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ntrodução  

O Manual de Educação de Pares para a Erradicação da Violência no Namoro foi 

concebido no âmbito do projeto Relações IN: Igualdade no Namoro, promovido 

pela Associação Portuguesa de Cidadania Activa (APCA), associação que procura 

promover a cidadania e contribuir para a construção de uma sociedade civil mais 

esclarecida, mais informada e mais dinâmica.  

O projeto Relações IN: Igualdade no Namoro pretendeu promover uma cultura de 

relações de intimidade não violentas entre jovens, partindo da desconstrução dos 13 

mitos identificados na campanha “Namoro Violento não é Amor” (CIG 2008). Foi 

desenvolvido entre 1 de agosto de 2018 e 31 de julho de 2019, através de uma parceria 

entre a APCA, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC), a Câmara 

Municipal da Figueira da Foz e a Câmara Municipal da Lousã e apoiado financeiramente 

pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género1. 

O objetivo do Manual de Educação de Pares para a Erradicação da Violência no Namoro 

é proporcionar linhas de orientação na utilização da Educação de Pares enquanto 

estratégia de prevenção da violência no namoro na juventude. Este manual resultou da 

organização de 16 iniciativas de sensibilização, num processo participado com 223 

pessoas representativas dos públicos-alvo do manual no futuro – designados por 

profissionais da Juventude: técnic@s de intervenção (a nível local), dirigentes de 

associações juvenis (incluindo, dirigentes da comunidade cigana) e, em particular, 

jovens, do ensino secundário e do ensino básico. Realça-se que a problematização da 

palavra namoro surgiu na ação com a comunidade cigana – membros do Grupo Ativo 

Comunitário Cigano (GACC) e da Ribaltambição (Associação para a Igualdade de Género 

nas Comunidades Ciganas) – e foi aprofundada na reflexão ocorrida no encontro de 

discussão focalizada com especialistas na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 

coordenadoras do projeto (O)Usar & Ser Laço Branco. Agradece-se a todas as entidades 

 
1Financiado pela CIG – Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género – enquanto Organismo 
Intermédio, cofinanciado pelo POISE Medida 3.17.5 Ações de Sensibilização para o público em geral e ou 
públicos específicos e produção e divulgação de material formativo, informativo e pedagógico, Portugal 
2020 e o pelo Fundo Social Europeu 
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parceiras e a todas as pessoas participantes a sua preciosa colaboração, que em muito 

contribuiu para a qualidade do manual! 

Enquanto forma de relação humana, o namoro na adolescência ou juventude pode 

caraterizar-se por um contacto preliminar para ter um melhor conhecimento da outra 

pessoa, dos próprios sentimentos ou, simplesmente, para passar agradavelmente o 

tempo ou ficar com a outra pessoa, sendo marcado pela brevidade do contacto e a 

ausência de compromisso. No ficar com a outra pessoa, as trocas afetivas surgem de 

forma flexível, desprendidas com o futuro e com a continuidade da relação.  

O Manual de Educação de Pares para a Erradicação da Violência no Namoro pretende 

trabalhar com jovens que ainda não namorem ou se encontrem numa fase da vida em 

que experimentem este tipo de relacionamentos afetivos, livres de condicionamentos e 

compromissos, para facilitar a reflexão prévia e promover a construção de Relações IN, 

com Igualdade no Namoro.  Está dividido em três partes.  

Na primeira parte, Educação de Pares, são apresentados os conceitos, fundamentos 

teóricos, abordagens e formas de implementação de um programa de educação de 

pares, salientando-se o perfil e as competências e atitudes a desenvolver com as pessoas 

e equipas educadoras de pares. Conclui-se com os métodos e técnicas para dinamizar 

as atividades de sensibilização. 

Na segunda parte, Violência no Namoro, faz-se o argumentário da prevenção da 

violência no namoro, começando por se apresentar os conceitos, tipos de violência e o 

impacto ou consequências na saúde das vítimas; abordam-se as estatísticas, 

salientando-se os indicadores de vitimação ou ocorrência e os indicadores de 

legitimação ou normalização da violência; e questionam-se e promove-se a 

desconstrução das crenças e os mitos legitimadores da violência na namoro. Conclui-se 

com as características das Relações IN Igualdade no Namoro. 

Na terceira parte, Dinâmicas de Grupo, apresentam-se as 13 propostas de dinâmicas a 

trabalhar com os pares para desenvolverem atitudes e comportamentos não violentos 

e promotores de Relações IN Igualdade no Namoro. 
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 que é a educação de pares? 

O conceito de Educação de Pares parte da evidência que as pessoas que 

pertencem ao mesmo grupo social se educam mutuamente. O grupo de 

pares exerce uma forte influência social, especialmente sobre as pessoas 

jovens, desempenhando um papel fundamental no processo de construção e 

consolidação da identidade e autonomia, partilhando ideias, atitudes, valores e 

comportamentos. 

A Educação de Pares enquanto metodologia educativa permite às pessoas que se situam 

no mesmo patamar – em igualdade de condições (por exemplo, que pertençam ao 

mesmo grupo social, considerando a idade, sexo, escolaridade, estatuto social, 

profissão, etc.; ou que apresentem em comum comportamentos de risco), possam 

comunicar umas com as outras, de forma a transmitir informação, desenvolver 

competências e partilhar recursos. Permite simultaneamente promover a aprendizagem 

e o desenvolvimento da outra pessoa (educatividade) e de si mesma (educabilidade), 

sendo uma aprendizagem cooperativa.  

A Educação de Pares é uma abordagem na qual uma minoria de representantes de pares 

de um grupo ou população, tenta informar e influenciar a maioria. O objetivo é motivar 

para a alteração de atitudes, crenças e comportamentos. O seu potencial assenta na sua 

capacidade de adaptar as mensagens inovadoras às necessidades, valores e práticas 

grupais ou locais. Neste sentido, os pares surgem como um recurso humano inestimável 

que permite uma adaptação das mensagens de educação para os direitos humanos ou 

de prevenção para a saúde a cada grupo social, cultura ou estilo de vida, uma vez que 

conhecem as problemáticas, os cenários e as pessoas, tornando-se muitas eficazes na 

transmissão da informação.  

É considerada útil: 

✓ como contributo para a aprendizagem criativa; 

✓ ajudando a ultrapassar problemas de motivação para a mudança 

comportamental; 

✓ desenvolvendo a auto-estima e providenciando experiências sociais 

construtivas. 

O 
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Quais os fundamentos teóricos da educação de pares? 

• As pessoas amigas procuram conselhos entre si e são influenciadas pelas expectativas, 

atitudes e comportamentos do grupo a que querem pertencer; 

• A informação, particularmente a informação significativa, é mais facilmente partilhada 

entre pessoas de uma idade próxima;  

• As pessoas são persuasíveis por alguém ligeiramente superior, mas não muito 

superior;  

• Os indivíduos necessitam da oportunidade de praticar comportamentos modelados e 

de serem reforçados pelos seus desempenhos para poderem modificar o seu 

comportamento. 

Os pares influenciam a formação de novos valores e atitudes 

Educar tem como finalidade o desenvolvimento e a plena expansão da personalidade 

humana, o que acontece apenas inserida numa comunidade. As pessoas que adquiriram 

valores de respeito e igualdade, atitudes de empatia e de responsabilidade, e que 

desenvolveram capacidades de trabalhar cooperativamente e de pensar criticamente 

serão menos capazes de violar as normas sociais e os direitos humanos das outras 

pessoas. Há assim uma responsabilidade construtiva, um dar e receber, um exercer os 

direitos e um dever de os respeitar, uma ação que pode levar à transformação 

comunitária. 

A juventude é uma etapa do ciclo de vida com potencialidade de tornar as pessoas 

agentes ativas de mudança, capazes de interiorizarem novos conhecimentos, de 

desconstruírem mitos, de adquirirem competências e de as utilizarem eficazmente e de 

refletir sobre os efeitos dos seus comportamentos, tomando decisões pró-ativas de 

mudanças com repercussões no seu mundo pessoal e comunitário. Utilizar a 

metodologia de Educação de Pares com jovens permite ganhos de eficácia na 

aprendizagem de novos comportamentos, uma vez que cada jovem é simultaneamente 

um modelo credível e especialista nas problemáticas da juventude. 

A Educação de Pares parte do reconhecimento de que os grupos sociais ou de pares são 

estruturantes nos processos de socialização, sendo parte integrante em toda a 
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aprendizagem, sobretudo na dimensão informal e/ou não formal. Há especialistas que 

sugerem a legitimação da educação de pares assente em quatros pontos fundamentais: 

✓ Eficácia, pela proximidade entre os pares;  

✓ Comunicação, pelo uso de linguagens comuns;  

✓ Rentabilidade, pela possibilidade de reação em cascata e seu efeito 

multiplicador;  

✓ Habilitação, pela própria aprendizagem que advém da planificação séria de um 

determinado processo de educação de pares. 

Os pares podem educar para a saúde 

Na adolescência, os pares, pelas especificidades próprias inerentes à sua fase de 

desenvolvimento, apresentam importantes oportunidades de eficácia no 

desenvolvimento de programas de educação para a saúde. Muitos projetos de saúde 

pública têm sido desenvolvidos com o apoio dos pares na prevenção de 

comportamentos de risco relativos ao HIV/SIDA e outras infeções sexualmente 

transmissíveis (IST), o consumo de tabaco, álcool ou drogas ou qualquer ato de violência 

interpessoal (bullying, violência sexual, violência no namoro, etc.), comprovando que as 

influências sociais e normativas, como os canais de comunicação par a par, são 

determinantes para a redução de comportamentos de risco. Os pares têm-se assumido 

como modelos credíveis e especialistas: ao viver de uma forma saudável; ao transmitir 

informação e conhecimento científico válido que, ao confrontar mitos e crenças dos 

seus pares, permite desenvolver capacidades de pensamento e de raciocínio; e ao 

promover atitudes que, ao empoderar rapazes e raparigas, conduzem a um 

comportamento mais saudável e responsável entre os seus pares. Essencialmente, o que 

distingue a educação de pares da participação habitual de jovens, é a assunção do papel 

de modelo especialista e agente de mudança. 

Os pares podem educar para os direitos humanos  

Os pares podem educar para os direitos humanos. Educar para os direitos humanos 

consiste em facilitar o desenvolvimento de capacidades de aplicação dos direitos 

humanos à vida quotidiana, promovendo atitudes e comportamentos imprescindíveis 
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para defender os direitos humanos de todas as pessoas e todos os grupos da sociedade. 

Os direitos sexuais e reprodutivos são uma parte integrante dos direitos humanos, o que 

significa que cada pessoa deve ser capaz de viver uma sexualidade e vida sexual 

satisfatória, não coerciva e livre de riscos e sem situações de violência nas suas relações 

de intimidade. A violência no namoro é incompatível com uma vivência de respeito pela 

dignidade da pessoa humana e pelos direitos humanos fundamentais.  

O que são os direitos humanos? 

Os direitos humanos refletem as necessidades e valores humanos básicos, 

estabelecendo os princípios sem os quais as pessoas não podem viver condignamente. 

Corporizam a liberdade, a igualdade, a dignidade, o respeito e a justiça; incluem o direito 

à não-discriminação, o direito à vida, à liberdade de pensamento e de expressão, o 

direito ao casamento, a constituir família e à proteção da mesma, à segurança pessoal, 

o direito à habitação, à educação, à saúde, direito ao trabalho, ao repouso e ao lazer.  

Os direitos humanos são universais, são para todas as pessoas, em todas as partes do 

mundo e em todos os países. Os direitos humanos são para cada pessoa 

individualmente, qualquer que seja a cor da pele, origem étnico-cultural, sexo, idade, 

lugar na família, orientação sexual, religião ou participação política. São inalienáveis, 

indivisíveis e interdependentes, não podendo nunca ser retirados. Todos os direitos têm 

o mesmo grau de importância e são complementares. São essenciais para a promoção 

e realização de relações estáveis e harmoniosas entre as comunidades e para promover 

a compreensão mútua, a tolerância e a paz. 

Criar uma cultura para os direitos humanos 

Para consagrar os direitos humanos e as liberdades fundamentais é preciso criar uma 

cultura para os direitos humanos: uma cultura em que os direitos de todas as pessoas 

sejam respeitados e em que os próprios direitos sejam protegidos; uma cultura em que 

as pessoas entendam os seus direitos e responsabilidades, reconheçam as violações dos 

direitos humanos e tomem medidas para proteger os direitos de outras; uma cultura 

onde os direitos humanos façam tanto parte da vida dos indivíduos como a língua, os 

costumes, as artes e as ligações ao lugar. Educar para os direitos humanos é 

fundamental para a promoção da igualdade e da participação das pessoas nos processos 
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de tomada de decisão, o acesso a um padrão de vida adequado e o direito à 

autodeterminação. 

O que é educar para os direitos humanos?  

Para cumprir-se, a Educação para os Direitos Humanos envolve três dimensões: 

• Aprender sobre os direitos humanos, o conhecimento sobre os direitos humanos, o 

que são, e como estão salvaguardados e protegidos; 

• Aprender através dos direitos humanos, reconhecendo que o contexto e a forma como 

a aprendizagem dos direitos humanos é organizada e transmitida tem de ser coerente 

com os valores dos direitos humanos (por exemplo, participação, liberdade de 

pensamento e de expressão, etc.) e que, em educação para os direitos humanos o 

processo de aprendizagem é tão importante quanto o conteúdo da aprendizagem; 

• Aprender para os direitos humanos, pelo desenvolvimento de capacidades, atitudes e 

valores para as pessoas aprendentes aplicarem os valores dos direitos humanos nas suas 

vidas e agir, de forma autónoma ou com outras pessoas, para a promoção e defesa dos 

direitos humanos. 

Os pares podem prevenir a violência no namoro 

Relativamente à violência no namoro, os pares são muitas vezes confidentes, portanto 

potenciais agentes privilegiados para providenciar conforto e suporte emocional e 

transformar uma relação abusiva numa relação igualitária e saudável. As atitudes 

relativamente ao uso da violência – nomeadamente, o facto de as pessoas acreditarem 

que a violência é uma forma aceitável de resolver conflitos – têm sido apontadas, de 

forma recorrente na literatura, como um fator de risco para a ocorrência de 

comportamentos abusivos nos relacionamentos íntimos.  

A implementação de programas de prevenção e combate à violência no namoro 

juvenil através da Educação de Pares permite assim a resolução não violenta dos 

conflitos dentro do casal e a construção de relações sociais de género paritárias e de 

cooperação, independentes de estereótipos, abordando crenças e valores relacionados 

com os papéis sexuais tanto das mulheres como dos homens, as masculinidades, as 

conceções do amor e da intimidade e os direitos humanos.   
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omo elaborar um programa de educação de pares? 

