação Profissional
2%
1%
5%

10%

49%

33%

Empregada

DesempregadaReformada

Baixa Médica Estudante

Doméstica

No que respeita à Situação Profissional, a grande maioria das mulheres
distribuem-se entre Empregadas (50%) e Desempregadas (32%). Seguem-se
as Reformadas (10%) e as Domésticas (6%). As mulheres em situação de
Baixa Médica correspondem a (1%) e as Estudantes a (2%).

Nº de Filhos/Mulher

9%

35%

22%

1 Filho
2 Filhos
3 ou mais Filhos
Sem Filhos

34%

Das mulheres que recebemos em contexto de atendimento, 9% não tinham
filhos, 36% um filho, 34% dois filhos e 21% três ou mais filhos.

c) Caracterização da Violência Doméstica
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Da análise do gráfico podemos constatar percentualmente, qual o tipo de
maus-tratos que as mulheres vítimas de violência doméstica referem com mais
frequência: Psicológicos (97%), Físicos (78%), Económicos (35%) e Sexuais
(12%).

Agressor
3%
2%

3%

27%

65%

Marido ou Ex-marido Companheiro Namorado Filho(a) Outros

O agressor é, na grande maioria das situações (65%) o marido, seguindo-se o
companheiro (27%).

4.2. Apoio e acompanhamento psicológico
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O acompanhamento psicológico teve, ao longo do Projecto Novos Olhares,
Velhas Causas, os seguintes objectivos: proporcionar um espaço relacional
que funcionasse como catalizador de movimentos reparadores de reestruturação pessoal para a utente; permitir que a utente experienciasse uma
relação de continuidade, de forma a possibilitar a transformação interna no
sentido da criação de um novo modelo relacional (não violento) de
identificação; apoiar no processo de re-estruturação da vida pessoal da utente
em termos das exigências concretas que o quotidiano impõe e, encontrar, junto
da mulher, soluções alternativas para os problemas do dia-a-dia. Foi solicitado
por 66 mulheres, na globalidade dos 128 primeiros atendimentos.
Ao âmbito do acompanhamento psicológico foram também realizados
encaminhamentos para terapia de casal e psicoterapia, nas situações que
requeriam um apoio mais sistemático para além da problemática concreta da
Violência doméstica.

4.3. Apoio e Encaminhamento Social

O acompanhamento social foi solicitado com elevada expressividade pelas
mulheres que se dirigiram ao Centro de Atendimento. Já que o Projecto não
possuía recursos, ao nível do financiamento, para disponibilizar o apoio social
necessário, vários contactos foram estabelecidos com as entidades de apoio
locais. Entre estas destacam-se os serviços da Segurança social, ao nível da
acção social local. As técnicas de atendimento elaboravam relatórios sociais
com a descrição do agregado, contextualização da violência e pedido e parecer
técnico, que eram posteriormente direccionados às diferentes entidades. O
Projecto NOVC funcionou, assim, como entidade espoletadora de um processo
de autonomização progressiva, ao nível do apoio social em áreas como
Rendimento Social de Inserção, apoio ao arrendamento e outras verbas da
acção social (medicação, …). A seguir a esta primeira sinalização, as utentes
eram atendidas nos serviços locais, sendo o processo subsequente sempre
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acompanhado pelas técnicas ou pelas voluntárias da UMAR, num plano de
parceria e interpenetração constante.
Para além dos serviços da Segurança Social, as mulheres foram também
encaminhadas para a Assistência Médica Internacional (AMI) - Centro PortaAmiga, para apoio ao nível da alimentação e outros bens (roupa,
medicamentos,…).
Através da colaboração de uma voluntária da UMAR, quinzenalmente, era
colocado à disposição das utentes, um atendimento ao nível da reinserção no
trabalho, com os seguintes objectivos: avaliação de necessidades de
empregabilidade, a preparação das mulheres para a realização de um
curriculum vitae e entrevista, e, sempre que possível, a reinserção profissional
das mulheres que nos procuram em situação de desemprego.
Nas situações em que a utente recorreu ao Centro de Atendimento em situação
de emergência/risco, ou seja, toda e qualquer situação em que a mulher tenha
abandonado a sua casa para se proteger, tenha sido expulsa pelo seu
marido/companheiro ou se encontrasse em situação de desprotecção,
constituía função da equipa o encaminhamento para acolhimento de
emergência, através do contacto com a Linha Nacional de Emergência Social –
144. Estas mulheres eram colocadas em pensão, suportada financeiramente
pela LNES, até acolhimento em equipamento mais adequado, nomeadamente
Casa-Abrigo. Este seguimento era realizado pela equipa, que direccionava o
pedido de integração para os referidos equipamentos e que continuava a
acompanhar a mulher até, e após, a sua entrada na Casa-Abrigo. Muitas
tarefas da equipa nestes casos consistiam em: elaborar os pedidos de
integração em Casa-Abrigo, conduzir a utente e seus filhos até estas estruturas
e posterior acompanhamento, através de contacto telefónico e solicitação de
auxílio por parte das Casas.
O acompanhamento da vítima ao hospital, apresentação de queixa/denúncia
na entidade competente e retirada dos pertences pessoais da vítima de casa,
em articulação com as entidades e autoridades policiais eram ainda tarefas ao
nível da intervenção em crise.
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Os instrumentos de trabalho14 utilizados sustentaram as lógicas de apoio,
atendimento e acolhimento que estiveram presentes ao longo do Projecto
NOVC, igualmente na continuação do Projecto IMAN. A “Ficha de atendimento”
permite uma adequada sistematização da informação, sendo assim um bom
auxiliar de diagnóstico nomeadamente em relação ao risco de vida, e contém
igualmente alguns indicadores que podem ser utilizados para futuras
investigações. Os restantes instrumentos: formulário de ocorrências e
formulários de ocorrências por valência (jurídico, psicológico e social)
comportam as diligências efectuadas no âmbito do acompanhamento
globalizante à mulher no seu processo de reconstrução pessoal.
A objectividade no trabalho com mulheres vítimas de violência implica o
intercâmbio das informações de cada área, a discussão entre elas. Daí que a
equipa reunisse semanalmente para a discussão dos casos e definição de um
plano de intervenção para cada utente, adequado às suas expectativas e
necessidades (ver “Formulário de reuniões de casos”).
Importa salientar que, independentemente da proposta da equipa, houve
preocupação de transmitir à mulher que ela é autónoma nas suas decisões,
sendo estas sempre respeitadas pela equipa. O acompanhamento da mulher é
avaliado pela própria, versado no “Inquérito de Avaliação do atendimento”.

