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4. Perspetiva proteção social e jurídica: a criança e a violência doméstica

 

Patrícia Piedade e Luísa Picoito  

 

O tema que nos incumbe tratar está intimamente relacionado com as questões abordadas nos capítulos 

anteriores e prende-se com o facto de a sociedade se revelar incapaz de resolver as suas disfunções. Os 

dramas abordados nas explanações anteriores traduzem-se no aumento da violência. Esta parece, portanto, 

estar em escalada; e no âmbito da mesma ressalta a violência doméstica. O tema é muito atual e é transversal 

a todas as famílias. A violência doméstica não se observa apenas nas famílias mais pobres, nas famílias 

desinseridas, mas sim em todas. Para além disso, as vítimas não são apenas as mulheres, mas também as 

crianças, as pessoas idosas, os deficientes, as pessoas dependentes. Assim como mudaram os agressores e 

as condições de vida destes, infelizmente também o leque das agressões tem vindo a aumentar. Inclusive, as 

mulheres assumem o papel de agressoras, pois as dificuldades colocadas pelas condições atuais de vida, pelo 

stress do dia-a-dia, contribuem para que a realidade se altere nesse sentido. De qualquer forma, o nosso 

enfoque será na violência doméstica junto das crianças, sendo esse o mote que escolhemos abordar, no 

âmbito do flagelo que é a violência doméstica.  

Definição dos Conceitos 

 O conceito legal de violência doméstica é central na abordagem do nosso tema. Em Portugal, a violência 

doméstica é um crime, disposto no artigo 152º do Código Penal, que se transcreve:  

- Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos 

corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais: a) Ao cônjuge ou ex-cônjuge; b) A pessoa de outro 

ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma 

relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação; c) O progenitor de descendente comum em 

1.º grau; ou d) A pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, 

doença, gravidez ou dependência económica, que com ele coabite; Este crime é punido com pena de 

prisão de um a cinco anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. 

2 - No caso previsto no número anterior, se o agente praticar o facto contra menor, na presença de 

menor, no domicílio comum ou no domicílio da vítima é punido com pena de prisão de dois a cinco 

anos.  

3 - Se dos factos previstos no n.º 1 resultar:  

a) Ofensa à integridade física grave, o agente é punido com pena de prisão de dois a oito anos;  

b) A morte, o agente é punido com pena de prisão de três a dez anos.  
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4 - Nos casos previstos nos números anteriores, podem ser aplicadas ao arguido as penas acessórias 

de proibição de contacto com a vítima e de proibição de uso e porte de armas, pelo período de seis 

meses a cinco anos, e de obrigação de frequência de programas específicos de prevenção da violência 

doméstica.  

5 - A pena acessória de proibição de contacto com a vítima deve incluir o afastamento da residência 

ou do local de trabalho desta e o seu cumprimento deve ser fiscalizado por meios técnicos de controlo 

à distância.  

6 - Quem for condenado por crime previsto neste artigo pode, atenta a concreta gravidade do facto e 

a sua conexão com a função exercida pelo agente, ser inibido do exercício do poder paternal, da tutela 

 

Importa salientar que as relações entre vítimas e agressores são relações de coabitação ou relações de 

família; são relações que, na sua grande maioria, implicam uma relação de ascendência de um para com o 

outro, ou de dependência de um relativamente ao outro. É essa situação  de ascendência ou de dependência 

- que torna a violência doméstica muito difícil de detetar na sociedade, isto é, de ser observada, pois o seu 

principal recanto é no seio das relações particulares em família. Obviamente, e nunca é demais reforçar, a 

violência é sempre um crime. A agressão física é sempre punível, e a agressão psicológica pode sempre 

consubstanciar um crime de ameaça ou um crime de coação. Enfim, todos estes comportamentos são 

inadmissíveis do ponto de vista social, mas existem. Contudo, dada a relação entre os protagonistas, estas 

situações são muito mais difíceis de detetar e consequentemente de serem denunciadas.  