Todo o programa de educação de pares implica uma mudança, logo uma 

mundivisão da sociedade em circulação, fluída, influenciada por diversos 

processos económicos, sociais e políticos. A elaboração de um projeto segue 

uma sequência de etapas ou passos a dar, começando pelo reconhecimento da situação, 

através da realização de um diagnóstico que traduza numa imagem clara o contexto de 

intervenção, de forma a preparar o projeto para dar resposta aos problemas desse 

grupo ou comunidade.  

Desta forma, é necessário seguir três etapas: 

1 – Definir a população alvo e efetuar um diagnóstico ou levantamento das necessidades 

dessa mesma população; 

2 – Planear, estruturar metas e desafios (definir os objetivos a alcançar, definir o modelo 

do projeto a seguir e determinar o modo de avaliação); 

3 – Implementar o projeto: 

a) Estabelecer parcerias e angariar financiamentos; 

b) Elaborar um plano de ação (construir e manter um projeto de parceria); 

c) Selecionar o grupo de jovens educadores de pares, tendo por base alguns 

critérios essenciais: verificar se querem realmente integrar o projeto 

(voluntariado), devem ser aceites pelo grupo no qual se pretende intervir (grupo 

de jovens pares educandos) e devem ser detentores de uma personalidade 

passível de se adequar à formação e às tarefas/atividades a desenvolver; 

d) Definir e criar as condições necessárias ao apoio das atividades (logística de 

formação e implementação); 

e) Escolher a equipa de coordenação do projeto; 

f) Estruturar e promover a avaliação. 

Abordagens da educação de pares 

A variedade de abordagens na educação de pares é muito grande, correspondendo a 

uma panóplia diversificada de experiências e metodologias de ensino-aprendizagem 

que abarca realidades e programas com características muito distintas. Porém, podem 

C 
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ser agrupadas em quatro. Qualquer delas pode constituir uma opção para prevenir a 

violência no namoro. A escolha deverá estar relacionada com o 

orçamento/financiamento disponível, as parcerias protocoladas e a duração do projeto.  

Abordagem pedagógica ou educacional 

É uma abordagem simples, sem grandes custos de implementação. Usa as estruturas e 

contextos formais de educação, por exemplo, escolas e centros de formação, para a sua 

execução. A estratégia baseia-se na transferência de informação concreta, 

desenvolvendo a autoeficácia e as capacidades de negociação. As atividades utilizadas 

podem ter a autoria da equipa de coordenação ou serem elaboradas pelos próprios 

educadores de pares: 

• Privilegia o cenário de educação formal para apresentar a informação; 

• As sessões são fixas, tendo a duração de 1h-2h; 

• Utiliza técnicas didáticas e interativas; 

• A presença de pessoas adultas não é obrigatória; 

• As pessoas que desempenham a função de educadoras de pares possuem a mesma 

idade ou são ligeiramente mais velhos e podem não ter vivenciado as mesmas 

experiências; 

• Abordagem que privilegia a passagem da informação, a descodificação de mitos e 

noções erradas. 

Abordagem de intervenção no terreno 

Implementada em contextos educativos não formais, normalmente em organizações 

que dão apoio e trabalham com a população alvo da intervenção. Nesta estratégia a 

pessoa educadora de pares raramente pertence ao grupo social que vai ser alvo da 

educação de pares, mas partilha as características dessa população: 

• Privilegia o cenário de educação não formal (centros culturais e recreativos, clubes 

desportivos, centros sociais e paroquiais, associações juvenis, etc.); 

• Utiliza técnicas didáticas e interativas; 
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• Intervenção em grupos com características de vulnerabilidade social (ex: jovens de 

minorias étnicas, delinquentes, pessoas seropositivas, toxicodependentes, jovens NEET: 

Não Estuda, não Estagia nem frequenta qualquer tipo de formação, não Trabalha, etc.); 

• As pessoas que desempenham a função de educadoras de pares geralmente 

pertencem a grupos sociais diferentes do grupo alvo, embora muitas vezes tenham a 

mesma idade, pertençam ao mesmo grupo étnico, partilhem a mesma linguagem e 

experiências, etc.; 

• Abordagem centrada em grupos que se encontram nas margens da sociedade ou em 

situação de exclusão social, que abandonaram o trajeto de educação formal. 

Abordagem de difusão 

Baseia-se na comunicação informal jovem a jovem nas influências sociais que ocorrem 

nos contextos informais, utilizando as redes sociais existentes e os canais de 

comunicação de forma a difundir a mudança ou inovação através do grupo. O uso de 

líderes de opinião – influencers – com redes sociais alargadas, pode ampliar o efeito: 

• Privilegia a comunicação do tipo informal e horizontal: jovem a jovem, par a par;  

• Os pares educadores partilham o mesmo grupo social dos pares educandos;  

• Aproveita os contextos existentes (redes sociais e canais de comunicação) de modo a 

difundir a influência, mudança e inovação; 

• Utiliza técnicas interativas: discussão espontânea, peças de teatro, vídeos ou sketches, 

programas de rádio, quiosques de informação, festivais, etc.; 

• Centra-se no princípio de que o pequeno grupo pode influenciar o grande grupo, a 

partir da partilha de informação, valores, ideias, atitudes e comportamentos; 

• Recorre e utiliza a pessoa que seja líder de opinião. 

Abordagem de mobilização comunitária 

Esta estratégia utiliza a comunidade local como base e envolve uma grande parceria 

entre as organizações da comunidade, líderes de opinião, profissionais e jovens.  Nesta 

estratégia, a responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação das intervenções 

recai sobre as pessoas jovens educadoras dos seus pares, nomeadamente estudantes e 

jovens participantes nas ações das associações: 
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• Tem por cenário base a comunidade local (ex: comunidades étnicas, geográficas, 

escolares e religiosas); 

• Estabelece parcerias com as organizações da comunidade, líderes de opinião, jovens e 

profissionais; 

• Os pares educadores representam a comunidade mais do que um projeto ou 

organização; 

• É uma abordagem mais complexa do que as abordagens referidas anteriormente 

combinando em muitos casos aspetos destas três abordagens (abordagem educacional, 

difusão e intervenção no terreno). 

Criar e gerir uma equipa de trabalho 

Os projetos de educação de pares envolvem muitas pessoas. Trabalhar com jovens, 

especialmente durante a adolescência, significa envolver vários elementos de ligação, 

como pais, professores e jovens de idades mais avançadas. As parcerias são 

fundamentais, variando as entidades de acordo com a abordagem utilizada. O trabalho 

de parceria deve ser estabelecido durante o planeamento e mantido ao longo do projeto 

para salvaguardar o interesse, envolvimento e cooperação de todas as entidades. É 

importante uma boa estratégia de comunicação. 

Ambiente de trabalho estimulante  

Um ambiente de trabalho estimulante permite manter a equipa de projeto motivada. 

Convém assegurar: 

• Um ambiente propício à formação, não preconceituoso e que seja aberto e 

seguro; 

• Experiências inovadoras e motivadoras (tais como: conhecer pessoas que 

viveram uma relação de namoro abusiva ou que experienciaram violência 

doméstica); 

• Aprendizagem através de experiências (jogos, exercícios, brainstorming); 

• Oportunidades no terreno para as pessoas educadoras de pares; 

• Tempo e recursos para preparar antecipadamente a ida para o terreno; 

• Uma equipa forte confiante e securizante;  

• Transmitir o sentimento de que se pode fazer a diferença; 
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• Um ambiente que inclua momentos de diversão e boa disposição, que reforça os 

laços de relacionamento e espírito de grupo, incluindo a realização de atividades 

sociais; 

• A capacidade para explorar e resolver conflitos dentro do grupo; 

• A atenção aos incentivos e motivação (podem incluir lanches, certificados, saídas 

em grupo, créditos pelo trabalho comunitário desenvolvido, aprovação e 

agradecimentos pelos destinatários, atenção dos mass media, etc.). 

Que características deve possuir uma pessoa educadora de pares? 

Há algum consenso relativamente às características essenciais que uma pessoa 

educadora de pares deve possuir: 

✓ Capacidade de comunicação e assertividade; 

✓ Potencial para representar um modelo a seguir por parte dos pares; 

✓ Espírito inovador e abertura à mudança; 

✓ Potencial de liderança; 

✓ Capacidade para trabalhar em grupo e em equipa; 

✓ Ter a confiança, respeito e empatia por parte do grupo; 

✓ Respeito pelos outros e pela confidencialidade da informação; 

✓ Não ter preconceitos; 

✓ Motivação e comprometimento com o programa; 

✓ Interesse pelo tema do projeto ou por um método específico da intervenção (p. 

ex., produção de vídeos, dramatização, etc). 

Preparar a formação da equipa educadora de pares 

A equipa educadora de pares será alvo de um processo formativo que normalmente se 

inicia com uma sessão de formação intensiva, por exemplo, um fim-de-semana em 

regime residencial. Em seguida haverá sessões de formação mais curtas sobre temas 

específicos sobre as temáticas a serem trabalhadas; sessões para desenvolver as 

capacidades de comunicação; sessões de apoio e acompanhamento; sessões de 

autodesenvolvimento e empoderamento, com a equipa de supervisão e a realização de 

atividades sociais. Estes momentos de formação visam apoiar e promover o 

desenvolvimento pessoal da equipa educadora de pares. Em situação de grupo, cada 
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pessoa irá descobrir a sua importância, de preferência num ambiente de amorosidade 

e apoio grupal. Recomenda-se também a realização de ateliers, quer de carácter 

científico, quer metodológico, por especialistas das diferentes áreas de intervenção do 

projeto. 

Resumindo, os programas de formação deveriam incluir os seguintes elementos: 

✓ Reuniões preparatórias ou brainstorming (criação e discussão de ideias); 

✓ Transmissão de conhecimento formal sobre a violência no namoro, socialização 

de género, mitos e crenças do amor romântico, direitos humanos e 

(des)igualdade de género, diversidade étnica, cultural e sexual (Orientação 

sexual, Identidade e Expressões de género e Características sexuais), relações de 

intimidade saudáveis e outros assuntos relacionados; 

✓ Centrar-se no desenvolvimento pessoal, empoderamento e questionamento 

sobre processos de discriminação múltipla, estereótipos e preconceitos e 

promoção de interculturalidade; 

✓ Treino de competências, tomada de decisões e resolução de conflitos; 

✓ Providenciar apoio continuado, formação suplementar e assistência. 

Apoio continuado à equipa educadora de pares 

A pessoa que inicia o seu trabalho de educação de pares precisa de se sentir apoiada, 

nomeadamente, pela equipa de projeto com quem trabalha, pelo grupo de supervisão 

(se houver) e pelo grupo de educação de pares como um todo. As redes de trabalho e o 

intercâmbio com projetos similares de educação de pares podem ser bastante 

encorajadores ao facilitar o intercâmbio de ideias e experiência. Para evitar que possa 

perder o interesse ou sentir dificuldades avassaladoras e desistir, deve ser assegurado: 

• Informação atualizada e acesso a informação e aconselhamento profissionais; 

• Treino contínuo de (auto)desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

• Encontros de grupo para brainstorming no sentido de surgimento de novas atividades; 

• Acompanhamento nas dinâmicas do grupo, nomeadamente na resolução de conflitos; 

• Apoio emocional, incluindo gestão de expectativas e do seu próprio entusiasmo, e 

focagem na temática e estímulo para o trabalho que está a ser realizado; 
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• Apoio técnico nas atividades em que não têm competência, por exemplo, design 

gráfico de cartazes, peças de teatro, representações, etc. 

• Intervenção para gestão de conflitos ou problemas entre as equipas de educação de 

pares, de mediação, etc. 

O impacto da educação de pares 

Um programa de educação de pares ajudará cada participante a desenvolver e reforçar: 

✓ Autoconfiança, autoestima; 

✓ Responsabilidade; 

✓ Atitudes assertivas; 

✓ Capacidade de comunicação; 

✓ Capacidade para ouvir as outras pessoas; 

✓ Competências de organização e de gestão.  

Como avaliar o trabalho desenvolvido 

Um programa de educação de pares pode ser complicado de avaliar, porque envolve 

uma variedade de participantes e de enquadramentos, utiliza influências sociais e/ou 

difusão para produzir impacto, e pode usar um número considerável de atividades de 

implementação específicas. Por outro lado, as características e as atividades, de um 

projeto participado e de aprendizagem colaborativa tendem a modificar-se, de um dia 

para o outro, para ir ao encontro dos interesses dos pares ou das parcerias, tornando-

se num working in progress ou “alvo em mudança”.  

Existem dois grandes tipos de avaliação para verificar a eficácia dos programas – a 

avaliação de processo (direcionada para a monitorização da concretização dos objetivos 

e das atividades do projeto) e a avaliação dos resultados (ou de impacto) do programa 

junto dos seus grupos alvo.  

Relativamente à avaliação de processo em programas de educação de pares para 

erradicação de violência no namoro, importa monitorizar duas componentes:  

✓ a formação da equipa educadora de pares;  

✓ as atividades de sensibilização desenvolvidas pela equipa educadora de pares. 
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Relativamente à formação, importa analisar: 

✓ Processo de formação; 

✓ Informação recebida ou aprendizagem ocorrida na formação sobre violência no 

namoro e afins; 

✓ Estratégias de aprendizagem colaborativa para prevenção da violência no 

namoro e desconstrução dos 13 mitos e crenças do amor romântico; 

✓ Alterações nas atitudes e comportamentos em resultado do seu envolvimento 

no projeto (competências desenvolvidas). 

Relativamente às atividades de sensibilização desenvolvidas, dependendo da 

abordagem utilizada, importa quantificar: 

✓ Número de pessoas educadoras de pares/influencers ativas no projeto; 

✓ Taxa de desistência das pessoas educadoras de pares; 

✓ Número de pessoas sensibilizadas (segregadas por idade, sexo e etnia, se 

possível) em sessões ou encontros; 

✓ Número, frequência e participação das sessões ou encontros; 

✓ Questões colocadas por participantes em sessões ou encontros; 

✓ Alcance da interação ocorrida nas redes sociais; 

✓ Número de materiais de informação, sensibilização, educação e/ou comunicação 

distribuídos (tais como posters e folhetos, vídeos, se tiverem sido produzidos ou 

havido uma campanha de sensibilização multimédia). 

Relativamente à avaliação de impacto, importa verificar o alcance da população-alvo 

abrangida e das alterações atitudinais e comportamentais ocorridas, nomeadamente: 

✓ Número de pessoas na população– alvo sensibilizadas; 

✓ Informação recebida ou aprendizagem ocorrida nas sessões ou encontros sobre 

violência no namoro e afins; 

✓ Estratégias de aprendizagem colaborativa para prevenção da violência no 

namoro e desconstrução dos 13 mitos e crenças do amor romântico; 

✓ Alterações nas atitudes e comportamentos em resultado do seu envolvimento 

no projeto (partindo da violência autorrevelada).  
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omo gerir o desenvolvimento de competências? 

