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Mais de quatro participações por dia.1549 queixas por violência no namoro a que 

corresponde um aumento de 50% relativamente ao ano anterior. É esta a triste 

realidade da Violência no Namoro registada em 2014 pela PSP nos estabelecimentos de 

ensino públicos e privados. 

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2014, a proporção mais 

elevada de casos, segundo o tipo de relação entre a vítima e o denunciado/a, regista-se 

nas situações de violência física entre os namorados, com uma percentagem de 89%. 

Mesmo que esta realidade não seja nova e que os registos correspondam a uma maior 

visibilidade do fenómeno, o certo é que a Violência no Namoro existe em percentagens 

angustiantes e que entre 25% a 35% dos jovens, como referido por um estudo sobre a 

temática realizado pela Universidade do Minho em 2008, interpretam este tipo de 

violência como um “ato de amor”, e 23% dos rapazes consideram as raparigas “como 

inferiores”. 

Ora, é justamente aqui que reside o sinal de alarme e o grande perigo, na normalização 

do desrespeito pela autonomia e direitos da outra pessoa, agravado, nas relações 

afetivas, pela circunstância da proximidade. Ou seja, a situação propícia à descoberta 

“de si” e à libertação, é justamente aquela onde ocorre a opressão. 

A banalização da violência e o fato de se encarar como fazendo parte integrante dos 

relacionamentos afetivos de género constitui porventura o obstáculo mais gritante ao 

seu combate, por estar enraizada numa matriz cultural instalada que orienta os valores 

e ações dos nossos jovens – desrespeito e desvalorização pela vontade e autonomia do 

outro/a, necessidade de exercício do poder e controlo como jogo de submissão e 

dominação do outro/a. 

Urge por isso uma estratégia de prevenção forte e eficaz dirigida à raiz da opressão e 

subjugação em função do género que permita prevenir e combater a transmissão 

geracional deste tipo de violência inscrita nas relações de intimidade, que constitui uma 

das mais graves violações dos Direitos Humanos. 



É importante recordar que a violência contra as mulheres no contexto doméstico 

raramente se consubstancia numa única situação ou incidente, pelo que é toda a sua 

vida afetiva, profissional e social que é afetada. Trata-se de um tipo de violência e 

discriminação em função do género e manifesta-se de formas múltiplas. As estatísticas 

são alarmantes e tem um impacto gritante na vida das vítimas. Os comportamentos 

traduzem-se num padrão de abuso e controlo em que o agressor tem como objetivo 

último dominar a vítima. 

É ainda importante recordar que está enraizado não só em Portugal mas em todo o 

mundo e também de forma gritante nesta Europa dos Direitos. Segundo um estudo 

realizado pela Agência de Direitos Humanos (FRA) em 2014, 33% das inquiridas foram 

vítimas de violência física ou sexual na infância pelas mãos de um adulto. 

Como se podem reivindicar direitos se eles são escandalosamente roubados desde 

tenras idades e é logo na ação e no exemplo que se silencia a agressão que é perpetrada 

por aquelas que deviam amar e cuidar? 

Está tudo mal, está tudo errado! Precisamos de valores novos para os direitos, para a 

cidadania e para a Igualdade. 

A representação não neutral do género neste tipo de criminalidade, sendo a maior parte 

das vítimas do sexo feminino - mulheres, raparigas, meninas - traduz o modo como a 

variável “sexo” influencia o comportamento das vítimas e dos agressores. 

Apesar de muitas mulheres já conseguirem quebrar o ciclo infernal da culpa-vergonha, 

onde se culpabilizavam quando denunciavam o agressor, estando desse modo a fazer 

ruir o falso e moral edifício da pacificação conjugal, o certo é que a FRA, no recente 

estudo sobre violência contra as mulheres na União Europeia, revela que há ainda 67% 

vítimas que não apresentam queixa à polícia, nem a qualquer outra organização, do 

incidente mais grave de violência por parte do parceiro. 

Ser mulher não pode mais constituir um handicap de partida na corrida da vida, nem na 

procura da felicidade! 
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