4.4. Apoio e acompanhamento jurídico
Durante o período de duração do Projecto Novos Olhares, Velhas Causas,
realizaram-se atendimentos jurídicos às utentes do centro de atendimento.
Foram realizados inúmeros atendimentos ao universo total de 102 utentes que
passaram pelo atendimento jurídico e ficaram em acompanhamento 75 utentes;
sendo as restantes situações atendimentos pontuais que, apesar de
configurarem situações de violência doméstica não permaneceram em
acompanhamento por diversos motivos, nomeadamente abandono do recurso

14

Ver instrumentos criados pelo Projecto IMAN, anexados ao respectivo Relatório de avaliação
Final (UMAR 2005).
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ao Centro de Atendimento (vários foram os casos em que as utentes
regressaram algum tempo depois).
Em média cada uma das utentes representa, em termos jurídicos, um número
mínimo de 3 a 4 processos judiciais, processo-crime (variável consoante o
número de queixas apresentadas junto das competentes autoridades judiciais),
processo de divórcio, processo de regulação de poder paternal, processos
executivos (casa morada família adquirida com recurso a crédito, em situação
de incumprimento), processo de partilha de bens. Outros foram os processos
que surgiram ainda no âmbito das utentes do Centro de Atendimento,
classificadas como vítimas de violência doméstica, nomeadamente situações
de acções de alimentos a cônjuge, acções de interdição, acções de atribuição
de casa morada família, acção de internamento compulsivo, etc.
No final do Projecto Novos Olhares, Velhas Causas, encontram-se em
acompanhamento pela vertente jurídica 75 mulheres.
A todas as utentes foi prestado auxílio no recurso ao Instituto do Apoio
Judiciário, ainda que após a alteração do regime deste Instituto em Setembro
de 2004, não mais tenha sido possível, por violar as regras de nomeação de
Patrono Oficioso da Ordem dos Advogados, serem os processos patrocinados
pelos juristas e advogados do Centro de Atendimento. Tal auxílio revestia a
informação de existência do Instituto, o seu funcionamento, indicação e recolha
de todos elementos e documentos necessários à instrução do processo
administrativo do pedido de concessão do benefício do apoio judiciário, bem
como da nomeação de advogado oficioso, a ser apresentado junto dos
Serviços do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, o próprio
preenchimento e envio dos requerimentos, bem como a recepção e tratamento
de todos os incidentes que eventualmente surgiram no decorrer do processo.
De acordo com as novas regras do Instituto do Apoio Judiciário, após
competente despacho de deferimento do ISSS e nomeação de Advogado
Oficioso pela Ordem dos Advogados, estabeleceram-se contactos prévios ao
agendamento da primeira reunião com as diversas utentes por forma a colocar
à disposição a colaboração dos juristas do Centro de Atendimento e proceder à
sensibilização dos técnicos (Advogados nomeados) para as questões em
causa e particular sensibilidade das questões a serem tratadas nos contactos a
estabelecer com as utentes.

81
Em algumas situações, os/as Advogados/as nomeados contactaram o Centro
de Atendimento, solicitando auxílio, chegando mesmo a visitar as suas
instalações para reunirem com a jurista do Projecto Novos Olhares, Velhas
Causas.
Dos processos judiciais iniciados e promovidos no período de duração do
Projecto Novos Olhares, Velhas Causas:
- a maioria dos processos-crime de ofensas corporais simples e de
maus-tratos forma arquivados por falta de indícios probatórios e os
restantes em fase de inquérito ou instrução;
- quanto a processos de regulação de poder paternal, na quase
totalidade das situações há já a atribuição de guarda provisória à
mãe, estando em fase audiência de julgamento;
- há processos de divórcio litigioso a aguardar fase de audiência e
julgamento e processos de divorcio mutuo consentimento findos;
- há 1 processo de promoção e protecção de menores a correr termos no
Tribunal de Família e Menores do Porto;
- foram iniciados 2 processos de internamento compulsivo, no Tribunal
Judicial de Gaia que já findou e um nos Juízos Criminais do Porto,
que está presentemente a correr termos.
Vários outros processos foram acompanhados pela jurista do projecto, apesar
de impedida de intervir, nomeadamente promovendo junto dos Tribunais de
Família a intervenção do Ministério Publico por forma a acelerar os processos
de regulação de poder paternal (independentemente da concessão ou não de
apoio judiciário), encaminhando e elucidando as utentes dos procedimentos a
adoptar, juntos da Comissão de Protecção de Menores do Porto (processos já
em curso), elaborando requerimentos para decretamento de medida de
afastamento de agressor e internamento compulsivo, etc.
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5. PREVENÇÃO TERCIÁRIA
Entende-se por prevenção terciária, o trabalho de intervenção realizado no “fim
da linha” de forma a combater o problema. Falamos aqui, no caso das vítimas
de violência doméstica, da intervenção em situação de crise / risco que,
algumas vezes, envolve a integração em casas-abrigo ou o encontrar de
soluções que salvaguardem a segurança da mulheres e suas crianças.
Esta intervenção supõe, igualmente, o acompanhamento dos processos de
autonomização progressiva de cada mulher e foi com o objectivo de conhecer
percursos de autonomização e de saída da violência que elaborámos um
conjunto de narrativas biográficas que a seguir se apresentam.

