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Crianças e jovens em contexto de Violência Doméstica

Estatuto

Vitimação

(re)vitimação

Vitimação
múltipla

Polivitimação

Dinâmicas

Risco
(Sani, 2019)

DINÂMICAS DE VITIMAÇÃO
Jouriles,
McDonald,
Norwood e
Exell
(2001)

 Ver/ouvir agressões físicas, verbais, as ameaças, o controlo

Ganley e
Schechter,
(1996) as
cited Edleson
(1999)

 Ser ameaçada ou agredida mesmo nos braços do progenitor(a)

Rossman,
Hughes e
Rosenberg
(2000)

Saunders (2004)

 Observar as marcas da violência na face/corpo do progenitor(a)
 Sentir um ambiente estranho no relacionamento com os pais

 Ser forçada a assistir ou a participar nas agressões ao progenitor(a)
 Ser feita refém para forçar o(a) progenitor(a) a voltar para casa
 Ser usada como arma física contra o(a) do progenitor(a)
 Ser forçada a levar mensagens, espiar ou interrogar o(a)

progenitor(a)
 Ser desprezada, desvalorizada ou culpabilizada repetida vezes
 Ser isolada da família e dos contactos com o exterior

Jaffe, Campbell,
Reif, Fairbairn, &
David (2017)

 Assistir à morte de um progenitor (ou ambos) / morte da criança

DADOS portugueses

Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (2020)

Impacto(s)

violência interparental na criança

EMOCIONAL

COMPORTAMENTAL

(Coutinho & Sani, 2008; Sani, 2007; Sani 2011b)



Internalização - Baixa autoestima; Ansiedade; Ansiedade de

separação; Inibição; Depressão; Isolamento



Externalização - Desobediência; Hostilidade; Oposição;
Comportamento agressivo; comportamento delinquente; Abuso de
álcool e drogas



Choro; Tristeza; Preocupação; Raiva; Vergonha; Culpa; Menor

capacidade de empatia; Medo; Dificuldades em reconhecer emoções

Impacto(s)

violência interparental na criança

SOCIAL

(Coutinho & Sani, 2008; Sani, 2007; Sani 2011b)



Dificuldade na interpretação das situações sociais; Visão hostil e

negativa das interações sociais; Hostilidade interpessoal; Atitudes
negativas em relação aos outros; Dificuldade em gerar soluções para

COGNITIVO

os problemas interpessoais



Fraco rendimento escolar; Dificuldades de concentração e de
memória; Pobres capacidades verbais e visuo-espaciais; Atitudes
favoráveis ao uso da violência; Dificuldade na resolução de
problemas;

Impacto(s)

violência interparental na criança

PPST

(Coutinho & Sani, 2008; Sani, 2007; Sani 2011b)



Hipervigilância; Pesadelos; Ativação Fisiológica;


SOMÁTICO

Pensamentos intrusivos; Embotamento afetivo;

Tensão facial; Movimentos corporais tensos
Problemas alimentares e de sono;
Taquicardia; Verbalização de desconforto;

Dores de cabeça e estômago;

MEDIADORES

Frequência Intensidade Severidade

Idade
Sexo

Modos de expressão

Grau de destruição

Conteúdo do conflito

dos conflitos

Cognições da criança
Resolução do conflito
Suporte social
etc...

Avaliar
Protocolos / Instrumentos de avaliação

Avaliar
Protocolo (Sani, 2005; Revisto 2011; 2018)

Avaliação global do problema;

Avaliação do grau de exposição da criança à violência na família;

Avaliação do impacto da violência na criança;

Avaliação do funcionamento familiar.

1. Avaliação global do problema
a)

Reconhecimento do problema

•

Entrevista prévia à suposta vítima das agressões
Objectivo:


Caracterizar as dinâmicas familiares



Revelar a exposição/abuso de menor



Pistas sobre o comportamento da criança

Aspectos importantes:


Entrevista não ou semi-estruturada



Questões abertas -> questões fechadas



Analisar necessidade de protocolos específicos



Reunião de informações vindas de terceiros



Instrumentos de avaliação adicionais

1. Avaliação global do problema
b) Avaliação com a criança
•

Entrevista individual com a criança

Trabalhar previamente:


Desenvolvimento de uma relação de confiança



Abordando aspectos genéricos e não abusivos



Abordando tema de interesse da criança



Através de interacções lúdicas (e.g., desenhos, jogos)




Avaliar a capacidade da criança responder de forma realista (e.g.,

nomeando e caracterizando alguns dos objectos)


Avaliar a capacidade de discriminação de afectos (e.g.,

ilustrações de emoções)

1. Avaliação global do problema
•

Revelação do segredo familiar
O segredo


Tentar proteger os pais



Vergonha e receio de reexperienciação de

sentimentos e memórias negativas


Receio das consequências da revelação



Concomitância de abuso directo da criança

Aspectos importantes:


Saber lidar com a confusão e as emoções
da criança



Não pressioná-la, saber esperar a revelação
…/

1. Avaliação global do problema
/… Aspectos importantes:


Favorecer a revelação:


Estabelecimento prévio de uma relação de confiança



Discussão sobre os direitos das crianças



Abordagem directa sobre a violência na família

Caso haja revelação:


Reforçar a criança pela coragem demonstrada



Validar a experiência da criança



Quebrar a ideia de caso único



Empowerment (e.g., plano de segurança) (e.g., a seguir)

1.