Uma das finalidades de um programa de educação de pares é o 

empoderamento dos Pares Educadores. O processo de estimular e capacitar 

os seus pares para o questionamento, a aprendizagem, a discussão e a 

prossecução de objetivos, reforça o seu próprio pensamento crítico e a autoconfiança 

na capacitação para provocar mudanças significativas na comunidade. Contudo, a 

dinamização das sessões educativas com base na aprendizagem experiencial é uma 

tarefa exigente para principiantes.  

O que é a aprendizagem experiencial?  

Aprendizagem experiencial significa aprender através da experiência ou a partir da 

experiência, traduzindo um processo de aprendizagem no qual o conhecimento é criado 

através da transformação da experiência vivida. Neste modelo, aprender é entendido 

como o processo de atribuir um significado à experiência, ou seja, adquirir experiências 

significativas. A aprendizagem só acontece quando, para além de sentir ou vivenciar as 

experiências, se reflete sobre o que aconteceu, se teoriza, formulando conclusões, e se 

experimenta, transformando o que se aprendeu. A educação de pares enquanto 

proposta educativa parte do pressuposto de que as aprendizagens mais relevantes e 

duradouras são aquelas que se relacionam com aspetos concretos da vida de quem 

aprende, com os seus contextos reais de interação, com os seus interesses e/ou com as 

suas necessidades. 

Figura 1. Modelo do processo de aprendizagem experiencial 

 

C 
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A aprendizagem enquanto mudança  

As pessoas aprendem quando adquirem novos conhecimentos, quando modificam 

práticas e comportamentos ou quando alteram o modo como sentem ou se posicionam 

face a determinados aspetos da realidade. Porém, é quando estas três dimensões – o 

saber, o fazer e o ser – se articulam de modo coerente e se reforçam mutuamente que 

a aprendizagem se realiza de forma mais significativa e duradoura; é aí que 

verdadeiramente ocorrem mudanças nas pessoas, as chamadas mudanças atitudinais. 

Sensibilizar ou formar pessoas?  

Sensibilizar significa a tomada de consciência sobre alguma ideia ou objeto. O ato de 

sensibilizar implica um trabalho sobre a consciência de outra pessoa e/ou sobre a 

própria consciência. Formar remete para o desenvolvimento humano de valores e 

atitudes. No ato de formar podemos falar de hétero formação (perspetiva centrada no 

desenvolvimento da pessoa que tem como tarefa dinamizar o processo de 

aprendizagem), de co-formação (perspetiva centrada no desenvolvimento do grupo 

enquanto entidade aprendente – aprender em conjunto) e a auto formação (perspetiva 

centrada no desenvolvimento e capacidade de aprender de cada pessoa). 

O que são valores humanos? 

Os valores podem ser definidos como conceitos ou crenças acerca de comportamentos 

ou estados desejados que transcendem situações específicas, guiam, selecionam e/ou 

avaliam o comportamento e os acontecimentos e são ordenados pela sua importância 

relativa.  

Os valores humanos são universais? 

A teoria dos Valores Humanos Básicos reconhece dez valores universais, transculturais, 

organizando-os em quatro grupos, numa estrutura circular ao longo de duas dimensões 

bipolares. A primeira dimensão é a abertura à mudança versus a conservação, que 

contrasta a independência e a obediência. A segunda dimensão bipolar é a 

autopromoção versus a autotranscendência, contrastando os seus próprios interesses 

com o bem-estar das outras pessoas e da comunidade. Os dez valores estão 

interconectados e influenciam-se mutuamente, podendo opor-se levemente ou 

fortemente, ou confluírem levemente ou fortemente (por exemplo, conformidade vai 



22 
 

ao encontro da segurança; benevolência entra em conflito com poder). Tradição e 

conformidade compartilham objetivos motivacionais particularmente semelhantes, 

sendo consolidados na mesma cunha circular.  

Figura 2. Modelo de valores humanos 

 

Como criar espaços adequados à aprendizagem? 

É tarefa da pessoa educadora de pares criar (e manter) espaços de aprendizagem, tanto 

em sala como no terreno, adequados ao trabalho de desenvolvimento humano que se 

pretende fazer. Estes espaços devem ser seguros e confortáveis.  

Um espaço psicológico seguro e confortável implica: 

● Uma atmosfera de ensino positiva na qual é estimulada a participação e a produção 

de ideias é motivada e não julgada; 

● Respeito pela confidencialidade pessoal; 

● Proteção através de uma cuidadosa supervisão psicológica para que o conteúdo do 

ensino não seja demasiado surpreendente ou distante para o grupo participante; 

● A capacidade de exclusão de qualquer participante do programa, no caso de constituir 

uma ameaça à segurança e bem-estar das restantes pessoas; 

● A possibilidade de crescer e aprender em equipa; 

● Oportunidades para visitas de terreno; 

● A capacidade de apoiar no imediato a resolução de conflitos; 
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● Aceitar que toda a gente é igualmente importante e merecedora de respeito em 

qualquer circunstância; 

● Consentimento parental da participação de crianças menores no programa, quando 

se justificar; 

● Um ambiente que transmita a cada participante que a sua participação é útil. 

Um espaço físico seguro e confortável implica: 

● Assentos confortáveis ou um espaço cómodo para se sentarem; 

● Temperatura agradável; 

● Luminosidade adequada; 

● Bom isolamento do ruído exterior; 

● Boa acústica do espaço, que permita que as pessoas se possam ouvir umas às outras; 

● Nada que distraia visualmente os participantes e isolamento face a olhares do 

exterior; 

● Comida e bebidas adequadas nos momentos de intervalo; 

● Espaço que permita que todas as pessoas se vejam umas às outras; 

● Um espaço em local seguro. 

Como preparar uma sessão formativa?  

A organização de uma sessão ou encontro de prevenção de violência no namoro começa 

com a definição do plano de sessão. Idealmente, a sessão deveria ser ensaiada uma 

semana ou uns dias antes do evento. Pode haver o risco de uma autoconfiança 

exagerada, das pessoas educadoras de pares pensarem que se encontram bem 

preparadas, embora não o estejam e isto só se torne visível aquando do ensaio geral. É 

essencial o treino das competências em situação para ganharem à vontade com as 

técnicas que querem utilizar. Devem também ser capazes de gerir uma audiência de 

jovens de uma forma cuidada e apropriada: as atividades, e o tempo gasto com cada 

uma delas, mudará de acordo com a idade ou grupo etário da população. Na definição 

do plano da sessão, deve-se indicar também a pessoa responsável pela dinamização de 

cada atividade, embora prevendo outras alternativas para o caso de um qualquer 

imprevisto. 
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Como gerir os conflitos? 

O desacordo e a emoção são inevitáveis nos grupos, porque as pessoas olham para o 

mundo de forma diferente e as suas crenças e preconceitos são postos em causa quando 

trabalham em conjunto. O conflito dá o contexto e cria a oportunidade de 

desenvolvimento de capacidades e de atitudes, tais como, pensamento crítico e 

cooperação ou empatia e sentido de justiça. Os conflitos são difíceis de prever e podem 

ser difíceis de resolver, especialmente se surgirem porque as pessoas se sentem 

inseguras na negociação de questões relacionadas com as emoções e os valores, se não 

tiverem competências suficientes para o trabalho em grupo ou se tiverem abordagens 

totalmente diferentes face à questão ou valores diferentes.  

Ética de confrontação 

Os conflitos que surgem no grupo e as formas de os resolver podem ser usados para 

desenvolver a compreensão de novas perspetivas sobre as causas e as dificuldades de 

conflitos no mundo mais amplo. Na gestão dos conflitos, propõe-se uma ética da 

confrontação em alternativa ao silêncio autoritário. Distante da moral normativa e 

prescritiva, a Ética corresponde à ponderação sobre os modos de olhar e habitar o 

mundo. A ética é reflexiva. Perante a realidade relacional constitutiva da pessoa 

humana, a ética é comunicacional, permitindo secundarizar os limites do eu (própria 

pessoa) face à alteridade (outra pessoa).  

Que técnicas utilizar na dinamização das atividades? 

Há várias técnicas que podem facilitar a dinamização em sala de um programa de 

educação de pares. As técnicas mais utilizadas são: 

✓ Trabalho individual; 

✓ Trabalho em pares ou debate em pequenos grupos; 

✓ Criação e discussão de ideias (brainstorming); 

✓ Técnica do “aquário”  

✓ Conversação “em círculo” 

✓ Estudos de caso 

✓ Discussão em grande grupo 

✓ Desempenho de papéis 
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✓ Teatro Fórum 

✓ Exibir filmes, vídeos e peças de rádio 

✓ Tirar fotografias, fazer filmes e vídeos 

Trabalho individual 

Cada participante no grupo é envolvido separadamente numa tarefa específica; é focado 

nas suas atitudes e pensamento e procura a sua própria solução ao problema proposto. 

Quando se trabalha desta forma, é importante que sublinhar que não existem respostas 

boas nem respostas más, mas que todas as respostas são válidas uma vez que refletem 

um insight pessoal. Deve-se encorajar todas as pessoas, mesmo as mais hesitantes a 

exprimir as suas opiniões pessoais sobre os problemas em questão sem, porém, forçar 

ou colocar as pessoas pouco à vontade. 

Trabalhar em pares ou debate em pequenos grupos 

Pares ou grupos de quatro a seis participantes – o número ótimo de num grupo pequeno 

– são envolvidos numa determinada tarefa. As atividades de debate são muitas vezes 

melhores quando realizadas em pequenos grupos, porque assim todos e todas têm mais 

hipóteses de contribuir: não só as pessoas se sentem mais confiantes para se 

expressarem em pequenos grupos, como cada pessoa tem à sua disposição mais tempo 

para falar. Os diferentes grupos devem estar suficientemente separados uns dos outros 

de modo a trabalharem isolados de fatores de distração. As pessoas são divididas 

aleatoriamente por pares ou grupos pequenos, devendo ser reagrupados de acordo com 

cada nova tarefa distribuída. Cada grupo pode eleger a pessoa que irá registar as 

conclusões a que chegaram, devendo ainda escolher a pessoa que irá apresentar os 

resultados ao grande grupo. As atividades de debate implicam algum material de 

estímulo, geralmente apresentado em cartões, incluindo, por exemplo, itens das 

notícias televisivas, cartazes, cartões de instruções, estudos de caso e imagens. Ao 

preparar o material de estímulo é importante pensarem sobre os membros do grupo e 

evitarem a inclusão de informações que possam ofender ou ser demasiado pessoais. 

Também têm de ter em mente o nível de capacidade de leitura dos grupos mais jovens, 

e as capacidades de linguagem se estiverem a trabalhar com um grupo multicultural; 
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nestes casos mantenham a linguagem simples. As informações sobre os cartões devem 

ser tão curtas quanto possível, de preferência 2-8 linhas e meia folha A4 como máximo.  

Criação e discussão de ideias (brainstorming) 

A criação e discussão de ideias em grupo é uma técnica que envolve uma contribuição 

espontânea de ideias por parte de todos os elementos do grupo, sendo pedido a estes 

que façam associações livres a determinado assunto, utilizando apenas uma ou poucas 

palavras para expressar as suas ideias. A pessoa educadora de pares deverá registar as 

ideias apresentadas num quadro ou papel de cenário. Este é um bom método para 

envolver todo o grupo e para pensar livremente sobre um assunto, podendo ser 

igualmente usado para a resolução de problemas, em grupo. Todas as ideias expressas 

devem ser anotadas, nenhuma deve ser censurada ou apreciada relativamente ao seu 

valor. No final, o grupo pode categorizar ou organizar as ideias apresentadas e discuti-

las abertamente. Esta é uma boa forma de introduzir um novo assunto, incentivar a 

criatividade e gerar várias ideias rapidamente, obtendo no final uma ideia do 

pensamento e do conhecimento que o grupo tem relativamente a um dado assunto. 

Técnica do “aquário” 

Este método é uma maneira útil de fazer com que os membros do grupo comecem a 

dirigir os seus comentários uns para os outros, em vez de para quem está a facilitar. 

Convidem algumas pessoas - de preferência entre 4 a 6 - a sentarem-se juntas num 

pequeno círculo no meio da sala para discutir um tema, enquanto o resto do grupo fica 

do lado de fora e ouve “peixes no aquário”, podendo as pessoas agir como observadoras, 

que irão apresentar os seus comentários e dar sugestões no final da atividade. Quando 

alguém entre os observadores e as observadoras pretende contribuir para o debate, 

vem para a frente e senta-se na cadeira vazia ou troca com um dos “peixes” que queira 

ceder o seu lugar e juntar-se ao grupo exterior.  Pode e deve haver uma preparação, em 

pequeno grupo, num momento anterior para promover uma maior reflexão sobre a 

temática ou reforçar a confiança de quem fala. 

Conversação “em círculo” 

Todas as pessoas participantes discutem determinados assuntos pela ordem seguinte: 

a primeira a começar é aquela que se senta à esquerda (ou à direita) da educadora de 
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pares, sucedendo-se aquela que está ao seu lado, e assim sucessivamente até o círculo 

estar completo. É importante assegurar que todas as pessoas no grupo se ouvem uma 

às outras. É possível usar a regra “passo” que permite às pessoas que não estejam à 

vontade não terem de falar, passando a palavra ao elemento seguinte. Embora devam 

ser incluídas na conversação depois de iniciada a conversa, se assim o desejarem. 

Estudos de caso 

Os estudos de caso são curtas “histórias” sobre pessoas e acontecimentos que ilustram 

um problema. São ferramentas úteis para a apresentação de informação de uma forma 

não-didática e também são valiosos porque criam uma distância entre participantes e 

problema em debate, o que torna a discussão do tema menos ameaçadora. Por 

exemplo, na violência no namoro é preferível apresentar-se uma história prototípica da 

situação real. A história do caso deve ser trabalha em pequeno grupo, analisado o 

problema e encontrar formas alternativas (não violentas) para resolver o problema. 

Discussões de grande grupo 

As discussões são oportunidades para partilhar ideias e reflexões sobre determinado 

tema e para analisar atitudes. Aqui, o papel da pessoa educadora de pares é seguir a 

direção da discussão, para estimular a participação de todos os elementos, colocar 

questões, ouvir atentamente cada intervenção/participante e, no final, sumariar as 

conclusões finais resultantes da intervenção de todas as pessoas. 

Desempenho de papéis (Role play) 

O desempenho de papéis (atuação) é uma técnica na qual pares ou um grupo de pessoas 

simulam ou desempenham situações do dia-a-dia. As personagens, as situações e os 

conteúdos são pré-definidos tendo em conta as suas relações e identidade pessoal. 