5.1. Narrativas biográficas
Beatriz:

Nunca disse que um irmão abusou de mim

Éramos 11 irmãos. Nunca disse que um irmão abusou de mim.
Um dia, o meu irmão passava no meu quarto, aninhado aos pés da cama. Não
sei o que estava a fazer. Aquele irmão era muito afastado de mim, não me
lembro dele em pequeno. Viveu com os meus avós até aos 14 anos. Queria ser
meu pai com uma arrogância! Os meus pais não tinham autoridade. Eles nunca
me bateram, todos tinham um grande carinho por mim. Mas aquele era
mandão e eu, como era arisca, achava que quem mandava era o meu pai e
que ele não tinha nada que mandar. Ele não queria que eu namorasse, não me
deixava usar calças e os meus pais deixavam.

Os meus pais diziam que as mulheres foram feitas para estar em casa
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Quando casei, fui para casa dos meus sogros mas era um quarto
independente. Não tinha casa de banho, não tinha água canalizada, mas isso
não me assustava.
Só queria ser independente, ganhar o meu dinheirinho, mas os meus pais
diziam que as mulheres foram feitas para estar em casa.
Casei grávida mas ninguém me obrigou a casar.

A violência começou aos quinze dias de casada

Tenho 49 anos, sou de S. Pedro da Cova e trabalho como empregada
doméstica. O meu marido tem 53, é reformado e a sua única doença é ser
alcoólatra. Temos 3 filhos e 5 netos.
Os episódios de violência começaram quando eu tinha 15 dias de casamento…
comecei a levar no corpo. Namoramos 2 anos, mas foi tudo um mar de rosas.
Ao primeiro, era agressão física, ele perguntou se tinha tido outros namorados.
Disse-lhe que não, que ele era o primeiro. Depois perguntou-me uma história
muito estúpida, se os meus irmãos tinham abusado de mim. Disse que não,
cada um dormia na sua cama. Quando o meu marido me perguntou isso, disse
que eu estava a mentir e deu-me um chapão. Casados há 15 dias.
Eu disse que ele foi o primeiro, disse com calma não com aversão.

Ele começou a gostar, batia-me, depois no outro dia pedia-me desculpa

Daí começou a gostar, começou a bater e eu levava no coco.
Depois de começar não era todos os dias.
Passado 4 meses foi para a tropa. Seria de mês em mês. Depois trabalhou à
noite e já era mais vivido, depois queria o que eu não queria e aí já era
agressão sexual. Eu andava grávida.
Chegava a casa e queria fazer aquilo e eu achava que não era aquilo. Se eu
não queria, levava no focinho. Rasgava-me as calças, a roupa.
Insultava-me, que eu tinha amantes. Não havia um vizinho que não fosse meu
amante.
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Ele batia-me, depois no outro dia pedia-me desculpa porque me via pisada.
Para não dizer à mãe e aos vizinhos que ele me bateu, eu dizia que tinha
batido na mesinha de cabeceira…
Partiu-me a cana do nariz… Fui muitas vezes socorrida no hospital. Andei em
psiquiatras, já aos 18 anos, fui ao IML, já tinha 40 anos.

Eu tinha tanto de amolecer como de revoltada. Pelos meus filhos fazia tudo.

Ele queria era dinheiro para andar nas “baldagas”, para o jogo, vinho, putas.
Chegava a casa às 2, 3h da manhã, bêbado, com os filhos a dormir, batia-me e
punha-me cá fora na rua a dormir. Dormi num galinheiro, na casa de banho cá
fora. Via cá de fora o andamento dos filhos. Se eles gritassem, eu socorria. Eu
tinha tanto de amolecer como de revoltada. Tinha medo e não tinha. Eu pelos
meus filhos fazia tudo, saltava janelas. Muitas vezes, ele fechava-me cá fora e
eu, com os gritos dos filhos, entrava e levava coça e mais coça. Ele punha-me
cá fora aos pontapés.

No início, pensava que, como ele era mais velho, eu podia estar a fazer alguma coisa mal.

Ele era muito mau. Eu até pensava que era normal. No início até pensava que
era normal. Pensava que, como ele era mais velho, que eu podia estar a fazer
alguma coisa mal. Quando comecei a vir para o Porto vi que não era normal.
Eu chateei-me com a minha sogra e ele tinha ido à caça e quando voltou foi à
mãe e ela contou-lhe. E ele disse que se eu não fosse embora me punha no
hospital.

Que ele me dava para me matar, dava. Não morri porque Deus não quis.