Conforme disponibilizado na página WEB da APAV  Associação de Apoio à Vitima, poder-se-á ainda distinguir 

criminais enquadráveis no art.º. 152º: maus tratos físicos; maus tratos psíquicos; ameaça; coação; injúrias; 

difamação e crimes sexuais); violência doméstica em sentido lato que inclui outros crimes em contacto 

doméstico [violação de domicílio ou perturbação da vida privada; devassa da vida privada (imagens; 

conversas telefónicas; emails; revelar segredos e factos privados; etc. violação de correspondência ou de 

telecomunicações; violência sexual; subtração de menor; violação da obrigação de alimentos; homicídio: 

 

O artigo que define e criminaliza a violência doméstica dá especial relevância à prática dos factos contra os 

menores ou na presença de menores, punindo-se mais severamente o agressor, quando assim acontece. Em 

termos legais, a pena a aplicar será superior, quando se verifique que os factos ocorrem contra um menor 

ou, senão diretamente contra ele, mas contra outrem, tenham sido praticados na presença daquele, o que 

pressupõe que a criança é também uma vítima quando se vê no meio da violência. Também nós partilhamos 

essa ideia, principalmente corroborada pela experiência que vamos tendo no terreno. A exposição à violência 

pode ter implicações na relação com os preconizadores da mesma e nas relações interpessoais que venham 
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a desenvolver futuramente. Para melhor entendimento sobre o que aqui pretendemos afirmar remetemos 

para a terceira parte da obra de Fernandes (2009, p. 279).  

Feita a introdução ao tema, impõe-se abordar o conceito de criança em perigo, que é um conceito diferente 

e que, apesar de não estar diretamente relacionado com uma situação de violência doméstica, muitas vezes 

se entrecruza, dado que, no contexto da violência doméstica, há situações que podem colocar as crianças 

em perigo, sendo sobre essas que nos vamos debruçar. Vejamos: nas situações de violência doméstica entre 

casais com filhos, fica implícito que estes estarão diretamente sujeitos a algum tipo de risco. Contudo, nem 

todas estas situações são encaradas como situações de perigo. Assim sendo, define-se na Lei n.º 147/99, de 

01 setembro, na sua versão atualizada pela Lei n.º 142/2015, de 08/09, designada por Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo, no seu artigo 3º n.º 2 que:  

- Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, se encontra numa 

das seguintes situações:  

a) Está abandonada ou vive entregue a si própria;  

b) Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;  

c) Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;  

d) Está aos cuidados de terceiros, durante período de tempo em que se observou o estabelecimento 

com estes de forte relação de vinculação e em simultâneo com o não exercício pelos pais das suas 

funções parentais;  

e) É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação 

pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento;  

f) Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança 

ou o seu equilíbrio emocional;  

g) Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua 

saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou 

 

É na previsão da alínea g) que se encontra integrada a violência doméstica, no grupo das crianças em risco, 

no qual incidirá o nosso olhar. Numa relação conjugal com filhos, onde exista uma relação conflituosa que se 

identifica como violência doméstica, quase sempre as crianças presenciam os conflitos entre os pais e, nos 

casos em que ocorrem agressões físicas, muitas vezes, inclusive, tentam defender a vítima ou tentam parar 

o agressor. No fundo, acabam por sentir, que têm um papel a desempenhar. Como já foi referido 

anteriormente, o serem expostas a situações de violência poderá comprometer gravemente o 

desenvolvimento destas crianças e jovens, podendo provocar-lhes distúrbios emocionais graves (Machado & 

Gonçalves, 2002). Pelo exposto, em nosso entender, a violência doméstica tem uma relação direta com a 

criança em perigo. 
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Tipo de violência doméstica e consequência jurídica  