Outra hipótese que pode tornar a atuação num método de entretenimento fascinante 

é a improvisação. Criam-se diálogos e cenas ao longo do jogo tomando parte ativa na 

construção e no desenrolar da história. Esta técnica pode ser utilizada para apresentar 

um tema e explorar atitudes e valores, podendo igualmente ajudar ao 

autoconhecimento, a praticar a tolerância e analisar os próprios comportamentos. Após 

a atuação, a pessoa educadora de pares coloca questões de forma a facilitar a discussão 

sobre como as personagens se comportaram e de como os cenários eram semelhantes 



28 
 

ou diferentes dos da vida real. Pode ainda perguntar às pessoas se elas podem pensar em 

orientações ou estratégias alternativas que as personagens podiam ter tomado ou 

utilizado. 

Teatro Fórum 

O objetivo de Teatro Fórum é desenvolver a capacidade teatral que todos têm para 

suscitar o debate e a capacidade de resolução de problemas sentidos pelas 

comunidades. Apoia-se na metodologia de Paulo Freire a pedagogia do oprimido, que 

evidencia que “todo o mundo pode ensinar a todo o mundo”, desenvolvendo uma 

prática teatral inovadora com vista à intervenção social e política e facilitadora da 

discussão dos problemas sociais. É um método que estimula a criatividade e a 

capacidade das pessoas para proporem soluções para os problemas da vida quotidiana. 

Permite uma maior conscientização dos problemas sociais e desenvolve a visão crítica 

da realidade, nomeadamente relativamente às relações de poder que se estabelecem 

entre pessoa opressora e pessoa oprimida. Os principais objetivos são: transformar a 

pessoa que assiste passivamente ao espetáculo, na protagonista da ação dramática; e 

nunca se contentar em refletir sobre o passado, mas preparar-se para o futuro.  

O Teatro Fórum é uma forma de dramatização. Os textos são construídos coletivamente, 

a partir de situações claras e bem definidas de problemas reais e/ou histórias de vida, 

vividas no quotidiano das comunidades. O público assiste a uma peça curta em que uma 

personagem central se encontra numa situação de opressão ou perante um obstáculo 

que não é capaz de superar; o tema é apresentado de forma a identificar-se com a vida 

do público. Quando a peça acaba, recomeça do início e os membros do público podem 

vir ao palco sugerir alternativas de comportamento diferente, sendo o diálogo a 

primeira alternativa para a resolução do problema. A pessoa espetadora pode modificar 

a ação dramática propondo outras soluções para o problema em análise. Os atores e as 

atrizes exploram os resultados dessas escolhas com o público, criando uma espécie de 

debate teatral em que as experiências e ideias são ensaiadas e partilhadas gerando, não 

só solidariedade, mas também uma sensação de empoderamento.  

O papel de curinga é polivalente e é a única função que permite representar qualquer 

papel da peça. Tem um papel de conciliação e mediação, assumindo a responsabilidade 
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de explicar as regras, envolver o público convidando-o a participar através de alguns 

jogos e exercícios e conduzir o debate no final da peça. Nunca deve ter uma atitude 

manipuladora, mas pode controlar e corrigir as situações que se apresentem como 

críticas. Face a uma situação em que a solução proposta não é a mais adequada deve 

recorrer à plateia para a tomada de decisão. A atitude do curinga é assim de extrema 

importância, exigindo uma presença atenta a tudo que se passa em palco (expressão 

corporal, palavras, gestos, etc.). 

Exibir filmes, vídeos e peças de rádio 

Filmes, vídeos e peças de rádio são ferramentas poderosas e populares entre jovens. 

Um debate depois de um filme pode ser um bom ponto de partida para trabalhos 

futuros, podendo falar sobre quais são as reações iniciais das pessoas ao filme, o quão 

parecido é com a vida real, se as personagens foram retratadas de forma realista, ou se 

estavam a tentar promover um ponto de vista político ou moral em particular. É 

necessário ter em consideração os direitos de autor ou qualquer restrição à projeção 

pública dos vídeos que desejam usar uma vez que mostrar um filme a uma turma ou 

grupo de jovens pode ser considerado uma projeção pública. 

Tirar fotografias, fazer filmes e vídeos 

A tecnologia de câmaras de vídeo, câmaras digitais e telemóveis faz com que agora fazer 

filmes e tirar fotografias seja muito mais acessível a todos e a todas. Fotografias e filmes 

de jovens mostram claramente os seus pontos de vista e atitudes e constituem um 

excelente material para expor. 

Como avaliar? 

No final das sessões de educação de pares deve-se sempre fazer uma pequena avaliação. 

A avaliação permite conhecer a forma como as pessoas apreenderam a informação, sendo 

o pré e pós-teste uma boa ferramenta para avaliar o grau de conhecimentos adquirido. É 

importante também medir o grau de satisfação face à formação. A ficha de avaliação deve 

ter questões breves, a serem recolhidas sobre a forma de escalas de opinião, de escolha 

múltipla, e uma ou outra questão aberta para permitir a recolher observações ou 

sugestões de mudança. A avaliação deve ser anónima. A informação recolhida deve ser 

incorporada em melhorias nas sessões seguintes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA NO NAMORO 
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 que é violência no namoro?  

A violência no namoro consiste nas situações ou atos de violência 

praticados no âmbito de uma relação afetiva de intimidade, 

independentemente das pessoas que se relacionam entre si serem do 

mesmo sexo ou de sexos diferentes. Corresponde a um padrão de comportamento 

utilizado por uma pessoa para controlar ou exercer poder sobre outra com a qual 

mantém ou manteve um relacionamento íntimo. É um problema complexo, 

multifacetado, com fortes raízes socioculturais e de difícil resolução, sendo um 

fenómeno transversal às mais diversas culturas e grupos étnicos. 

Centrada na pessoa que agride, a violência no namoro pode ser definida como 

comportamentos de controle ou domínio da outra pessoa (par), recorrendo à força 

física, psicológica ou sexual, e que causem dano. Comporta uma vastidão de 

comportamentos, desde atos de desvalorização, embaraço ou domínio visando 

provocar na vítima comportamentos de obediência e de isolamento social, bem como 

comportamentos de violência física, sexual e/ou psicológica – gritar, insultar (em frente 

a outras pessoas), intimidar, humilhar a vítima com intenção de a afetar ou perturbar 

emocionalmente.  

Centrada na pessoa vítima desse comportamento, a violência no namoro pode também 

ser entendida como qualquer ato prejudicial para o desenvolvimento ou a saúde, 

comprometendo a sua integridade física, psicológica ou sexual.  

Tipos de violência 

Violência psicológica 

Consiste em comportamentos verbais ou não verbais (olhares, expressões faciais ou 

gestos), manifestados em público ou em privado, que atentam contra a integridade 

psicológica e emocional da vítima e contra a sua dignidade enquanto pessoa, limitando 

a sua liberdade e desenvolvimento pessoal. Provocam ansiedade e medo. Engloba: 

• Insultar, desprezar, humilhar, gritar, criticar e ridicularizar; 

• Perseguir, acossar e atormentar;   

• Destruir objetos de valor afetivo da vítima, ataques de fúria;  

O 
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• Intimidar, ameaçar e coagir; 

• Acusar de infidelidade, desconfiar da palavra, desvalorizar a pessoa, diminuir a 

autoestima e autoconceito; 

• Ignorar os pontos de vista da outra pessoa, os seus interesses e sentimentos, 

tomar as decisões importantes de forma unipessoal e pressionar para que o seu 

par renuncie a aspetos e projetos significativos da sua vida, em nome do amor, 

da relação, do seu bem-estar; 

• Controlar a pessoa: o tempo que passa com a família, amigos, e amigas, as 

pessoas com quem se relaciona e o modo como se relaciona com elas, a forma 

como pensa, os seus tempos livres, as suas roupas, o seu peso, a sua 

alimentação, os sms, telefonemas, emails, Facebook, etc.; 

• Proibir, exigir submissão e obediência, coagir o seu par a comportar-se de uma 

determinada forma e retaliar quando este sai do “roteiro” estabelecido; 

• Isolar a pessoa, limitar os seus contactos com amigos e família, criticar 

constantemente as pessoas que são significativas na sua vida e criar situações 

desconfortáveis com elas; 

• Fazer a outra pessoa sentir-se culpada por todos os problemas da relação, 

transferindo para ela a responsabilidade das próprias agressões. 

Violência física 

Consiste no uso deliberado da força com a intenção de ferir, provocar sofrimento ou 

causar dano físico ou orgânico à outra pessoa, deixando ou não marcas evidentes, e 

colocando em risco a sua integridade física. Engloba: 

• Bofetadas, empurrões, puxões de cabelo, apertar os braços com força; 

• Cabeçadas, murros e pontapés; 

• Apertar o pescoço (tentativas de asfixia); 

• Bater com a cabeça contra objetos ou paredes;  

• Queimaduras; 

• Empurrar pelas escadas; 

• Agressões com armas e/ou objetos. 

 



33 
 

Violência sexual 

Toda a forma de imposição ou coação de práticas de cariz sexual contra a vontade 

própria ou qualquer tipo de conduta sexual não consentida, que vai desde contactos 

corporais não desejados até à violação ou tentativa de violação. Engloba: 

• Beijos, apalpões, toques não desejados;  

• Pressão para realizar atos sexuais que a pessoa não deseja ou para os quais não 

se sente preparada, utilizando drogas ou chantagem (por exemplo, ameaçar 

praticar atos sexuais com outras pessoas);  

• Divulgar filmes ou fotografias com conteúdo sexual;  

• Pressionar para a relação sexual, pondo em questão os sentimentos e a 

importância que a outra pessoa dá à relação (“Se gostasses realmente de mim…”, 

“Se a nossa relação fosse importante para ti…”); 

• Ridicularização do desempenho sexual; 

• Tentativa de violação ou violação. 

Quais os comportamentos violentos mais frequentes?  

Os comportamentos mais frequentes nas relações de namoro constituem o que se pode 

chamar de “formas menores” de violência: 

✓ Insultar; 

✓ Difamar; 

✓ Fazer afirmações para humilhar o outro; 

✓ Gritar ou ameaçar com intenção de meter medo; 

✓ Partir ou danificar objetos intencionalmente; 

✓ Esbofetear. 

Quais as consequências na saúde? 

A violência no namoro pode resultar num conjunto significativo de consequências na 

saúde, quer a curto ou a longo prazo, provocando danos físicos, psicológicos ou 

relacionai. É um problema sério, sendo importante alertar para a gravidade das suas 

consequências: 
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• Lesões físicas e cerebrais; 

• Fraturas;  

• Sentimentos de vergonha, medo e culpa; 

• Alteração de padrões de sono e perturbações alimentares; 

• Distúrbios cognitivos e de memória;  

• Distúrbios de ansiedade, hipervigilância, medos, ataques de pânico; 

• Baixa autoestima e autoconceito, alteração da imagem;  

• Gravidez indesejada e aborto; 

• Complicações ginecológicas, disfunções sexuais; 

• Infeções sexualmente transmitidas (incluindo o HIV);  

• Síndrome de stress pós-traumático; 

• Vulnerabilidade e dependência emocional; 

• Dificuldade em tomar decisões; 

• Desânimo aprendido, passividade, depressão; 

• Consumo abusivo de álcool e drogas; 

• Evitamento social; 

• Ideação suicida, que pode resultar em suicídio. 

Importa salientar que as consequências que a vitimação em contexto de namoro 

acarreta, nomeadamente quando falamos de atos graves e severos de violência física, 

varia consoante seja resultado de uma violência perpetrada por “rapazes/homens 

contra raparigas/mulheres” ou “raparigas/mulheres contra rapazes/homens”.  

Testa a tua relação 

Com estas perguntas, perceberás se a tua relação comporta comportamentos abusivos. 

A pessoa com quem namoro… 

 Perde facilmente o controlo quando está com ciúmes. 

 Quer escolher as minhas amizades. 

 Controla os meus comportamentos, quer saber sempre onde e com quem estou. 

 Faz-me ter medo de dar a minha opinião. 

 Ignora as minhas necessidades e os meus desejos. 
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 Culpa-me com frequência quando se descontrola e age com violência. 

 Sem eu saber, enviou para várias pessoas fotografias minhas sem roupa. 

 Quando se zanga, parte objetos, bate nas paredes, dá pontapés ou murros no ar. 

 Em discussões, grita, empurra-me, bate-me. 

 Passa-se, fica insuportável quando discordo da sua opinião ou quando faço algo de 

que não gosta. 

 Em discussões, insulta-me, ridiculariza-me ou pratica alguma pequena humilhação. 

 Toca-me sexualmente mesmo que diga que não quero. 

 Pressiona-me a ter relações sexuais quando não me apetece. 

Eu, quando namoro… 

 Perco facilmente o controlo quando estou com ciúmes. 

 Quero escolher as amizades da pessoa com quem namoro. 

 Controlo os comportamentos, quero sempre saber onde e com quem está a pessoa 

com quem namoro. 

 Não gosto nada que dê a sua opinião sobre diversas situações. 

 Não gosto que esteja sempre com necessidades e desejos. 

  A pessoa com quem namoro faz-me perder a cabeça, descontrolar-me ou agir com 

violência. 

 Sem lhe dizer, enviei para várias pessoas fotografias suas sem roupa 

 Quando me zango, parto objetos, bato nas paredes, dou pontapés ou murros no ar. 

 Em discussões, grito, empurro, bato. 

 Passo-me, fico insuportável quando discordo da sua opinião ou quando faz algo de 

que não gosto. 

 Em discussões, insulto, ridicularizo ou faço alguma pequena humilhação. 

 Toco-lhe sexualmente mesmo que diga que não quer. 

 Pressiono para ter relações ou atos sexuais quando não lhe apetece. 

RESULTADO 

Se colocares pelos menos 4 cruzes em cada conjunto de 13 perguntas, deves procurar 

alguém de confiança para falares e repensares a tua relação e a tua forma de agir.  
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 que nos dizem os números? 

 A violência no namoro caracteriza-se por trocas mútuas de agressões, 

não existindo praticamente diferenças significativas entre rapazes e 

raparigas relativamente à adoção de comportamentos violentos. Ao 

longo das últimas décadas, as estimativas sobre a violência sofrida e/ou praticada por 

adolescentes, com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos, têm permanecido 

relativamente constantes: 

✓ Abuso sexual oscila entre 16% e 20% 

✓ Abuso verbal oscila entre 11% e 15% 

✓ Abuso físico oscila entre 9% e 43% 

Indicadores de vitimação 

Vários estudos têm mostrado que os rapazes tendem a cometer mais atos de agressão 

sexual do que as raparigas, que por sua vez, reportam taxas mais elevadas de vitimação 

sexual. As raparigas recorrem mais a estratégias de autodefesa face à violência, 

apresentando uma tendência de maior relato de agressão, pelo menos no que respeita 

a atos de menor gravidade. Estudos realizados em Portugal corroboram as estatísticas 

internacionais:  

✓ 58% de jovens entre os 11 e 20 anos vivenciaram, pelo menos, um ato abusivo 

durante uma relação de namoro;  

✓ 55% da população universitária já sofreu pelo menos um ato de violência no 

namoro; 

✓ 34% da população universitária já praticou pelo menos um ato de violência no 

namoro.  