Nunca me ameaçou de morte com armas, mas diz muitas vezes.
Mas já dormiu com um facão debaixo do travesseiro, mas eu não tinha medo.
Eu não pensava que era para me matar. Mas que ele me dava para me matar
dava. Não morri porque Deus não quis.
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No Inverno, eu usava sempre um lenço mas deixei de usar porque ele puxava.
Agora uso golas altas. Eram os murros, eram os pontapés eu não reagia, só
fugia para o quarto dos meus filhos.

Quantas vezes já fiz queixa na policia e nos tribunais!…

Quantas vezes já fiz queixa na polícia e nos tribunais.
A 1ª vez que fiz queixa dele, tinha 9 anos de casada e 3 filhos. Não me pôs fora
da porta. A mãe dele começou a meter-se na vida.
Foi aqui que ele me partiu a cana do nariz, no Domingo. Na Sexta, tinha-me
pisado toda, o olho parecia 1 bife. Não sei o que a minha sogra lhe disse mas
ele chegou a casa todo coiso. Aqui já dizia, já relatava. Não dizia caí das
escadas e ele: - Ó “mor” não digas nada na polícia.
No hospital o médico perguntou-me, não se convenceu mas como antigamente
não havia nada disto, as mulheres levavam no corpo.

Os meus filhos não vieram com deficiências porque Deus não quis

Os meus filhos não vieram com deficiências porque Deus não quis, porque eu
grávida, ele punha os pés na minha barriga. Ele queria o sexo e eu já não
deixava, não queria. Ele batia-me e “pum” abaixo da cama:
— Até deitas a língua de fora.
E com a barriga grande, quase a ter os filhos. Tive duas ameaças de aborto
com os filhos mais novos.
Agressão aos filhos, só ao filho quando começou com 14 anos. As filhas
casaram-se cedo.

Não posso analisar a cabeça dele, não havia justificações era sem razão
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Eu não posso analisar a cabeça dele. Ele não tinha razões. Não havia
justificações, era sem razão. Chegava a casa e se a mãe lhe tivesse dito
alguma coisa, era “pam pam”.
Ainda hoje tenho medo de chegar a casa, tinha mais medo ao fim do mês,
porque tinha acesso ao dinheiro. Nos outros dias eram razões da maluqueira
dele.

Ele só olhava para o umbigo dele, só queria curtir a vida

Não sei o que é o carinho de um homem, não sei o que é uma compreensão.
Os meus filhos não sabem o que é o amor de um pai, não sabem o que é um
pai presente. Não ligava nada, nunca os levou ao médico, se tinham fome ou
sede, só olhava para o umbigo dele, só queria curtir a vida, mas para mim é
mal curtida dá cabo da saúde. Era agressor nos copos. Andava à bulha,
também levava no corpo. Agora é mais velho e parte-se todo.

xxxxx
Tive muitos anos sem desabafar, só agora tive coragem para falar
abertamente.
Era assim a minha vida até ao dia de eu dizer:
— Chega!
Quando os filhos se arrumaram todos e eu disse:
— És tu ou eu.
Em 32 anos a minha vida foi assim e ainda agora é assim. Ainda ontem estava
em casa e ele chegou e queria me cascar e eu disse:
— Põe-te fino, nem penses nisso. — Eu para estar naquela casa tenho que me
defender.
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Quando vim para aqui não acreditava em ninguém, nem polícia, nem nada.
Tive 4, 5 queixas em tribunal.
Naquela vez eu cheguei a casa dos meus pais parecia um bicho e já passavam
8 dias. Não tinha ideias de ir para lá mas…