Importa focar que a violência doméstica, no seu conceito lato, se manifesta sob diferentes formas, que na 

prática não se dissociam necessariamente. Os primeiros tipos que abordamos, socialmente, podem não ser 

geralmente encarados como uma situação de violência doméstica. Como se passam dentro de casa e entre 

o casal, temos formas distintas de os entender. Especificando:  

Violência emocional: qualquer comportamento do(a) companheiro(a) que visa fazer o outro sentir medo 

ou inútil. Usualmente inclui comportamentos como: ameaçar os filhos; magoar os animais de estimação; 

humilhar o outro na presença de amigos, familiares ou em público, entre outros; 

Violência social: qualquer comportamento que intenta controlar a vida social do(a) companheiro(a), através 

de, por exemplo, impedir que este(a) visite familiares ou amigos, cortar o telefone ou controlar as chamadas 

e as contas telefónicas, trancar o outro em casa;  

Violência financeira: qualquer comportamento que intente controlar o dinheiro do(a) companheiro(a) sem 

que este o deseje. Alguns destes comportamentos podem ser: controlar o ordenado do outro; recusar dar 

dinheiro ao outro ou forçá-lo a justificar qualquer gasto; ameaçar retirar o apoio financeiro como forma de 

 

A nível de consequências jurídicas, em primeiro lugar, há a referir que as situações supra identificadas são na 

generalidade e pelo facto de ocorrerem no seio da relação do casal, difíceis de detetar por quem está de fora, 

tendo como principal efeito não chegar a haver consequências legais. A violência emocional consubstancia, 

logo à partida, um crime de injúrias, por exemplo, se me diminuírem, se me ofenderem, se me humilharem 

eu posso apresentar uma queixa. Contudo, dentro de casa, entre marido e mulher, de pais para filhos e mais 

recentemente, de forma invertida, de filhos para pais, as situações são bem mais difíceis de identificar como 

crime, pois perde-se a objetividade. A situação é a mesma, o facto é o mesmo, a ofensa é a mesma, mas 

como se passa dentro de casa, socialmente entende-se que não se deve interferir, por se considerar uma 

ingerência na vida íntima de outrem. Ora, coloca-se a questão, se é razoável que estes atos não sejam 

condenados socialmente, como poderão ser entendidos como um crime? No procedimento legal, este crime 

 crime de injúrias - necessita de apresentação de queixa pelo próprio. A grande questão no caso da violência 

emocional, é que o próprio, neste caso a vítima, não dispõe de competências emocionais para se considerar 

abusado, o que condiciona a sua autonomia para apresentar queixa e, assim sendo, dificilmente haverá uma 

consequência jurídica para este comportamento abusivo, que normalmente é reiterado. Todavia, se a criança 

ou jovem presenciar estas situações, que podem, tal como já foi referido, ser reiteradas e sentir, de alguma 

forma, algum mal-estar, que partilhe com pessoas do seu quotidiano vivencial, por exemplo, na escola, no 

centro de saúde, na própria catequese, essas poderão sinalizar a criança junto das entidades competentes, 

tais como Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a Equipa de Crianças e Jovens ou o Ministério Público. 
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Portanto, existe a possibilidade de sinalizar esta situação, e de a mesma chegar a ser analisada por técnicos 

com competência em matéria de infância e juventude e, em função dessa análise, ser iniciado um 

acompanhamento da situação familiar, com o objetivo de compreender se esta criança está sujeita a algum 

risco que a coloque em situação de perigo e dar-se início, em ultima instância, a um processo de promoção 

e proteção previsto legalmente.  

A nível da violência social, a segunda forma de violência tipificada, os problemas que se colocam são similares 

 em suma, o isolamento social é difícil de se demonstrar. Pelo contrário, numa situação em que um estranho 

nos fecha em casa e não nos deixa sair, é claro que estamos perante um crime de sequestro. Disso não há 

apontar a situação como crime. Logo, as consequências jurídicas são raras, neste tipo de comportamento. 