Indicadores de legitimação 

São os rapazes quem mais legitima e tolera a violência no namoro, independentemente 

de se percecionarem como perpetradores ou vítimas. As raparigas apresentam níveis de 

legitimação e tolerância à violência no namoro semelhantes aos rapazes, embora 

quantitativamente inferiores.  

O 
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Relativamente à legitimação da violência: 

✓ 36% acha legítima a proibição de vestir uma determinada peça de roupa; 

✓ 27% de jovens não reconhece os comportamentos de controle como violentos; 

✓ 24% não reconhece a violência sexual; 

✓ 22% dos rapazes não considera violência a obrigação de fazer algo que não se 

deseja;  

✓ 16% não reconhece a violência psicológica;  

✓ 9% não reconhece a violência física. 

Porquê estes números? 

Uma das explicações encontradas para os elevados níveis de violência no namoro é o 

facto da falta de experiência relacional que, associada à necessidade de emancipação e 

de independência nesta fase da vida que conduz a um maior tempo de relacionamento 

a sós do casal e à tomada de decisões de forma autónoma, dificulta o reconhecimento 

de uma condição de vitimação, logo, a identificação de eventuais recursos para a gerir 

(por exemplo, contacto com pares ou pessoas adultas de referência). Quando as vítimas 

adolescentes decidem revelar os abusos: 

✓ 67% recorre aos amigos; 

✓ 17% recorre às mães; 

✓ 10% aos pais; 

✓ 2% a docentes. 

Apenas 9% das vítimas adolescentes que vivem relações abusivas solicitam ajuda ou 

recorrem ao sistema judicial para denunciar a situação. Esta dificuldade pode estar 

relacionada com: 

✓ Medo de serem culpabilizadas; 

✓ Medo de que a informação seja divulgada; 

✓ Receio de que as pessoas adultas as pressionem a terminar a relação; 

✓ Temem a punição por parte dos pais, quando os namoros foram proibidos; 

✓ Consideram que não vão ser ajudadas. 
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ual o papel das crenças e mitos? 

Quem pratica violência no namoro apresenta crenças sobre as 

relações sociais de género mais conservadoras do que quem não 

pratica. Quem sofreu violência no namoro apresenta crenças de 

género mais conservadoras do que quem não sofreu.  

Os mitos e as crenças aumentam o risco de: 

✓ Responsabilização da vítima pelas agressões; 

✓ Desculpabilização da pessoa que agride; 

✓ Banalização da experiência da vítima; 

✓ Negação da gravidade dos maus-tratos; 

✓ Não reconhecimento dos maus-tratos como um crime; 

✓ Silenciamento (não denunciar). 

São os rapazes quem mais pratica violência e as raparigas quem mais sofre 

A literatura indica a juventude como uma fase do ciclo de vida decisiva para o 

desenvolvimento de atitudes, valores e significações sobre a intimidade, sendo o 

período em que se estabelecem os primeiros relacionamentos amorosos, que assumem 

um papel fundamental, uma vez que é nesta fase que o indivíduo inicia a procura de 

relações fora da família, as relações com os grupos de pares, procurando a tão desejada 

autonomia. É nestes relacionamentos amorosos que se começa a apreender padrões de 

relacionamento, que podem perdurar na idade adulta.  

Muitas vezes estes padrões comportamentais podem seguir a tradicional forma sexista 

de construção da identidade, associando as mulheres com a debilidade, a docilidade, a 

dependência e a submissão – feminilidade enfatizada – e os homens com a força, o 

controle, o domínio e a agressividade – masculinidade hegemónica. Quando este é o 

modelo de referência para construção da identidade encontramos com frequência 

relações de namoro abusivas, onde os rapazes recorrem à violência em situações em 

que se sentem (os seus egos) ameaçados, demonstrando falta de empatia para com a 

outra pessoa, bem como a tendência das raparigas em se sentirem culpadas e a entrar 

em depressão.  

Q 
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Os rapazes apresentam crenças sobre as relações sociais de género mais conservadoras 

do que as raparigas: 

✓ Os rapazes subscrevem mais a crença de que a violência pode ser justificável em 

função dos comportamentos das mulheres;  

✓ As raparigas encaram a violência como uma forma de intimidação; 

✓ Os rapazes evidenciam mais uma postura de poder, competitividade e controlo; 

✓ As raparigas parecem associar mais ciúme com amor, encarando a violência 

como “normal” e tolerando e legitimando práticas relacionais abusivas. 

É importante salientar que a vivência de situações de violência e humilhação nas 

relações de namoro durante a adolescência comporta um risco elevado para as 

raparigas de se desenvolverem e construírem a sua identidade, naturalizando a 

vitimização e assimilando discursos, representações e crenças sobre o amor – 

nomeadamente as narrativas culturais de amor romântico – que perpetuam a 

genderização do poder (prescrevendo a dependência e a submissão feminina) e 

legitimam o uso da violência nas relações de intimidade como tradução de amor, ciúme, 

paixão e provocam danos severos na sua saúde e bem-estar psicológico.  

13 Mitos e a realidade 

Em 2008, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) promoveu uma 

campanha intitulada “Namoro Violento não é Amor” para promover a desconstrução de 

13 Mitos identificados num estudo realizado pela Universidade do Minho, pioneiro na 

investigação sobre a violência no namoro, em Portugal. Os estudos científicos e a 

recolha de dados sobre violência no namoro em projetos educativos têm continuado, 

ano após ano, e confirmado que os mitos mantêm a sua capacidade heurística de 

explicação e manutenção das relações abusivas no namoro juvenil. Desconstrui-los é 

essencial para a construção de relações de namoro saudáveis, gratificantes, com afeto, 

respeito e apoio mútuo.   

O Príncipe Encantado  

Ensinam-nos toda a vida que um dia encontraremos uma pessoa muito especial e que o 

amor, por si só, pode transformar uma pessoa. A ideia do “amor romântico” pode fazer 
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com que não se veja o que se está a passar de errado na relação. O mito do “Príncipe 

encantado” faz com que se veja apenas coisas maravilhosas na pessoa amada, 

desvalorizando quando ocorrem maus-tratos.  

Tem ciúmes porque me ama  

Os ciúmes servem de desculpa para controlar a outra pessoa, mas muitas vezes são 

interpretados como prova de amor. As manifestações excessivas de ciúmes pretendem 

criar uma dependência da pessoa amada, para que a outra pessoa não se relacione com 

outras pessoas com quem gosta de estar. Por vezes por ciúme, surgem os insultos ou as 

agressões. 

Quanto mais me bates, mais gosto de ti  

A violência nas relações de intimidade causa intenso sofrimento físico e psicológico, 

tendo um impacto muito negativo no bem-estar e saúde da vítima. As agressões não 

devem nunca ser entendidas como provas de preocupação ou atenção.  

Há raparigas que provocam os namorados, não admira que eles se descontrolem 

Gostar implica respeitar a outra pessoa por aquilo que ela é, independentemente se 

concordamos ou não com os seus atos. Ninguém tem o direito de agredir a pessoa com 

quem namora porque discorda da sua opinião ou comportamento.  

Os rapazes nunca são vítimas de violência  

Apesar da associação dos rapazes com a força e agressividade, os rapazes também são 

vítimas de violência física, emocional ou sexual. 

Não existe violência sexual no namoro  

Uma sexualidade gratificante e saudável depende da vontade e consentimento de 

ambas as partes. A violência sexual inclui beijos, apalpões ou outros contactos corporais 

não desejados e não consentidos. Algumas das estratégias utilizadas na tentativa de 

exercer este tipo de violência podem envolver o recurso a chantagem, manipulação, 

ameaças, força física ou incapacitação através de álcool ou drogas. 
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Uma bofetada ou insulto não são violência  

Todas os atos de agressão física ou verbal são violência, qualquer comportamento de 

desvalorização ou humilhação pode ter consequências negativas no desenvolvimento 

ou saúde da vítima, mesmo as “formas menores” de violência. Nenhum ato de violência 

é aceitável.   

Quando se gosta realmente de alguém, deve fazer-se tudo o que essa pessoa quer  

Os membros de um casal são pessoas independentes com vida e vontade próprias. A 

vida em casal implica ter opiniões próprias, a capacidade de dizer “não”, ter amizades e 

interesses diferentes.  

É melhor estar numa relação violenta do que estar só  

Cada pessoa tem a sua própria identidade e a sua dignidade, independentemente de 

viver, ou não, uma relação amorosa. Na adolescência é importante ser-se atraente, 

conseguir namorar com a pessoa mais popular da escola, da turma, do grupo. Sujeitar-

se a uma relação abusiva ou tentar mantê-la para não se estar só ou mostrar que somos 

populares ou socialmente agradáveis é atentar contra a nossa dignidade. 

Entre marido e mulher não se mete a colher  

A violência nas relações de intimidade é um problema social e um crime público, que 

para além das pessoas diretamente envolvidas, afeta toda a sociedade pelas 

consequências de saúde pública e de violação de direitos humanos que acarreta.  

A violência acaba quando coabitarmos  

A maioria das relações conjugais violentas já o eram antes da coabitação. Se uma pessoa 

é violenta durante uma relação de namoro é porque normaliza ou legitima a violência 

numa relação de intimidade, não se inibindo a de exercer no presente e em futuros 

relacionamentos. 

O álcool e as drogas são responsáveis pelas situações de violência  

Os consumos excessivos servem de argumento para a pessoa se desresponsabilizar das 

suas agressões. Os consumos podem facilitar a violência, mas apenas nas pessoas que 

se permitem ser violentas, normalizando e legitimando comportamentos violentos. 
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A violência acontece em meios sociais desfavorecidos  

A violência nas relações de intimidade ocorre em todos os contextos sociais, culturais 

ou étnicos. Acontece a jovens, pessoas ciganas, pessoas LGBTI, pessoas idosas, pessoas 

adultas, com elevado estatuto económico ou pobres, pessoas judias ou cristãs.  

O que fazer em caso de violência no namoro? 

Muitas vezes os sentimentos de vergonha e humilhação impedem a vítima de partilhar 

com outras pessoas a situação em que se encontra e de pedir ajuda para sair da relação. 

Dar o passo de assumir o fracasso da relação e reconhecer perante as outras pessoas 

que se é vítima de violência numa relação amorosa, pode ser, para algumas pessoas, em 

alguns momentos, mais difícil do que suportar as agressões.  

Se uma pessoa tua amiga está numa relação abusiva ou a viver uma situação de violência 

no namoro: 

✓ Ouve-a atentamente e acredita no que te conta. 

✓ Transmite confiança.   

✓ Fala sobre a sua situação sem criticares as pessoas, critica os comportamentos. 

✓ Expressa preocupação, compreensão e afeto. 

✓ Apoia-a nas suas decisões. 

A implementação de programas de prevenção primária da violência junto de jovens 

adolescentes deve promover a consciencialização da população juvenil acerca da 

gravidade e do impacto da violência e fomentar relacionamentos saudáveis, procurando 

diminuir a probabilidade de virem a usar a violência enquanto recurso natural de 

resolução de conflitos.  

Os conflitos surgem em todos os relacionamentos e resolvem-se com diálogo, 

negociação, compromisso e procura conjunta de soluções. Ter assertividade e empatia, 

comunicar eficazmente e ser capaz de resolver problemas ou conflitos são 

características associadas a relações de intimidade saudáveis ou gratificantes e 

competências que podem e devem ser desenvolvidas.  
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elações IN Igualdade no Namoro 

A intimidade consiste na comunicação emocional entre pessoas envolvidas 

numa situação de igualdade interpessoal, que, no contexto da relação e 

com o objetivo de mútuo conhecimento, desenvolvem ações e expressam 

emoções, que não revelam publicamente. 

Enquanto processo, uma relação de namoro na adolescência segue quatro etapas:  

1 – Carateriza-se pelo predomínio do apaixonamento ou atração física;  

2 – O namoro torna-se estável e é compartilhado com as amizades da mesma idade, que 

se reúnem no seu tempo livre.  

3 – Carateriza-se pela diminuição dos encontros em grupo; 

4 – Predomina uma relação menos partilhada em grupo, com aumento de intimidade e 

compromisso. 

O desenvolvimento e manutenção de relações íntimas na juventude exigem três 

capacidades: 

✓ capacidade de compromisso, ou a capacidade para fazer investimentos 

significativos nas relações;  

✓ capacidade para a profundidade, ou a capacidade para se revelar, se envolver 

emocionalmente, e partilhar as suas diferenças com a outra pessoa;  

✓ capacidade para manter a individualidade no contexto das pressões para se 

fundir com a outra pessoa. 

Relações IN Igualdade no Namoro 

Um relacionamento saudável deve ser: 

✓ amor e carinho  

✓ tolerância e respeito  

✓ confiança e honestidade 

✓ solidariedade e amizade 

✓ igualdade 

Evitando: mentira, insultos, ódio, falsidade e tristeza. 
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odemos trocar os nossos valores, e os sentimentos?*  

Palavras-chave 

Expressão, sentimentos, valores, negociação, respeito, empatia 

Descritivo 

Esta atividade permite treinar capacidade de expressão de sentimentos 

positivos, sentimentos negativos e valores pessoais, bem como a capacidade de empatia 

e de negociação interpessoal acerca dos sentimentos e valores pessoais de cada uma. 

Objetivo 

Exprimir sentimentos e valores pessoais. Empatia. Negociação interpessoal. 

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 20 participantes 

Duração  

60 a 90 minutos  

Materiais| Equipamento| Logística 

6 Cartas: 2 cartas “Conforta-me que…”; 2 cartas “Magoa-me que…” e 2 cartas “Eu dou 

importância e valor a…”.  

Uma sala suficientemente grande que permita a movimentação das pessoas. 

Desenvolvimento 

Depois de explicar o exercício às participantes, as facilitadoras distribuem as 6 cartas e 

pedem para que cada participante complete cada uma delas: 2 cartas “Conforta-me 

que…”; 2 cartas “Magoa-me que…” e 2 cartas “Eu dou importância e valor a…”. De 

seguida, pedir às participantes para trocarem as suas cartas por outras que tenham 

valores tão ou mais significativos para si próprias, implicando a circulação das crianças 

pela sala, trabalhando em par com cada uma das outras crianças, e a leitura e análise de 

cada uma das cartas em jogo. Não é obrigatório trocar as cartas segundo o princípio de 

“uma por uma”. A única regra é que ninguém termine o exercício com menos de duas 

cartas. Concluir o exercício quando a maior parte das participantes estiver satisfeita com 

os sentimentos e valores trocados entre si. No final, fazer uma sistematização das ideias 
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(sentimentos e valores) elaborando (de preferência através de um processo participado 

e em grupo) um painel com as categorias pertinentes.  