Primeiro até tinha vergonha. Os vizinhos sabiam mas tinham medo dele, não
tinha colegas. Mas ele não era mau para os vizinhos, para os vizinhos até era o
exemplo, para os vizinhos até fazia de graça quando não faz nada em casa.
Nunca tive apoio. Os meus irmãos não apoiaram nada.
A primeira vez que saí de casa, o meu marido disse:
— Ou vais ou levas coça e fui para casa dos meus pais, mas todos os dias
vinha a casa e levava pancada. Levei a roupa dele para casa dos meus pais
para lavar. Depois entrei em paranóia, não conseguia viver sem ele. Os filhos
mais novos gritavam que queriam o pai, eu dei o nó. Fizemos as pazes e eu
tirei a queixa.
Passados 15 dias já estava a levar no corpo, era sempre assim. O meu pai
disse que se eu queria ir para o meu homem não me aceitava com 4.
E eu então fui trabalhar porque até aqui o maridinho não me deixava trabalhar
fora de casa. Mas queria dinheiro, não percebia a ideia dele.
Depois fiz a 4ª classe depois de casada porque ele disse que me metia na
câmara e assim via se ando com alguém ou não. Mas depois ele não me
meteu lá.
Ai já falava, tinha 23 anos, explodia. Um psiquiatra disse-me para responder
também. Ele disse-me que eu me estava a arruinar… os nervos puxavam
bronquite, morfina, nervos, perdia sangue… anemias, ganhei doenças de ele
andar nas coisas.
Aqui comecei a me manifestar, a responder-lhe. 2 ou 3 vezes por mês estava a
ir ao hospital. Às vezes ia todas as semanas.
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Os filhos foram crescendo, quando comecei mais a pensar foi quando estive
meio ano fora dele. Esta foi a 4ª vez. Em 1981, em 1996 (2 vezes), 1997 (15
dias, 2 meses, 6 meses).
Nesses 6 meses eu voltei por causa do meu lar, nunca desisti do meu lar, eu
não vivo sem lar, andar dependente dos filhos, pais, vizinhos nem pensar.
As minhas filhas casaram ficou o catraio com 14 anos. Tendo em conta o
quadro em casa os meus filhos foram certinhos. Não estudaram porque não
quiseram, também queriam o dinheirinho deles, queriam namorar. Preferiram
trabalhar.
Ele batia-me e o catraio não deixava. Quando as irmãs não estavam ele
defendia-me e apanhava no corpo. Andava sempre pisado.
Esses foram os anos mais horrorosos que passei Eu não queria que o pai
batesse no filho e o filho no pai. Partiu um dedo ao filho, andou-se a tratar.
Eu até cortei os cabelos para ele não me puxar. Depois de ele me bater tanto
com a cabeça na parede comecei a sofrer da cabeça. Tive que cortas mas ele
deu-me uma coça muito grande por cortá-lo. Até tenho aqui um papo de ele me
dar tantas cabeçadas.
O acesso de nervos e com a agressão eu urinava-me toda e a catraia na
mesma. Houve uma vez que ele queria arrombar a porta com a coronha da
arma. Eu fechava-me no quarto dos filhos, muitas vezes nua dele me tentar
violar que eu nem sabia foi o meu filho que me disse.
Quando o meu filho veio eu já tinha tudo preparado e disse-me: - Tu não me
bates mais. Acabou-se.
Era de noite e tivemos 1 mês em casa da filha mais velha. Vim outra vez para
casa. Fiz queixa dele e tirei a queixa. Tivemos a dormir no chão da garagem.
Tivemos que comprar tudo. Veio a casa me buscar. Eu disse que só ia me o
meu filho fosse. Aqui já dizia que o filho era meu amante por isso que o pos
fora da porta. Como não havia outra hipótese eu fui e foi o filho.
Passados 2 meses começaram os 2 à bulha. O meu filho já tinha uma casita e
disse: - Ó mãe ficas? Eu aqui não fico. Se és tola eu não sou.
Eu ia fazer o comer a casa do meu filho. Eu governava a minha casa e a casa
do meu filho.
Andei 2 anos sem lhe fazer o comer, ele andou 6 anos sem me dar dinheiro
nenhum, nem um tostão. Mas eu comida tenho comida.
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Até ele ter 22 anos andei lá e cá. Ele vinha-me buscar ao emprego. Eu ia a
casa dele fazer o comer e trazia-me à meia-noite. As portas estavam fechadas
e tinha que saltar as janelas.
Aqui já dormia cada um para seu canto. Eu não lhe lavava a roupa, não lhe
fazia de comer.
Nunca tive ninguém que me defendesse ou aos meus filhos.
Aqui já tinha ido a Antero de Quental. Aqui a agressão já era de nós os dois.
Reconciliei-me com ele 1 ano. Depois começou outra vez a tratar-me mal. Eu já
era amante do meu neto. Ai nunca mais tive relações com ele na vida.
Estávamos em obras, o meu neto a dormir na sala e eu no quarto. Como eu
estava tão cansada que tinha vindo de trabalhar, o meu marido a ver filmes
pornográficos… eu estava com sonolência e dizia: - Não e não e não. Até
pensava que estava a sonhar. Estava ele em cima de mim a fazer sexo. Dei-lhe
um empurrão. E ele pisou-me toda. Andámos à bulha. Eu fiquei com um
trauma. Eram 2 da manhã e fui levar o meu neto à mãe dele. Fomos a pé. Aqui
não tornei a fazer queixa dele porque já não acreditava na justiça.
Andei em Antero de Quental em 2002. Queriam que deixasse a minha casa
mas eu disse que não tinha saúde, nem 20 anos, nem dinheiro para construir
uma casa. Eu não deixo a minha casa, andar à mercê dos outros, sem
controlo, sem vida própria. Não quero. Não ando eu a meter dinheiro em casa
para depois passar sacrifícios. Vamos então para tribunal. Depois desisti.
Ai já não acreditava na justiça, agora vamos ser nós dois. Respeita-me que eu
respeito-te. Chegou ao ponto que o que eu tivesse na mão, eu atirava-lhe.
Agora não me pode pôr uma mão que é uns nervos por mim acima….
Depois eu trabalhava aqui em baixo e uma vez cheguei assim e a patroa
perguntou o que era isso. Quem havia de ser, o meu marido.
- Não te posso ver assim. Tem aqui uma coisa de apoio, vais lá.
Eu até já pensei em suicidar-me, mas depois pensei: - E se eu morro, e se não
morro vou morrer de desgosto. Mato-me depois, tive esse reflexo. No acto faço
no outro sou repentina. Tentei por 3 vezes me matar porque já não aguentava.
Não aguentava com tanta depressão. Não tive auxílio de ninguém. Os meus
pais avisaram-me da 1ª vez, da 2ª já sabia que não podia contar com eles. E os
meus pais com casas porque os meus pais viviam bem.
Entrava em paranóias, ficava paralisada da cinta para baixo. Eram só crises.
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Depois ela disse para eu vir falar com a Dra. Sílvia e a Dra. Sílvia disse: - Ou
ela vem cá cima ou eu vou ai a baixo.
E eu disse: -Vir cá a cima não, então vão invadir a sua casa? Isso é que era
bom. Não tinha chances, vou lá. Mas avisei logo a Dra. que não ia a hospital
nenhum. Eu não vou, não acredito na justiça.
Aqui estou há uns 3… desde que abriu. Tenho aqui 2,3 anos, 3 anos desde
que abriu.
Eu disse à Dra. eu? Que é isso? O meu marido é que era o agressor e quem
pagava as contas do hospital era eu? E a Dra. Sílvia disse que não acreditava
e eu disse: - Dra. é verdade.
A Dra. disse: - Eu tomo a responsabilidade e tu vais ao hospital, ao hospital de
Sto. António. Se vier alguma carta para tu pagares deixa comigo que nós
pagamos.
Mas graças a Deus não veio. Ainda hoje recebo cartas é só por isso que não
faço as queixas porque as custas vinham sempre para mim.
Estou agora aqui com o acompanhamento psicológico.
As agressões continuam na mesma, claro abrandou, melhorou. Começou-me a
dar 80 contos para as despesas. Não posso contar com o dinheiro dele. Faz
chantagem comigo, dás-me isto que é o sexo e eu dou-te dinheiro. Mas eu não
me vendo. Uma semana limpas tu outra limpo eu. Antes era, agora não.
Ainda Segunda-feira vinha para me bater. Antes o dinheiro não chegava ao fim
do mês e como não chegava ele sugava em mim. Passados uns tempos já
estava a entrar na dele. Estava muito meiguinho, mas com a vergonha como
ele pedia cigarros a fulanos e cicranos… Gastava 50 contos numa semana e
depois o resto do mês andava a me sugar. Então eu com a vergonha
comprava-lhe um maço de tabaco. Era isso, dinheiro nunca. Se ao fim de
semana fossemos ao café, os filhos iam lá comer e quem pagava era a mãe e
então eu não ia dizer assim: - Ó senhor o dele não pago. Faço de cavalheira e
pago ao excelentíssimo.
Não sei o meu futuro. Eu já disse à Dra. que eu quero viver e peço a Deus viver
o dia a dia. Quando me levanto só agradeço a Deus, obrigado por mais um dia.
Não faço planos de nada. Os planos que eu tenho é isto. Partiu isto em casa,
eu tenho que ganhar para compor aquilo. A casa agora é dos meus filhos
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porque eu fiz o projecto, construí, fiz a massa, fui moço de trolha, fiz tudo
enquanto o homem ia para a caça e não fazia nada em casa.
Ele hoje está reformado e eu estou a tomar banho de água fria e ele não me
vai arranjar o cilindro e está 24horas por dia em casa sem levantar a palheta. É
da cama para o café e do café para a cama.
Mas ele sabe que eu com palavrinhas mansas ou que quando estou na fossa,
quando estou com a depressão ele sabe o ponto onde há-de chegar.
-Ó mor o que foi? Dói-te aqui dói-te acolá? Queres que te faça uma pinga de
chá?
E às vezes quando estou irritada dá-me assim uns “socadões” e digo assim: Porquê já tens? É logo o que eu digo porque ele está a fazer assim põe alguma
coisa.
Mas também preciso de um carinho, porque nós precisamos de carinho. Não
era este, mas nós pensamos: - Deixa ver se melhoras-te. Porque queremos
aquele carinho, estamos a precisar daquele carinho. Eu caio com facilidade na
esparrela.
Os meus filhos são assim…, eu vejo o ponto deles, mas eles não têm garras
como eu. Chegou a um ponto que não sei… Quando toca a eles, eles
defendem-se. Quando toca à mãe, ó mãe tem calma. Eu sei os filhos que
tenho.
Se eu hoje decidi-se vender a casa, os meus filhos iam-me culpar de tudo isso.
A minha mãe teve tantos anos em casa com o meu pai, aguentou, porque é
que agora não aguenta?
São bons filhos mas nessas razões… Quando eu preciso ando sempre
sozinha, o paizinho é que não. Também não quero que ninguém tenha pena de
mim.
Uma frase que resuma toda a minha vida…. Queria ser feliz. Mas já não tenho
ilusão disso.
Digo que todas as mulheres se puderem fugir que se libertem. Não se deixem
levar por uma fraqueza como matar-se. Que se goste de nós próprios, que
olhem para elas e digam assim:
— Nós temos primeiro que ser nós e depois são os outros, se não entramos
numa fossa.
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Não andem 34 anos assim, que não vale a pena. Que sejam felizes e lutem
pela felicidade delas.
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6. PÚBLICO-ALVO DO PROJECTO
6.1. Caracterização quantitativa e qualitativa
Segue-se uma breve caracterização dos diferentes públicos-alvo do Projecto
Novos Olhares.