Por último, no que respeita à violência financeira, que é a forma menos conhecida de violência, há que realçar 

que a vítima fica condicionada na utilização e gestão do seu próprio dinheiro. Em muitos casos, a vítima 

trabalha, aufere um vencimento, mas é o agressor que controla esse dinheiro: o agressor dá à vítima uma 

quantia de dinheiro por dia, para fazer a sua gestão e controlar esses gastos, isto é, o agressor confirma se 

esse gasto foi aplicado no que ele próprio definiu. Estas situações estão muito ligadas a ex-cônjuges, sendo 

também consideradas situações de violência doméstica, pois, normalmente, quando há uma separação, se 

um dos elementos tinha maior capacidade económica do que o outro pode usar essa mais-valia como uma 

forma de coagir a vítima. Não esqueçamos que não é requisito para a prática do crime a coabitação, como já 

foi referido. No campo jurídico, esta é mais uma das situações que criminalmente não tem substrato, pois a 

a situação passe por despercebida por si só, uma vez que é preciso que seja enquadrada com toda uma série 

de comportamentos, para que se demonstre este tipo de violência. De novo, ao contrário, se os factos, em 

concreto, se passarem entre estranhos, isto é, sem a tal relação de família, facilmente são reconhecidos como 

crime de coação e/ou crime de ameaça. Para um melhor entendimento sobre a evolução histórica do 

conceito da violência doméstica, a sua autonomização legal em Portugal sugerimos a leitura do artigo de 

Nunes & Mota (2010).  

Passamos a expor os tipos de violência doméstica comummente identificados, a saber:  

Violência física: qualquer forma de violência física que um agressor(a) inflige ao companheiro(a). Pode 

traduzir-se em comportamentos como: esmurrar, pontapear, estrangular, queimar, induzir ou impedir que 

o(a) companheiro(a) obtenha medicação ou tratamentos.  

Violência sexual: qualquer comportamento em que o(a) companheiro(a) força o outro a protagonizar atos 

sexuais que não deseja. Alguns exemplos: pressionar ou forçar o companheiro para ter relações sexuais 

quando este não quer; pressionar, forçar ou tentar que o(a) companheiro(a) mantenha relações sexuais 

desprotegidas; forçar o outro a ter relações com outras pessoas.  
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Perseguição: qualquer comportamento que visa intimidar ou atemorizar o outro. Por exemplo: seguir o(a) 

companheiro(a) para o seu local de trabalho ou quando este(a) sai sozinho(a); controlar constantemente os 

 

Ao contrário dos três tipos de violência doméstica apresentados anteriormente, a violência física é a mais 

frequente e a mais simples de identificar. Entre tareias, murros, pontapés, isto é, tudo o quedeixa marca e 

que fique visível, é apontado como crime, reconhecendo-se que aquela pessoa, dentro daquela relação, é 

efetivamente vítima de violência doméstica. No entanto, para as vítimas poderá não ser esta a violência mais 

grave, uma vez que os tipos de violência anteriormente referidos, apesar de menos visíveis, poderão ter 

consequências mais penosas e durar mais tempo do que a violência física. Acontece que para o agressor a 

violência física é por vezes o último reduto da sua satisfação e muito provavelmente já infligia à vítima os 

outros tipos de violência  emocional, social e financeira.  

A violência sexual é uma outra forma de violência física, mas mais agravada. Pode implicar a obrigação da 

prática sexual não consentida ou coisas tão absurdas como obrigar a vítima a ter práticas sexuais com 

terceiros, porque isso violenta a vítima não só fisicamente como também emocionalmente.  

Finalmente, temos a perseguição que está muitas vezes associada a situações de separação do casal. Consiste 

no facto de o agressor perseguir a vítima, não aceitando a separação, sendo que muitas vezes, previamente, 

já havia uma situação de violência doméstica.  