Reflexão e avaliação 

O que sentiram as participantes face a este exercício? Foi fácil expressar sentimentos e 

emoções? Foi fácil trocar valores? De onde vinha a dificuldade/facilidade? O que 

aprenderam com esta atividade? 

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Esta atividade permite treinar as capacidades de expressão de sentimentos e de sentir 

empatia pela outra pessoa. Consoante a idade ou fator de vulnerabilidade social, 

permite a consciencialização das semelhanças entre as pessoas e o questionamento 

sobre a relação entre escalas de valores: valores pessoais, valores da comunidade/grupo 

e valores universais/culturais. É particularmente útil com grupos minoritários, em 

contexto de ameaça identitária, por exemplo, jovens, mulheres, pessoas ciganas, 

pessoas negras, pessoas com deficiência ou incapacidades, pessoas com orientações 

sexuais minoritárias (comunidade LGBTI).  

*Adaptado do manual Jovens Mulheres Ciganas em Ação! 
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iravas o chapéu a esta pessoa? * 

Palavras-chave 

Autoestima, autoconfiança. Elogiar 

Descritivo 

Esta atividade pretende levar as pessoas à autorreflexão sobre si próprias 

em grande grupo e treinar a capacidade de se autoelogiar e de elogiar as outras pessoas. 

Objetivo 

Estimular a autoestima, valorização pessoal e a capacidade de se elogiar. No final, treinar 

a capacidade de elogiar as outras pessoas.  

Dimensão do grupo 

Entre 10 e 15 participantes 

Duração  

60 minutos  

Materiais| Equipamento| Logística 

Um chapéu e um pequeno espelho (o espelho deverá permanecer colado no fundo do 

chapéu).  

Desenvolvimento 

A facilitadora escolhe uma pessoa do grupo e pede para que ela olhe para o fundo do 

chapéu, perguntando a seguir se ela tira o chapéu à pessoa que vê (na suposta foto que 

está no chapéu, que na realidade é o reflexo de quem olha para lá...) e o porquê 

(descrever as qualidades, características e comportamentos que a pessoa que está 

representada naquela misteriosa fotografia possui), de forma a fazer com que as outras 

pessoas consigam descobrir quem é a personagem, sem nunca dizer o nome da pessoa. 

É possível que as participantes fiquem um pouco bloqueadas no momento, uma vez que 

se depararão com o seu reflexo consigo mesma. As restantes pessoas ficarão a pensar 

que a portadora do chapéu se refere/descreve alguém do grupo. Depois é só simular 

que se está a trocar a foto do chapéu antes de chamar a participante seguinte! A 

dinâmica deve ser repetida com todas as pessoas do grupo, devendo ser rápida a 
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passagem de pessoa para pessoa, para não permitir à sua interrupção pelas pessoas 

sentadas no círculo. No final, é aberto um espaço de discussão em grande grupo para 

que digam o que sentiram ao observarem o chapéu e tendo que se apresentar como a 

pessoa mais importante do mundo. O grupo deverá comentar e elogiar cada uma das 

pessoas, reforçando o seu autoconceito. 

Reflexão e avaliação 

Na reflexão e debate grupal, através das partilhas pessoais, é possível elevar o grau de 

autoconfiança, uma redefinição da autoimagem, do autoconceito e, 

consequentemente, uma elevação da autoestima. A partir do momento em que a 

autoconfiança é reforçada, cresce um sentimento e convicção de que se é digna e 

merecedora de respeito, fortalecendo a capacidade de não tolerar insultos nem outros 

comportamentos abusivos ou violentos nas relações pessoais. 

Observações 

Esta dinâmica permite mostrar que todas as pessoas têm o seu valor, 

independentemente da classe social, da cor de pele, do sexo, do cargo no trabalho e 

qualquer outra menção que demonstre estatuto social. No final desta atividade, na 

partilha em grande grupo, cada participante deverá comentar, manifestando quer 

aceitação/desacordo, aprovação, correção ou acrescento de tudo o que foi dito e 

sublinhado pelos restantes membros do grupo. Este momento da sessão revela-se 

particularmente importante, sobretudo, pelo fato de contribuir para a reconfiguração 

da autoestima das participantes, empoderando-as. 

*Adaptado do manual Jovens Mulheres Ciganas em Ação! 
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uem seremos nós 

Palavras-chave 

Identidades culturais, cultura cigana, cultura portuguesa, 

estereótipos culturais, estereótipos de género, interculturalidade, 

identidades múltiplas, negociação identitária, mudança 

comportamental 

Descritivo  

Esta atividade permite trabalhar as múltiplas identidades (culturais, grupais e de género) 

e as identidades múltiplas, explorando a diversidade identitária das pessoas e 

preparando-as para a mudança comportamental e cultural.  

 

Objetivos 

Explorar a diversidade do conceito de identidade (pessoal, grupal e cultural) e o 

reconhecimento das várias identidades das pessoas (identidade múltiplas). Preparar as 

pessoas para a negociação identitária e a mudança comportamental e cultural.   

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 20 participantes 

Duração 

60 minutos  

Materiais| Equipamento| Logística 

Papel; Caneta.  

Desenvolvimento 

Distribuir folhas de papel com um par de estereótipo por folha. Solicitar a cada 

participante que organize o seu pensamento em pares de estereótipos culturais e de 

género: mulheres ciganas-mulheres portuguesas não ciganas; homens ciganos-homens 

portugueses não ciganos; mulheres ciganas-homens ciganos; e povo cigano-povo 

português, preenchendo as folhas que lhe foram distribuídas, num processo de 

associação livre. No final, cada participante apresenta as ideias escritas por si, nas suas 
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folhas. Debatem-se as ideias expostas, colocando as diferenças e similitudes culturais 

em perspetiva e a discussão parte para a interculturalidade e a promoção da mudança 

comportamental e cultural. 

Reflexão e avaliação 

Partindo da identidade ameaçada, esta dinâmica permite refletir, comparando, as 

culturas cigana e portuguesa, junto da comunidade cigana que se orgulha fortemente 

das suas tradições ou da comunidade não cigana portuguesa que, por vezes, revela que 

o seu conhecimento sobre a comunidade cigana é construído com base em estereótipos 

e preconceitos. A facilitação da atividade deverá promover a interculturalidade, ou seja, 

o diálogo e intercâmbio entre as minorias e as maiorias étnicas e culturais, promotor de 

mudança comportamental e cultural. 

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Esta atividade funciona bem com as associações de mulheres ciganas que têm vindo a 

questionar a cultura cigana, que impõe a subordinação das mulheres e as fragiliza 

socialmente devido às altas taxas de analfabetismo, poucas oportunidades de emprego, 

má saúde física e psicológica, e elevada vulnerabilidade à violência doméstica. Trabalhar 

com as dirigentes ciganas traduz-se num forte potencial de mudança, nomeadamente 

porque são elas as educadoras e responsáveis pelas crianças e pela transmissão das 

normas e valores da cultura cigana. A interculturalidade é uma estratégia importante, 

porque fornece uma abordagem participativa de diálogo e intercâmbio entre as 

minorias e as maiorias étnicas e culturais, promotora de mudança comportamental e 

cultural, num paradigma da igualdade de género e da promoção dos direitos humanos 

fundamentais. 
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orque gosto da minha família!  

Palavras-chave 

Famílias, expressão de afetos, amorosidade, elogios 

Descritivo  

Esta atividade permite refletir sobre a família e a expressão de afetos 

nos relacionamentos afetivos e/ou relações de intimidade domésticas. 

Objetivos 

Explorar a diversidade do conceito e vivência/experiência de família, manifestar afetos 

positivos pelos membros da família.  

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 20 participantes 

Duração 

60 minutos  

Materiais| Equipamento| Logística 

Papel; Caneta.  

Desenvolvimento 

Pede-se a cada participante que desenhe a sua família, e posteriormente, atribua um 

sentimento positivo/afeto a cada uma das pessoas desenhadas (respondendo à 

pergunta: porque gosto desta pessoa?). No final, cada participante apresenta a sua 

família. 

Reflexão e avaliação 

Da diversidade dos desenhos ou representações da família, procura-se normalizar as 

diferentes estruturas familiares e valorizar as relações de cuidado (desvalorizando as 

relações de sangue). 

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Desta dinâmica, devem surgir famílias muito diversificadas. Valorizar as relações de 

cuidado, as famílias homoparentais e o esforço (emocional) das famílias monoparentais.  
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 que é a sexualidade * 

Palavras-chave 

Sexualidade; Influências; Crenças 

Descritivo  

                                    Esta atividade pretende explorar as “fontes” que podem influenciar 

o conceito de sexualidade(s) e as respetivas crenças, em raparigas e rapazes. 

Objetivos 

Compreender o que é a sexualidade; Identificar as diversas influências na construção do 

nosso pensamento sobre a sexualidade. 

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 20 participantes 

Duração  

60 minutos 

Materiais| Equipamento| Logística 

Flipchart; Folhas; Canetas. 

Desenvolvimento 

Fazer um brainstorming sobre “o que é a sexualidade?”. Apontar contributos num 

flipchart. Dividir o grupo em dois e discutir, em cada grupo, sobre o que influencia a 

nossa sexualidade, tendo por base os seguintes tópicos: a opinião da minha mãe, do 

meu pai, a religião, a opinião dos meus amigos, a opinião das minhas amigas, os 

programas televisivos e os filmes, a escola e/ou o trabalho, o facto de ser um rapaz /uma 

rapariga. Cada grupo identificará uma pessoa que irá fazer uma apresentação (máximo 

3min) ao grupo grande. Gerir apresentações no grande grupo. 

Reflexão e avaliação 

Quais são as influências? Como é que nos afetam? Existem diferenças entre a 

sexualidade feminina e a sexualidade masculina e quais são elas? Perceber se as fontes 

onde rapazes e raparigas vão buscar a sua informação relativamente à sexualidade são 
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diferentes ou não e porquê; Perceber que influências geram que tipo de 

comportamentos e fazer a distinção entre os sexos; Enfatizar as questões acima 

mencionadas fazendo a ligação entre fonte/ crença/ comportamento. 

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Não misturar participantes de idades muito diferentes (por ex: 12 anos com 18 anos), 

pois a fase de desenvolvimento relativamente à sexualidade vai influenciar a dinâmica. 

 
*Adaptado do Kit Pedagógico sobre Género e Juventude 
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rindes às relações afetivas! * 

Palavras-chave 

Relação afetiva saudável. Amorosidade 

Descritivo  

Esta atividade permite celebrar as relações afetivas saudáveis. 

Celebrar o amor e promover um clima de amorosidade no grupo. 

Objetivos 

Identificar características das relações de namoro gratificantes e saudáveis. Aumentar a 

motivação para o estabelecimento de relações não-violentas. Promover um clima grupal 

positivo  

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 20 participantes 

Duração  

A duração depende do tamanho e da “resistência” do grupo. Se o grupo tiver 15 

elementos, estimamos que sejam necessários 20 minutos.  

Materiais| Equipamento| Logística 

Copos; Bebida. 

Desenvolvimento 

Explicar que nesta atividade se vai pensar sobre o que se valoriza numa relação de 

namoro. De seguida, oferece-se um copo a cada participante e pede-se que o grupo 

forme um círculo. Explica-se ao grupo que: quem inicia a dinâmica, levanta o copo e, 

tendo em conta o que valoriza numa relação de namoro, completa com uma palavra a 

frase “Eu brindo a uma relação…”. Quem está à direita da pessoa que fez o primeiro 

brinde, levanta também o copo e completa a frase “Eu brindo a uma relação…” com a 

mesma palavra dita pela pessoa anterior e acrescenta uma palavra que fale do que 

valoriza numa relação. Cada participante que se segue deve “brindar” evocando, por 

ordem, todos os atributos ditos pelas pessoas que antecederam o seu brinde.  Quem se 
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enganar na ordem ou repetir os atributos sai do círculo. O processo desenvolve-se até 

restarem apenas duas pessoas.  

Reflexão e avaliação 

No final, salientar que os atributos evocados nada têm a ver com a violência no namoro 

e que esta é incompatível com o desenvolvimento de relações gratificantes e saudáveis!  

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Faz sentido a utilização desta dinâmica no início de uma ação de sensibilização sobre o 

tema da violência no namoro, na medida que predispõe para a participação e cria um 

ambiente grupal positivo (com amorosidade) e favorável à intervenção. Faz também 

sentido a sua utilização para finalizar uma ação com um ambiente agradável e com um 

enfoque otimista. 

*Adaptado do Entra em Ação! 
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eceita do bolo de amor* 

Palavras-chave 

Relação afetiva saudável, relações abusivas, legitimação e 

normalização da violência 

Descritivo  

Esta atividade permite refletir sobre o que deve ser uma relação de amor saudável e 

quais os comportamentos violentos a evitar, bem como questionar a legitimação ou 

normalização das relações de amor abusivas. 

Objetivos 

Perceber quais os “ingredientes” necessários para uma relação saudável. Questionar a 

legitimação e normalização das relações abusivas. 

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 20 participantes 

Duração  

60 minutos  

Materiais| Equipamento| Logística 

Papel; Caneta.  

Desenvolvimento 

Dividir o grande grupo em pequenos grupos. Pedir para elaborar a receita para uma 

relação sexual saudável, explicando quais os ingredientes fundamentais; quais os 

ingredientes que a tornavam “o melhor bolo de amor do mundo”; quais os ingredientes 

que não podiam estar na receita. Pedia-se também para indicar quais as quantidades 

para cada um dos ingredientes utilizados, sendo que no total o bolo só podia ter 1 kg de 

ingredientes (ex: 100 g de amor, 50 g de honestidade, 300 g de respeito e assim por 

diante). Terão ainda que explicar como seria o modo de preparação e de cozedura (qual 

a temperatura e durante quanto tempo, ex: de respeito e assim por diante). Pode-se 

ainda acrescentar recheio e cobertura. Apresentação das receitas (máximo 3 min por 

grupo) ao grande grupo e abrir à discussão. Facilitar a identificação de uma receita final 
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conjunta para uma relação saudável, usando os melhores ingredientes de cada receita, 

bem como os ingredientes a evitar (ex: mentira, insultos, ódio, falsidade).  

Reflexão e avaliação 

Foi fácil identificar os ingredientes fundamentais? E os ingredientes a evitar? Foi fácil 

chegar a um consenso sobre os ingredientes que fazem “o melhor bolo de amor do 

mundo”? O que torna difícil/fácil esta atividade? O que aprenderam com esta atividade? 

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Perceber quais os ingredientes presentes em cada receita e refletir sobre as 

necessidades afetivas transversais a todas as pessoas. Combater e censurar a 

normalização e legitimação dos comportamentos e relações abusivas.  