6.1.1. Jovens e adolescentes do 3º ciclo e secundário
Agrupamento de Escolas Frei Manuel de Santa Inês, Baguim, Gondomar:
7º D – 16 alunos (12 raparigas; 4 rapazes) x 15 sessões – 240
Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade, Paranhos, Porto:
8º C – 27 alunos (15 raparigas; 12 rapazes) x 15 sessões – 405
9º A – 24 alunos
9º E – 26 alunos
9º B – 24 alunos
9º D – 23 alunos
9º C – 25 alunos
subtotal: 527
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira:
8º C – 17 alunos (11 raparigas; 6 rapazes) x 15 sessões – 255
8º A – 20 alunos (7 raparigas; 13 rapazes) x 15 sessões – 300
9 º B – 21 alunos (10 raparigas; 11 rapazes) x 15 sessões – 315
subtotal: 870
Escola Secundária Almeida Garrett:
9º C – 28 alunos (15 raparigas; 13 rapazes) x 15 sessões – 420
Escola EB 2,3 Domingos Capela:
6º CA+CB – 21 alunos (11 raparigas; 10 rapazes)
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6º D – 23 alunos (9 raparigas; 14 rapazes)
8º M8 – 17 alunos (11 raparigas; 6 rapazes)
9ºE2 – 13 alunos (só rapazes)
9º M2– 18 alunos (15 raparigas; 3 rapazes)
9ºA – 27 alunos (14 raparigas; 13 rapazes)
9ºB – 28 alunos (16 raparigas; 12 rapazes)
9º C – 19 alunos (11 raparigas; 8 rapazes)
Subtotal: 176
Agrupamento de Escolas de Sobreira, Paredes:
9º D – 20 alunos
9º C – 24 alunos
8º F – 13 alunos
8º E – 15 alunos
7º D – 18 alunos
7º B – 20 alunos
Subtotal: 110
O trabalho de intervenção junto de adolescentes e jovens em contexto escolar
abrangeu um total de 2343.
(240 + 527 + 870 + 420 + 176 + 110)