Encontrar um lugar seguro.
O meu lugar seguro é ... (escrever ou desenhar acerca do lugar seguro)

2.

Contar a um adulto de confiança.
O(s) nome(s) do(s) adulto(s) de confiança : _____________________________________

3.

Pedido de ajuda de emergência.
Vou pedir ajuda : _____________________________________ O número é: _________
O meu nome é : _________________________________________
O que
dizer ao
telefone:

Eu preciso de ajuda. Está uma pessoa a bater na minha mãe.
A minha morada é : ______________________________________
O meu número de telefone é : ______________________________
Vamos praticar !

1. Avaliação global do problema
Aspectos Finais a considerar nesta 1ª fase



Lidar com as consequências da revelação



Prevenir novas situações de violência



Aceitação dos contactos com outras fontes



Envolvimento de recursos apropriados

«O apoio prestado e a percepção deste por parte da criança favorece
em entrevistas diferentes, o revelar dos pequenos segredos que

compõem, o segredo familiar» (Sani, 2005)

2. O grau de exposição da criança à violência na família
 Entrevista de avaliação–intervenção para situações de vitimação infantil (Sani, 2002)
 Entrevista à criança e às mães vítimas de experiência abusiva (Sani, 2003)
 Sinalização do Ambiente Natural Infantil – SANI (Sani, 2003)

 Escala de Crenças da Criança sobre a Violência (ECCV) - Sani (2003)
 Children’s Perceptions of Interparental Conflict (CPIC) - Grych, Seid & Fincham
(1992 cit. Sani, 2003)
 Children’s Perception of Interparental Conflict Scale for young children (CPIC-Y) Grych (2000) – (Sani & Almeida, 2008)

 Escala de Crenças sobre a Violência Interparental (ECVI) – (Sani, 2010)

3. A avaliação do impacto da violência na criança
AVALIAÇÃO GLOBAL DO AJUSTAMENTO

 Semi-structured Clinical Interview for children and adolescents
(SCICA) - McConaughy & Achenbach (1994)
 Child Behaviour Checklist (CBCL) - Achenbach (1991)

 Teacher Report Form (TRF) - Achenbach (1991)
 Youth Self Report (YSR) - Achenbach (1991)
 Roberts Apperception Test for Children - McArthur e Roberts (1982)

4. A avaliação do funcionamento familiar
Como avaliar:


questionamento envolto em atividades lúdicas (e.g., casinhas)



usando instrumentos mais ou menos objetivos:



Escala de crenças sobre a punição física - Machado et al. (2003)



Roberts Apperception Test for Children - McArthur e Roberts (1982).

Genericamente avaliar


As perceções dos pais acerca do envolvimento da criança e reações desta à
violência na família



proteção, o suporte e a responsividade destes às necessidades da criança.



avaliação de fatores protectores (e.g., dentro ou fora da família; caraterísticas
particulares da criança) e fatores de risco

 A avaliação serão identificados os principais
preditores que nos farão compreender o estado de
funcionamento (des)adaptativo despoletado por esta
vivência em violência, relacionando-os com os fatores
de risco e de proteção, entretanto detetados, que
nos permitirão conhecer as necessidades da criança e
nos ajudarão na conceptualização de quais as áreas
Sani (2011) - ALMEDINA

prioritárias da intervenção terapêutica.

 A emergência de abordagens focalizadas numa atuação mais positiva que
salienta os fatores de proteção (Counts, 2010; Grych, Hamby, & Banyard, 2015)

Risco(s)

Impacto(s)

Trajetória(s)



Coexistência
A vitimação múltipla fortemente associada a
mais dificuldades psicológicas e à
experienciação de sintomatologia mais severa


a vitimação em diferentes contextos
interfere significativamente com o

potencial das crianças e dos jovens para

Sani &
Caridade
(2013) –
ALMEDINA

a resiliência.


os eventos de natureza interpessoal
(e.g., maus tratos infantis) surgem

associados a um impacto mais nefasto
Sani & Caridade
(2016) - PACTOR

no ajustamento psicológico (cf.

Gustafsson et al., 2009).

Atuação mais positiva que salienta os
fatores de proteção

Considerar os três níveis de
prevenção primário, secundário ou
terciário

Direcionar também a intervenção em
estruturas sociais de acolhimento
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