Esta atividade pode ser facilitada para refletir sobre as questões de Género/Orientação 

sexual na sexualidade humana, permitindo a desconstrução de estereótipos relativos ao 

sexo e às questões Orientação sexual, Identidade e Expressões de género e 

Características sexuais (OIEC). Neste caso, pede-se aos grupos para elaborarem receitas 

relativas a diferentes tipos de relações: relações heterossexuais; relação entre homens; 

relações entre mulheres e discute-se se os ingredientes presentes nas relações 

heterossexuais e homossexuais são (ou devem ser) os mesmos. Se o grupo for 

heterogéneo quanto ao sexo, pode introduzir-se outra variável: constituir grupos só de 

mulheres ou só de homens e explorar se há diferenças entre as receitas elaboradas por 

homens e por mulheres e debater a questão com base nos papéis de género e nas 

diferentes socializações. 

*Adaptado do Kit Pedagógico sobre Género e Juventude e do projeto (O)Usar e Ser Laço Branco 
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m qual apostas?  

Palavras-chave  

Conceito; Estatísticas; Indicadores de vitimação; Indicadores de 

legitimação  

Descritivo  

Esta atividade consiste num jogo de carácter informativo sobre a violência no namoro. 

Objetivos 

Conhecer o conceito de violência no namoro; Conhecer os indicadores de vitimação; 

Conhecer os indicadores de legitimação. 

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 30 participantes  

Duração  

60 minutos 

Materiais| Equipamento| Logística 

Computador; Projetor; Papel; Caneta. 

Desenvolvimento 

Divide-se o grupo em pequenos grupos, distribuindo uma folha por grupo para 

anotarem as respostas. Passa-se o slideshow com o jogo informativo e jogam-se as várias 

rondas de perguntas e respostas. Anotam-se as respostas certas de cada grupo de modo 

a encontrar-se um grupo vencedor. Pode finalizar-se a dinâmica com um debate para 

refletir sobre as estatísticas/indicadores divulgados. 

Reflexão e avaliação 

O que sentiram as participantes face a este exercício? As estatísticas e indicadores 

apresentados foram surpreendentes? Os valores divulgados foram superiores ou 

inferiores ao que pensavam ser a realidade? Consideram estes indicadores graves? 

Porquê?  
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Possíveis resultados da atividade| Observações 

Em caso de indisponibilidade de computador e projetor, pode optar-se pela impressão 

do jogo informativo e distribuir pelos grupos participantes. 

 

Documento de apoio n.º 1 | Jogo didático sobre violência no namoro* 

 

Qual destas características está errada no conceito de violência no namoro? 

A. Controle ou domínio sobre a outra pessoa 

B. Comportamento intencional 

C. Prejudica a saúde ou o desenvolvimento humano 

D. Causa dano  

Resposta: Comportamento intencional (ou não intencional)  

Qual a percentagem de abuso sexual estimada entre adolescentes (entre os 12 e 19 anos)? 

A. 11% a 15% 

B. 9% a 43% 

C. 16% a 20% 

Resposta: 16% a 20% 

Qual a percentagem de jovens, entre os 11 e 20 anos, que vivenciaram, pelo menos, um 

ato abusivo durante uma relação de namoro? 

A. 55% 

B. 65% 

C. 58% 

D. 34% 

Resposta: 58% 

Quem pratica violência no namoro apresenta crenças sobre as relações sociais de género… 

A. Mais conservadoras do que quem não pratica. 

B. Menos conservadoras do que quem não pratica. 

C. Tão conservadoras como quem não pratica. 

D. Não encontraram relação entre estes factos. 

Resposta: Mais conservadoras do que quem não pratica 

 

Quem sofreu violência no namoro apresenta crenças sobre as relações sociais de género… 

A. Mais conservadoras do que quem não sofreu. 

B. Menos conservadoras do que quem não sofreu. 

C. Tão conservadoras como quem não sofreu. 

D. Não encontraram relação entre estes factos. 

Resposta: Mais conservadoras do que quem não sofreu. 
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Quem apresenta crenças mais conservadoras sobre as relações sociais de género? 

A. As raparigas 

B. As pessoas intersexo 

C. Os rapazes 

D. Não foram encontradas diferenças 

Resposta: Os rapazes 

Qual a percentagem de jovens que acha normal os comportamentos de controlo 

manifestados numa relação de namoro existam? 

A. 36% 

B. 24% 

C. 9% 

D. 27% 

Resposta: 27% 

Qual a percentagem de rapazes que não considera violência a obrigação de fazer algo que 

não se deseja? 

A. 16% 

B. 22% 

C. 9% 

D. 36% 

Resposta: 22% 

Qual das seguintes causas é responsável por mais mortes de mulheres entre os 16 e os 44 

anos? 

A. Cancro 

B. Malária 

C. Acidentes de viação 

D. Guerra 

E. Violência doméstica 

Resposta: Violência doméstica  

 

*Perguntas construídas com base nos dados do Estudo Nacional da Violência no Namoro em 

Contexto Universitário: crenças e práticas (2017-2019) 
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 cavaleiro branco 

Palavras-chave 

Violência no Namoro, comportamentos de controlo, 

comportamentos de poder 

Descritivo  

Esta atividade permite refletir sobre os comportamentos de controlo e poder nas 

relações de namoro entre jovens  

Objetivos 

Sensibilizar para algumas características que ajudam a distinguir entre uma relação 

saudável e uma relação potencialmente abusiva ou violenta. Refletir sobre o modo 

como as relações de poder e de controlo podem estar presentes no namoro. 

Dimensão do grupo 

10 a 25 pessoas, de preferência dos 13 anos aos 18 anos 

Duração  

60 minutos 

Materiais| Equipamento| Logística 

Uma cópia da história “O Cavaleiro Branco” para cada participante. 

Desenvolvimento 

Distribuir a cada participante uma cópia da história “O Cavaleiro Branco”. Ler a história 

em voz alta para todo o grupo e promover o debate. Em alternativa à leitura em voz alta, 

a história pode ser representada por um grupo de participantes. Depois de 

representada, o debate pode ser igualmente dinamizado mediante os tópicos 

anteriormente sugeridos. 

Reflexão e avaliação  

Como é que se sentiram ao ouvirem a história? Porquê? O que é que vocês acham desta 

relação?  Em que altura é que a protagonista terá percebido que a relação pode ser 

perigosa? Que sinais indicam que esta relação pode ser abusiva? Como distinguimos 

O 
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uma relação romântica de uma relação abusiva? Onde e como é que podemos aprender 

mais acerca das relações amorosas? Essas fontes de conhecimento, até que ponto são 

fiáveis? De que forma é que a violência e a discriminação de género são retratadas? A 

violência é romantizada? Será que isto afeta o modo como os/as jovens se relacionam 

com pessoas do outro sexo ou com pessoas com uma sexualidade diferente?  

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Pode-se utilizar esta história com a comunidade cigana adaptando o texto aos seus 

padrões culturais (ex: substituir “ir à discoteca” por “aos casamentos”, “elogiar” por 

“olhar” ou “falar”; “estavam juntos” por “estavam próximos”, etc.). Também se pode 

utilizar com a comunidade LGBTI, substituindo as personagens (casal heterossexual) por 

duas mulheres ou dois homens. 

Documento de apoio n.º 1 | Versão da história para leitura 

A Susana sempre gostou muito de dançar: aos sábados costumava ir à discoteca com as suas 

amigas divertir-se um pouco. Numa dessas noites, conheceu Manuel, um rapaz um pouco mais 

velho, por quem se apaixonou de imediato. Os elogios constantes que este lhe fazia, levavam a 

que se sentisse especial e única. Nessa mesma noite, começaram a namorar. 

Cedo se tornaram íntimos, passando grande parte do tempo juntos e Manuel não parava de 

elogiar Susana. O que ela sentia quando estavam juntos era indescritível. Parecia que cada 

minuto que passavam separados se tornava numa eternidade. 

Era como se fossem feitos um para o outro, concordavam sempre em tudo. A primeira vez que 

as suas opiniões se revelaram diferentes foi sobre a roupa de Susana. 

- Tu és tão gira, tão elegante, mas não achas que essa saia é um pouco curta demais? Eu só estou 

preocupado contigo, mais nada, mas devias usar outra coisa. Eu sentia-me melhor se o fizesses. 

Nós pertencemos um ao outro, não é? Tu és minha... 

Mas, apesar de discordar de Manuel, Susana evitou entrar em conflito. A relação deles era tão 

mágica, para quê discutirem por tão pouco? Desde essa data, começou a usar sempre calças de 

ganga. 

Tempos mais tarde, Manuel revelou-lhe não gostar das suas amigas: 

- Passas tempo a mais com as tuas amigas. Nós passamos tempos tão bons só os dois. Será que 

eu não chego para ti? Não devias confiar tanto nelas. Acho que têm uma má influência em ti. 

Quando estás comas tuas amigas, ficas logo diferente. Não gosto do modo como falas e te 

comportas quando estás com elas. 
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Isto foi um choque para Susana, porque desde a escola primária que sempre fora inseparável das 

suas amigas. Mas, sentindo a sua relação em perigo, acabou por ceder e ia passando cada vez 

menos tempo com as amigas. 

Mas o desagrado de Manuel não se limitava às suas amigas, parece que também os seus pais lhe 

desagradavam: 

- Eu gosto dos teus pais, mas porque é que temos de estar com eles todos os domingos? Gostava 

de passar mais tempo contigo, a sós. Além disso, os teus pais nem sequer gostam de mim, estão 

sempre a criticar-me. Estão mortinhos para que terminemos a relação... 

Susana começou a ficar seriamente preocupada com a sua relação, sentia que as exigências de 

Manuel eram excessivas, mas o que fazer para manter a paz? Cada vez se afastou mais dos pais, 

assim teria paz... Ou será que não? 

 

Documento de apoio n.º 2 | Versão da história para representação 

Cavaleiro  Oh Susana, és tão bonita. E tens uma forma de ser única, eu adoro tudo em ti...  

Narrador A Susana sente-se feliz e sente-se muito atraída pelo rapaz. 

Cavaleiro Nunca me senti tão próximo de ninguém. Tu és a pessoa mais importante da minha 

vida. Amo-te tanto! 

Narrador A Susana sente que é muito importante para aquela pessoa. Sente-se segura com ele.  

Cavaleiro Parece que nascemos um para o outro. É como se fôssemos um só. Não precisamos de 

mais ninguém, pois não? 

Narrador A Susana sente que todo o mundo foi deixado para trás e que cada minuto que passa 

sem ele, é como se fosse uma eternidade... 

Cavaleiro Tu és tão gira, tão elegante, mas não achas que essa saia é um pouco curta demais? Eu 

só estou preocupado contigo, mais nada. Devias usar outra coisa. Eu sentia-me melhor 

se o fizesses. Nós pertencemos um ao outro, não é? Tu és minha... 

Narrador Como a Susana gosta muito dele e não quer conflitos, muda o modo como se veste 

para lhe agradar. 

Cavaleiro Passas tempo a mais com as tuas amigas. Mas nós passamos tempos tão bons só os 

dois. Será que eu não chego para ti? Não devias confiar nelas, elas têm uma má 

influência em ti. Quando estás com as tuas amigas, ficas logo diferente. Não gosto do 

modo como falas e te comportas quando estás com elas. 

Narrador E como a Susana lhe quer agradar, vai passando menos e menos tempo com as 

amigas... 

Cavaleiro Eu gosto dos teus pais, mas porque é que temos de estar com eles todos os domingos? 

Gostava de passar mais tempo contigo a sós. Além disso, os teus pais nem sequer 

gostam de mim, estão sempre a criticar-me. Estão mortinhos para que terminemos a 

relação...  

Narrador A Susana está preocupada com a relação. Ela não o quer perder e cada vez passa menos 

tempo com a sua família. Agora parece que há paz, será mesmo? 

*Adaptado do Coolkit Jogos para a Não-violência e Igualdade de Género 
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omportamentos saudáveis ou abusivos? 

Palavras-chave 

Comportamentos abusivos; comportamentos de controlo e poder; 

comportamentos saudáveis. Argumentação. Resolução de conflitos 

Descritivo  

Esta dinâmica pretende promover a reflexão e a argumentação sobre alguns 

comportamentos violentos mais frequentes nos relacionamentos amorosos. 

Objetivos 

Identificar comportamentos abusivos; Identificar comportamentos saudáveis; 

Argumentar sobre as dinâmicas interpessoais; Apresentar soluções alternativas de 

resolução de conflitos respeitadoras dos direitos humanos e da dignidade da pessoa. 

Dimensão do grupo 

Entre 10 e 15 participantes 

Duração  

60 minutos  

Materiais| Equipamento| Logística 

Quadro ou folha A1; 27 papéis ou cartões com comportamentos frequentes nas relações 

de namoro  

Desenvolvimento 

Divide-se o grupo em 3 a 5 pequenos grupos. Distribuem-se os 27 papéis ou cartões com 

os comportamentos frequentes em relações de namoro. Cada grupo fica com frases 

para se pronunciar, diferenciando-as por comportamentos saudáveis e 

comportamentos abusivos e justificando a sua categorização. No final da tarefa em 

grupo, as frases são lidas (rodando os grupos e as pessoas que justificam a categorização 

dos comportamentos) e colocadas no quadro/painel. Questionam-se os restantes 

grupos se concordam com a categorização, solicitando-se justificação sempre que haja 

discórdia. Todas as opiniões são debatidas para chegar a um consenso sobre os 

comportamentos e as justificações/argumentações apresentadas.  

C 
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Documento de apoio n.º 1 | 27 Comportamentos frequentes nas relações de namoro 

Gritei, berrei! Eu admiti que tinha alguma culpa 

Não teve hipótese, apagou as mensagens todas  Eu discuti o assunto calmamente  

Obriguei a dar-me as senhas do facebook e do 

insta 

Eu disse-lhe que estava zangada 

Acusei que se metia com outras pessoas Eu abandonei a sala para me acalmar 

Eu falei num tom de voz agressivo e mau Eu desisti só para evitar um conflito 

Eu tentei pôr os amigos a meu favor  Eu expliquei porque concordava com a sua 

opinião  

Eu fiz alguma coisa para lhe provocar ciúmes  Eu insultei, disse asneiras, chamei-lhe nomes 

Nunca disse que gostava de mim  Não assumi a minha culpa   

Eu disse coisas só para chatear Eu gozei com o seu jeito de ser  

Eu ameacei terminar o namoro Magoava-me com a força com que me agarrava 

Eu espalhei boatos na escola para me defender Eu controlo com quem anda e onde está 

Eu mostrei uma solução que achei boa para nós Peguei no seu telemóvel e vi as suas mensagens  

Eu esperei que a outra pessoa se acalmasse Passei-me, dei-lhe duas bofetadas 

Eu apresentei os meus motivos  

 

Reflexão e avaliação 

Esta atividade, ao categorizar os comportamentos permite questionar a definição e 

legitimação/normalização da Violência (referenciar que a própria definição de violência 

está dependente das épocas culturais e históricas; enfatizar que o conceito de violência 

é em si mesmo uma construção social que determina práticas culturais diferenciadas); 

tipificar diferentes violências (abordar, caracterizando, a violência física, a psicológica, a 

sexual, a moral, a simbólica, a negligência, etc.), refletir sobre as argumentações 

apresentadas e propor formas alternativas de resolução de conflitos respeitadoras dos 

direitos humanos e da dignidade da pessoa. 

