
RESUMO

Este trabalho inicia com um capítulo teórico, no qual se aborda o conceito e as 

tipologias de violência, seguindo-se uma revisão bibliográfica sobre a problemática da 

violência nas relações de namoro na adolescência. Esta primeira parte termina com uma 

revisão de factores explicativos sobre a violência intergeracional, discutidos a partir da 

Teoria de Aprendizagem Social, e de estudos nacionais e estrangeiros relacionados com 

a temática das relações de namoro na adolescência. 

Aspirando  contribuir  para  uma  melhor  compreensão  do  fenómeno  da 

intergeracionalidade da violência e perceber o reflexo deste na emergência de relações 

de namoro violentas,  no contexto português,  realizamos num segundo momento um 

estudo  empírico.  O  mesmo  contou  com uma  amostra  de  283  estudantes  do  ensino 

secundário do distrito do Porto, de ambos os géneros e com idades entre os 15 e os 19 

anos. A recolha dos dados quantitativos foi realizada com recurso a três instrumentos de 

investigação:  o  Inventário  de  Violência  Conjugal  de  Matos,  Machado  e  Gonçalves, 

(2000); a escala de Sinalização do Ambiente Natural Infantil de Sani (2003); e a Escala 

de Crenças da Criança sobre a Violência de Sani (2003).

Os resultados obtidos corroboram os dados da revisão bibliográfica efectuada, na 

medida em que nos indicam que 37.6% dos 133 sujeitos que,  actualmente,  mantêm 

relações amorosas já tiveram, pelo menos, um comportamento agressivo para com o/a 

seu/sua parceiro/a  e  57% dizem ter  sido vítima de abusos.  Dos 237 estudantes  que 

mantiveram relação de namoro no passado, 45.1% admitiram ter  praticado um acto 

abusivo com o/a seu/sua parceiro/a e 57% assumem ter sido vítimas de comportamentos 

abusivos  nas  suas  relações  passadas.  O  mesmo  se  verifica  na  sinalização  de 

comportamentos violentos em contexto familiar, dado que 16.3% dizem ter assistido no 

último ano, uma ou duas vezes, a comportamentos violentos. Os resultados apontam 

ainda, a existência de uma relação estatisticamente significativa, entre sinalização de 

comportamentos violentos no seio familiar e a presença de relações de namoro abusivas. 

Quanto à correlação destes comportamentos violentos com as crenças individuais dos 

sujeitos não foram encontrados valores estatisticamente significativos.