Quanto às consequências jurídicas, no que concerne a estes tipos de violência que distinguimos como sendo 

comummente identificados, em primeiro lugar, temos presente a facilidade em detetar o comportamento, 

porque as lesões são visíveis, quer para o agressor, quer para a vítima, quer para terceiros, razão pela qual 

se considera legítimo, socialmente, a apresentação de queixa ou denúncia que viabilizará um processo-crime, 

coadjuvado pelos outros procedimentos já criados para o efeito. 

Nos casos em que a violência física impende sobre a criança ou jovem e se, como consequência do ato, houve 

a necessidade de o mesmo ser avaliado por um profissional de saúde, que deteta sinais de agressão, deverá 

ser feita logo, nesse momento, uma denúncia, às entidades competentes. Acontece que muitos casos, não 

chegam a ser tratados devidamente, designadamente não são vistos por profissionais, porque dificilmente a 

vítima e ainda mais as crianças e jovens, denunciam os pais ou os agressores. Mais acresce que normalmente 

são conduzidos ao hospital pelo próprio agressor. Logo, as vítimas crianças ficam fortemente condicionadas. 

Contudo, o profissional de saúde, ainda que a criança não identifique a situação e o agressor muito menos, 

deverá estar alertado para situações deste tipo e compete-lhe identificar a mesma. Inclusivamente, neste 

momento faz-se uma articulação entre os hospitais e as entidades competentes em matéria de infância e 

juventude, que permite sinalizar a situação da criança e culminar na instauração de um processo de 

promoção e proteção a favor da criança. Da análise da situação familiar, identificado o agressor, resulta - e 



42 
 

está também previsto legalmente - o dever de denúncia por qualquer pessoa ou entidade para intentar um 

processo de violência doméstica, uma vez que este é um crime público25.  

Os processos de promoção e de proteção focam o interesse da criança e têm como objetivo retirar a criança 

de situações de risco ou de perigo eminente. Os processos judiciais de violência doméstica procuram apurar 

os factos, na perspetiva do castigo do agressor. Portanto, são situações distintas, com análises diferentes, 

ainda que sejam processos com alguma relação entre si.  

Em relação à violência sexual, a situação é idêntica, por isso tem o mesmo nível de denúncia: é sempre 

possível ser a própria vítima a denunciar. Contudo, estes casos também podem ser denunciados por terceiros, 

visto que este é um crime semipúblico.  

Em relação à violência sexual sobre crianças, esta é classificada como um outro crime  o abuso sexual de 

crianças - em que as penas são superiores, previsto no artigo 171º do Código Penal e que citamos:  

- Quem praticar acto sexual de relevo com ou em menor de 14 anos, ou o levar a praticá-lo com 

outra pessoa, é punido com pena de prisão de um a oito anos.  

2 - Se o acto sexual de relevo consistir em cópula, coito anal, coito oral ou introdução vaginal ou anal 

de partes do corpo ou objectos, o agente é punido com pena de prisão de três a dez anos.  

3 - Quem: a) Importunar menor de 14 anos, praticando acto previsto no artigo 170.º; ou b) Actuar sobre 

menor de 14 anos, por meio de conversa, escrito, espectáculo ou objecto pornográficos; c) Aliciar menor 

de 14 anos a assistir a abusos sexuais ou a atividades sexuais; é punido com pena de prisão até três 

anos.  

4 - Quem praticar os actos descritos no número anterior com intenção lucrativa é punido com pena de 

prisão de seis meses a cinco anos.  

5 -  

A pena para violência doméstica, na sua forma simples, varia entre um e cinco anos. No crime de abuso sexual 

de crianças a pena varia entre três a dez anos. Em relação às crianças verifica-se uma proteção superior e 

ainda um juízo superior de censura do comportamento. Também existe esta proteção superior quando a 

violência doméstica é exercida com crianças ou na presença de crianças.  