6.1.2. Públicos Estratégicos

Docentes

Sessão de Sensibilização e Preparação – “A violência doméstica na escola” – 8
docentes (7 mulheres; 1 homem)
Escola EB 2,3 de Sobreira – 4 docentes (1 mulher; 3 homens)

Profissionais da PSP

PSP Espinho – 60
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Técnicas/os da Área da Violência Doméstica

Casa Abrigo Recomeçar – 8 técnicos (dois homens; seis mulheres)

Profissionais de Saúde

Enfermeiros Imaculada Conceição – 12 enfermeiros (2 homens; 1 mulher)
O trabalho com públicos estratégicos abrangeu um total de 92 pessoas.

6.1.3. Público em Geral
Campanha de Natal “As crianças dizem NÃO à Violência! E Você?” – 500
pessoas
Seminário Cerci-Espinho: Promoção da Igualdade de Oportunidades – 100
pessoas
Seminário Cenatex: A violência doméstica, um sofrimento silencioso – 60
pessoas
Em termos de público em geral podemos contabilizar um total específico de
660 pessoas abrangidas pelas nossas acções de sensibilização.

6.1.4. Mulheres vítimas de violência
Quadro xx: Mulheres que vivenciam violência familiar

ÍTENS

VARIANTES DE CADA ÍTEM

Nº

20-30

18

30-40

56

40-50

32

DECARACTERIZAÇÃO

Idade

Nº

96
50-60

11

60-70

9

Porto

43

Vila Nova de Gaia

30

Matosinhos

4

Paredes

7

Outros

44

Habilitações

1º ciclo

54

Literárias

2º ciclo

26

3º ciclo

29

Curso Profissional

3

Ensino Secundário

21

Ensino Superior

17

Mestrado

1

Solteira

21

Casada

81

União de Facto

5

Divorciada

17

Sim

119

Não

10

Área Geográfica

Estado Civil

Filhos

136

128

151

124
129

Total = 133

6.1.5. Síntese da caracterização quantitativa do público-alvo

Quadro xx: Síntese da caracterização quantitativa do público-alvo do Projecto NOVC

Tipo de Público

Adolescentes e jovens

Contexto

Nº

Baguim, Gondomar

240

Paranhos, Paranhos

527

Aldoar, Porto

870

Almeida Garrett, Gaia

420

Domingos Capela

176

Totais
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Públicos Estratégicos

Sobreira, Paredes

110

Docentes

12

Profissionais da PSP

60

Técnicas/os da área da

8

2343

violência
Profissionais de saúde

12

92

violência

133

133

Público em geral

660

660

Mulheres vítimas de

Total

3228
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7. PARCERIAS DO PROJECTO
O estabelecimento de uma rede de parceiros evidenciou-se como fulcral para o
desenrolar do Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas”, de acordo com uma
intervenção pluridisciplinar no fenómeno da violência doméstica. O trabalho
com outras instituições envolvidas directa ou indirectamente na intervenção
junto do fenómeno da violência doméstica desenrolou-se, assim, como um pilar
constante do Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas”. O contacto com as
entidades parceiras foi transversal a todas as acções do Projecto.
Apresentam-se de seguida os parceiros do Projecto “Novos Olhares, Velhas
Causas” assim como as principais valências em que actuámos conjuntamente.
Quadro xx: Parcerias da UMAR-Porto, no âmbito do Projecto NOVC

INSTITUIÇÕES

PARCERIA

Escola EB 2,3 Frei Manuel de Santa Inês Implementação da Prevenção Primária
(Gondomar)

nas escolas;
Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos

EB 2,3 de Sobreira (Paredes)

Implementação da Prevenção Primária
nas escolas;
Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos

EB 2,3 Manoel de Oliveira (Porto)

Implementação da Prevenção Primária
nas escolas;
Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos

Escola EB 2,3 de Paranhos (Porto)

Implementação da Prevenção Primária
nas escolas;
Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos
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sessões com públicos estratégicos
Escola EB 2,3 Augusto Gil (Porto)

Implementação da Prevenção Primária
nas escolas;
Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos

Escola Secundária Almeida Garrett (Vila Implementação da Prevenção Primária
Nova de Gaia)

nas escolas;
Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos

Escola EB 2,3 Domingos Capela

Prevenção Primária – Realização de
acções com jovens e adolescentes

Cerci-Espinho - Centro Comunitário de

Sensibilização do Público em Geral

Ponte de Anta, Espaço Mediação Social Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos
Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação, Universidade do Porto
Esquadra de Investigação Criminal da
Secção Policial de Espinho
Escola Superior de Enfermagem da

Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos
Prevenção Primária - Realização das
sessões com públicos estratégicos
Prevenção Primária – Realização das

Imaculada Conceição (Casa de Saúde da sessões com públicos estratégicos
Boavista)
Linha 144 – Emergência Social

Prevenção

Secundária/

Prevenção

Secundária/

Prevenção

Secundária/

Prevenção

Secundária/

Prevenção

Terciária
Tribunais e Ordem dos Advogados

Prevenção
Terciária

Serviços da Segurança Social e Juntas
de Freguesia
Assistência Médica Internacional (AMI)

Prevenção
Terciária
Prevenção
Terciária
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CAFAP - Centro Social de Miragaia

Prevenção

Secundária/

Prevenção

Secundária/

Prevenção

Secundária/

Prevenção

Terciária
Casas-Abrigo

Prevenção
Terciária

Comissão para a Igualdade e Direitos
das Mulheres (Delegação Regional
Norte)

Prevenção
Terciária
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8. NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO CRIADOS
O Projecto “Novos Olhares, Velhas Causas” teve na sua constituição uma
equipa constituída por técnicas das valências da psicologia e do direito, que
procurou apropriar-se do carácter dialéctico da realidade em torno do
fenómeno da violência doméstica, tal como surge recomendado no Decreto-Lei
n.º 323/2000.
Assim, o número total de postos de trabalho criados foi de 7, incluindo
trabalhadores dependentes e independentes:
Trabalhadores Dependentes (contratos):
1 Coordenadora/Psicóloga
2 Psicólogas
1 Administrativa
Trabalhadores Independentes (avenças):
1 Jurista
1 Designer
1 Técnico Oficial de Contas
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9. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS FACE AOS RESULTADOS

103

CONCLUSÕES

Em termos de soluções inovadoras do Projecto Novos Olhares, Velhas Causas
há a realçar a transversalidade do tratamento das questões da violência tanto
em termos do trabalho com os grupos alvo de jovens e adolescentes como com
os públicos estratégicos; a execução de estudos e reflexão sobre as práticas
que se constitui em produção de conhecimento que, disseminado, fica
acessível.
O apoio financeiro e técnico proporcionado pela Pequena Subvenção à UMAR,
através do Projecto Novos Olhares, Velhas Causas, permitiu concretizar uma
intervenção mais sistemática, continuada e persistente nesta temática.
Na vertente específica da Prevenção Primária, este Projecto teve como uma
das fontes inovadoras a consolidação de um trabalho planeado e continuado
no tempo que se reflectirá em larga escala, multiplicando a área geográfica de
intervenção, dando assim uma maior dimensão à importância da prevenção
para a erradicação da violência. Ao nível da prevenção primária, o Projecto deu
um importante passo na construção de material e sessões direccionadas para
um público-alvo específico – jovens do 3º ciclo -, permitindo a sua aplicação em
contexto escolar, sensibilizando para as questões da violência doméstica e de
promoção de cidadania. Destacamos que o trabalho nas escolas foi realizado
em articulação com os conselhos executivos das escolas, com os directores de
turma e o currículo da formação cívica. Foi igualmente possível trabalhar com
os próprios docentes responsáveis pelas turmas abrangidas, incrementando
assim, uma possível transmissão dos conteúdos a outras turmas e dotando
estes profissionais da educação de uma maior sensibilidade para a
problemática da violência. O trabalho com os docentes da Escola EB 2,3 da
Sobreira foi inovador, não só ao nível da abordagem sistemática e prolongada
a todo o ano lectivo, mas essencialmente pelo envolvimento dos próprios.
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Pretendemos igualmente um efeito multiplicador de boas práticas em termos da
prevenção primária. Desenvolvemos alguns materiais pedagógicos e didácticos
de nossa autoria e adaptámos outros, adequando-os à população-alvo.
Conseguimos uma parceria com as escolas realizando um trabalho de
“simbiose”, no sentido de que a nossa intervenção não aparecesse como algo
externo. Enraizando as nossas acções num entretecer das rotinas das escolas,
e aproveitando de algumas dinâmicas já existentes, não pretendemos
acrescentarmo-nos ou acrescentar algo mais ao já sobrecarregado currículo
escolar, antes constituirmo-nos como elemento facilitador para a produção de
novas sinergias onde os temas relacionados com a violência sejam articulados
com os conteúdos escolares relevantes. A produção de conhecimento
necessária ao trabalho com as escolas, reflectida na criação de manuais e
materiais didácticos de prevenção na área da violência, serviu de suporte à
implementação dos programas preventivos, bem como a sua futura utilização
como manuais e materiais de referência.
Em termos da sensibilização de públicos estratégicos, a UMAR possuía já
conhecimento e parcerias estabelecidos que permitiram potenciar o trabalho
com alguns sectores profissionais no sentido do caminho efectivo para a
erradicação da incidência deste grave problema na vida social. Foi assim
possível trabalhar com profissionais da educação, da polícia, da saúde e ainda
da própria área de intervenção junto da violência doméstica (técnicos de CasaAbrigo). Mais uma vez, o sentido estratégico foi o da transversalidade para
articular esforços e recursos, permitindo maior eficácia.
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