
Resumo 

 

 O problema das crianças e jovens maltratados, as características sócio-

demográficas das famílias maltratantes e o impacto dos maus-tratos no funcionamento 

das crianças e jovens constituem os temas centrais desta dissertação. A história dos 

maus-tratos faz parte da história da humanidade, e se inicialmente a agressão e a 

hostilidade contra os mais novos eram socialmente aceites, actualmente os esforços das 

entidades preocupadas com a Infância e com a Juventude vão no sentido de proteger os 

menores e de promover percursos de vida saudáveis, como é o caso das Comissões de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo (CPCJ). Na tentativa de melhor se 

compreender este fenómeno, têm vindo a surgir teorias explicativas com diferentes tipos 

de abordagem e explicações possíveis, embora seja consensual a ideia de que é 

necessário perceber a articulação em rede de várias dimensões (culturais, psicológicas, 

sociais, etc.). Por outro lado, vários estudos se têm debruçado sobre o impacto dos 

maus-tratos nos vários domínios do funcionamento das crianças e jovens e vários 

factores têm sido apontados como constituindo um risco para a ocorrência de violência 

e negligência dentro das famílias. Este estudo, de carácter descritivo e correlacional, 

envolveu 60 crianças e jovens, sinalizadas nas CPCJ’s por maus-tratos, com idades 

compreendidas entre os 6 e os 16 anos, pais maltratantes e professores. O processo de 

investigação permitiu descrever algumas características das famílias que poderão estar 

na base dos maus-tratos ou exacerbar condutas desajustadas, como é o caso das 

situações de desemprego ou isolamento social. Verificou-se, ainda, que os problemas de 

atenção, a agressividade e os sintomas de ansiedade e depressão parecem constituir um 

padrão de funcionamento das crianças e jovens maltratados. Permitiu, também, perceber 

que existe uma forte relação entre várias áreas do funcionamento dos menores, 



indicador de que os problemas causados pelos maus-tratos são transversais a vários 

domínios do funcionamento. Por outro lado, o estudo admite que nesta amostra 

específica os comportamentos externalizadores dominam o seu perfil comportamental. 

Por último, foi traçado um padrão de comportaentos, através de uma análise mais 

qualitativa, de modo a facilitar a intervenção junto de crianças e jovens e de alertar pais 

e educadores para a importância do diálogo, da atenção e da vigilância. 

 