A lei considera estas situações mais gravosas, mais censuráveis e, por conseguinte, aumenta o limite mínimo 

da pena que é sempre de pelo menos dois anos. Em situações de violência doméstica, sem crianças incluídas, 

o limite mínimo da pena pode ser um ano. E sempre até oito anos, no máximo. Por fim, em relação à 

                                                        
25  Em Portugal existe a classificação dos crimes como público, semipúblico e particular, consoante sejam crimes 
relativamente aos quais, atenta a sua natureza, se prevê a exigência de diferentes requisitos formais para a respetiva 
promoção processual, isto é, a iniciativa e o impulso processual da investigação, poderá caber oficialmente ao Ministério 
Publico que tem conhecimento dos factos oficialmente, poderá caber ao Ministério Público que tem conhecimento dos 
factos por meio de denúncia ou mesmo queixa ou poderá caber ao ofendido, por meio da apresentação de queixa. 
Sobre este assunto consultar: http://www.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/crime. 
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perseguição e às consequências jurídicas sobre estes factos, é também possível abrir um processo judicial de 

violência doméstica e por tudo o que já foi exposto se admite que a prova dos factos não tem os contornos 

específicos dos primeiros tipos de violência, pelo que a condenação se afigura mais garantida.  

Crianças potenciais vítimas de violência doméstica 

 Aqui chegados, falta-nos analisar a forma como relacionamos a criança enquanto vítima, direta ou indireta, 

com estes tipos de violência. Há assim, uma série de pontos que queremos salientar:  

 As crianças são potenciais vítimas de violência doméstica, indiretamente pelo que presenciam, pelos 

comportamentos que desenvolvem para se defender.  

 As crianças são muitas vezes instrumentos dos agressores na prática da violência doméstica; são 

usadas como ameaça no controlo da vítima, como forma de manipular a vítima.  

 As crianças são muitas vezes vítimas de violência física e emocional. E no caso de violência emocional, 

as crianças podem ser vítimas quer do agressor quer da própria vítima. É muito frequente o mais 

fraco, aquele que é a vítima (seja o pai, seja a mãe) agredir um elemento mais fraco  a criança.  

Em situações de violência doméstica num casal, a vítima agride um elemento mais fraco que ela própria para 

situações assim tão pouco frequentes.  

Em jeito de conclusão, por forma a resumir alguns preconceitos que podem surgir sobre o que analisámos e 

com o intuito de aligeirar um tema sempre pesado, desmistificamos dois dos mitos sobre a violência 

doméstica.  

Um dos mitos muito frequentes ainda nos no

Contudo, em muitos casos este comportamento pode ser um sinal de que aquela pessoa vai tornar-se cada 

vez mais violenta. Razão pela qual não se pode continuar a pensar que uma bofetada, mesmo que dada em 

público, é um acaso, um infeliz acontecimento. Aliás, atualmente, deparamo-nos com uma situação bastante 

grave que é a violência no namoro. Os jovens cada vez mais cedo começam relações amorosas e cada vez 

mais cedo começam a bater-se e a desrespeitar o outro, entendendo como normal e pior, aceitando, que 

uma relação de namoro entre adolescentes seja construída à bofetada. 

pela ideia de recomendar a alguém a preservação da sua relação conjugal, porque o divórcio ainda é visto na 

interpessoais, sendo considerado melhor manter as aparências do casamento. Contudo, manter um 

casamento só pode ser justificável quando essa relação é um projeto de vida que faz a família feliz, que realiza 

os membros da família enquanto pessoas, não quando é motivo de infelicidade. As relações conjugais que se 

baseiam na violência não fazem as vítimas felizes, são experiências de vida muito traumáticas. 
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Tudo o que aqui se abordou tem como última ratio a liberdade do ser humano e a sua dignidade. Todavia, 

não deixa de ser imperativo relembrar que essas conquistas não são um dado adquirido para todos, ainda. 
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