Possíveis resultados da atividade| Observações 

É também possível abordar as motivações para a Violência (aludir, às questões culturais, 

de discriminação, de género, de poder, de desigualdade social, etc.) e salientar a 

vulnerabilidade de grupos sociais específicos (raparigas, raparigas com incapacidade, 

etc.). 
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artas contra a violência no namoro * 

Palavras-chave 

Violência no Namoro, dinâmicas abusivas, comportamentos de controlo 

e poder, comportamentos violentos. Empatia 

Descritivo  

Esta atividade permite aumentar o conhecimento acerca dos comportamentos e 

dinâmicas abusivas e promover a empatia com as pessoas em situação de vitimação, 

diminuindo os comportamentos e atitudes de legitimação da violência.    

Objetivos 

Aumentar o conhecimento acerca dos comportamentos e dinâmicas de abuso nos 

relacionamentos de namoro. Fomentar o autoconhecimento sobre os valores e atitudes 

face ao problema da violência no namoro. Promover a empatia com as vítimas, 

reconhecendo o impacto da violência sobre as mesmas. Diminuir atitudes de 

legitimação da violência nos relacionamentos amorosos 

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 20 participantes 

Duração  

120 minutos  

Materiais| Equipamento| Logística 

Cópias dos textos; Papel; Caneta.  

Desenvolvimento 

Explicar ao grupo que, através desta atividade, se pretende aprofundar a reflexão sobre 

o problema da violência no namoro: O que é? Como se manifesta? Quais as suas 

consequências? Propor a divisão do grande grupo em pequenos grupos de 4-5 

elementos. Distribuem-se os casos de violência no namoro (ver abaixo) pelos grupos e 

propõe-se que cada grupo analise o caso que lhe foi dado. De seguida, é-lhes pedido que 

redijam uma carta dirigida à pessoa que está a ser vítima ou à pessoa que está a agredir. 

Poder-se-á deixar à escolha do grupo ou definir-se a priori a quem cada grupo deve 

C 
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dirigir a carta. Já em plenário, propõe-se a leitura do texto, com o mesmo título, antes 

entregue aos grupos. Procede-se à leitura das cartas elaboradas pelos grupos a partir 

deste caso e promove-se o debate sobre este caso, podendo fazer-se uso de questões 

tais como: em que medida se trata de um caso de violência no namoro? Que 

comportamentos/atitudes identificam como sendo de abuso? Que consequências têm 

para a vítima? Segundo a vossa experiência, este tipo de situações é frequente? O que 

podemos fazer? Lê-se o texto entregue aos grupos “Amanhã será um dia melhor?” 

Passa-se, de seguida, à leitura das cartas elaboradas a partir deste segundo caso. 

Promove-se o debate, podendo-se recorrer às questões anteriormente propostas (ver 

5º passo). 

Reflexão e avaliação 

ONDE ESTÁ O MEU AMIGO JOÃO?  

Na exploração deste caso importa colocar em evidência a presença de comportamentos 

e estratégias de abuso que são banalizadas e raramente vistas como sendo violência: o 

isolamento, o controlo, a culpabilização, a chantagem emocional ou os ciúmes utilizados 

para limitar a ação, os contactos sociais e a espontaneidade. Importa referir que a 

agressão física não é a única forma de violência. Há jovens que são vítimas de agressões 

psicológicas e sexuais sem perceberem que o são. Importa também chamar a atenção 

para as consequências que estes comportamentos/atitudes têm para as vítimas: 

empobrecimento do mundo relacional, tensão e mal-estar psicológico, culpa, perda de 

espontaneidade, perda de liberdade e do direito à sua autodeterminação, perda de 

autoestima, etc. É frequente que nas cartas e no diálogo grupal surjam ofensas à pessoa 

que agride, se defenda o uso da violência física e pressões sobre a vítima para que rompa 

a relação. É importante apresentarmos claramente o nosso compromisso com a não-

violência, afastando a hipótese do uso da violência sobre quem é violento. Importa 

também clarificar que não é legítimo pressionarmos a pessoa, que está a ser vítima, para 

decidir aquilo que nos parece evidente que é o melhor para ela. Temos essencialmente 

de manter-nos perto, respeitar as suas decisões, o seu tempo de decidir, e reconhecer 

que não é fácil romper uma relação de abuso. Importa passar sempre a mensagem que 

ninguém merece ser maltratado/a. Que nada pode justificar a violência e que pode 

contar connosco!  
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AMANHÃ SERÁ UM DIA MELHOR?  

Na exploração deste caso importa colocar em evidência a presença de comportamentos 

e estratégias de abuso: ataques de fúria, agressões físicas, partir objetos, insultar, 

ameaçar, intimidar, controlo (necessidade de saber tudo), ciúmes, regras desiguais (“eu 

posso, mas tu não”), desvalorizar pessoas significativas, criticismo acentuado do 

comportamento da outra pessoa. Importa chamar a atenção para os sentimentos 

intensos e negativos que esta situação provoca na vítima: tristeza, vergonha, medo, 

humilhação, culpa, tensão e ansiedade. A partir deste texto é possível explorar, também, 

algumas dinâmicas relacionais que dificultam a rutura com relações violentas: é visível, 

neste caso, a romantização da violência (expressa na frase “Eu sei que é por amor”) que 

inibe a decisão de sair da relação. Por outro lado, neste texto, vemos a descrição de uma 

“explosão violenta” e da fase da “lua-de-mel” que integram o “ciclo da violência” que 

aprisiona as vítimas na relação. 

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Pode-se utilizar esta história com a comunidade LGBTI, substituindo as personagens 

(casal heterossexual) por duas mulheres ou dois homens em ambas as histórias, 

interpelando assim os estereótipos de género nestas relações. 

Documento de apoio n.º 1 | ONDE ESTÁ O MEU AMIGO JOÃO?  

O João é o meu melhor amigo. Talvez faça mais sentido trocar o tempo do verbo e dizer: o João 

era o meu melhor amigo. Não sei se continua a fazer sentido chamá-lo de “amigo”. Ele agora 

nunca tem tempo, nunca se aproxima, não foi à minha festa de aniversário, porque já tinha 

combinado qualquer coisa com a namorada e com os pais dela…  

Em boa verdade, tudo mudou quando o João começou a namorar com a Ana. Distanciou-se de 

uma forma abrupta dos amigos. Nas primeiras semanas, era visível que estavam muito 

apaixonados e que o que queriam mesmo era estar só os dois. O João tinha colado à cara aquele 

sorriso “parvo”, que toda a gente tem quando se apaixona, andava nas nuvens…  

Mas agora não! Já não se ouvem as gargalhadas sonoras do João que se distinguiam a 

quilómetros. Fala menos, muito menos... Pergunto-me onde está o meu amigo João com a sua 

energia que parecia inesgotável, sempre elétrico, a querer fazer coisas… A vida dele resume-se 

à Ana que não lhe dá espaço, é impressionante…  
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Um dia destes combinámos um cafezito depois do jantar. De 5 em 5 minutos lá estava ela a 

telefonar e não era para dizer nada, era só para se fazer presente, porque simplesmente não 

suporta que haja vida para além dela… às nove e meia começou a olhar para o relógio e a ficar 

inquieto da cadeira. Tinha ordens para ir e lá foi… A Ana tem ciúmes de tudo: dos colegas da 

turma, dos amigos (sobretudo das amigas) reais e virtuais. Tem ciúmes da família, do gato, do 

cão, da própria sombra… É um stress permanente!  

O João contou-me que ela fez uma cena do outro mundo quando ele lhe disse que estava a 

pensar estudar um semestre fora do país. Chorou compulsivamente, disse-lhe que ela fazia 

tudo por ele e que ele era um egoísta que só pensava na sua “vidinha”, que preferia morrer a 

ficar longe dele, quis acabar a relação, enfim… Fez uma chantagem emocional brutal e ele 

acabou por ceder e, ainda por cima, ficou a sentir-se culpado. O gajo está encurralado…  

Uma pessoa que te exige que abdiques de tudo o que te faz bem, dos teus sonhos, dos teus 

hábitos, dos teus amigos, que te cria um muro de obrigações, que te pressiona a cada minuto, 

que te faz sentir culpado pelo que fazes, pelo que não fazes, pelo que pensas fazer, ama-te?! 

Se o amor é isso, quero que nunca me bata à porta. 

 
Documento de apoio n.º 2 | AMANHÃ SERÁ MESMO UM DIA MELHOR?  

Querido Diário,  

Há dias como hoje em que me apetece desaparecer. Sinto-me triste e perdida. Não sei o que 

fazer. Hoje o Pedro voltou a fazer uma cena do tamanho do mundo na Escola. Eu morro de 

vergonha não sei como é que amanhã vou ter coragem de atravessar o portão e encarar as 

pessoas.  

O Pedro veio na minha direção, com um passo apressado, com aquele olhar de ódio que me 

assusta tanto. Estava furioso, agarrou-me por um braço com força, gritou, chamou-me nomes, 

empurrou-me, ameaçou-me, deu murros pontapés no muro da Escola... Ele perde 

completamente o controlo, fica irreconhecível…  

Não sei como é que ele soube que eu estive a falar com o Manel no Café Central… Eu devia ter-

lhe contado que tinha encontrado o Manel. Eu tenho que lhe dizer tudo, eu sei que esse é o nosso 

acordo, mas faltou-me a coragem, tive medo da reação dele.  

O Pedro anda obcecado: controla as mensagens que eu recebo, o meu facebook, o email… Vou 

desativar a minha conta no facebook. Já nem sei quantas vezes nos zangámos por causa do 
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facebook… Quer saber de onde é que eu conheço os meus amigos do facebook, como é que têm 

confiança para comentar as minhas fotografias…  

Eu compreendo que ele tenha ciúmes, mas isto ultrapassa os limites do razoável. O João 

telefonou para combinar um trabalho de grupo e fez uma cena horrível, até me partiu o 

telemóvel.  

Controla os meus movimentos e quer saber sempre onde e com quem estou, se eu não lhe 

atendo o telemóvel fica desorientado. Eu sei que é por amor, mas não é fácil… Ando sempre 

sobressaltada, tensa…  

Quando saímos os dois há sempre cenas: ou é a saia que é curta, ou é o decote, ou é “para onde 

é que estás a olhar?…”. Ele prefere sair sozinho, mas morre de stress se eu lhe falo em sair com 

as minhas amigas.  

O Pedro acha que eu passo demasiado tempo com as minhas amigas, a verdade é que não passo 

nem metade do tempo que passava antes de namorar com ele. Ele acha que eu fico diferente 

com as minhas amigas e isso irrita-o. Ele tem razão…com as minhas amigas, digo coisas 

disparatadas, fico mais extrovertida, não devia ser assim…  

(desculpa ter-te deixado pendurado Diário, era o Pedro ao telefone. Está mesmo arrependido, 

está desesperado, fartou-se de chorar, pediu-me perdão. Amanhã vai ser um dia melhor!!! 

 

*Adaptado do Entra em Ação! 
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Mitos e a realidade no namoro  

Palavras-chave  

Socialização; Mitos; cultura; Resolução de conflitos 

Descritivo  

Esta atividade ajuda a compreender e desconstruir os 13 mitos/crenças associadas às 

relações de intimidade, identificados na campanha “Namoro Violento não é Amor”, 

promovida pela CIG em 2008. Com a desconstrução, procura-se soluções para resolver 

dilemas, problemas ou situações de controlo, poder ou violência identificadas nas 

relações de namoro. Dramatização da situação. 

Objetivos 

Identificar os 13 mitos/crenças associadas às relações de namoro mais frequentes na 

socialização das raparigas e dos rapazes; Identificar as consequências negativas dos 

mitos; Estimulara aquisição de competências de resolução de conflitos. 

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 30 participantes  

Duração  

180 minutos 

Materiais| Equipamento| Logística 

Cartões de trabalho com os 13 Mitos 

Desenvolvimento 

Dividir o grupo em pequenos grupos de trabalho (4 a 5 membros). Após a seleção de um 

dos 13 Mitos e da leitura de uma ficha informativa sobre a violência no namoro, é 

proposto aos grupos que partam da sua experiência para elaborar uma situação desafio, 

que através de dinâmicas (jogo, role-playing, teatro-debate, etc.) permita desconstruir 

os Mitos através de um olhar crítico sobre as questões da violência no namoro e 

promover uma cultura relacional amorosa não violenta entre jovens da tua idade. 

Posteriormente, dramatizam as situações criadas por si. Finaliza-se com um debate. 

 

13 
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Pistas para a criação da situação-desafio (cenário de partida) e eventuais guiões de 

desenvolvimento 

Quem são as pessoas/protagonistas da situação? Há testemunhas/pessoas expostas à 

violência? Quais as consequências desta situação? Quem poderá ser adjuvante, 

promotor de desconstrução e de mudança? Quem poderá obstaculizar a mudança? 

Como se irá desenvolver a situação? Quais as pistas alternativas? Qual o fim esperado? 

Objetivos temáticos para exploração durante a criação da situação-desafio 

É importante durante esta atividade: promover a aquisição de conhecimentos sobre a 

construção cultural da violência de género; Refletir sobre os estereótipos e 

representações sociais em redor das relações de género e a sua relação com a violência; 

Compreender como o modo como nos vinculamos à outra pessoa favorece ou dificulta 

as relações igualitárias; Analisar, de forma crítica, as expectativas aprendidas relativas 

ao género oposto, especialmente aquelas que implicam diferenças e que consolidam 

relações abusivas ou humilhantes (abordando as dinâmicas de violência/variáveis 

paralisantes e/ou formas de maus-tratos); Desenvolver competências de comunicação, 

partindo de um modelo positivo e alternativo, compatível com o processo de 

socialização de adolescentes; Adquirir e fomentar a capacidade empática entre rapazes 

e raparigas; Desenvolver a assertividade como uma atitude relacionada com a 

responsabilidade e com a autonomia, que não deve ameaçar o vínculo afetivo, mas 

antes reforçá-lo. 

Possíveis resultados da atividade| Observações 

Esta atividade poderá ser desenvolvida só com raparigas ou só com rapazes. A 

dramatização da situação pode ocorrer em Teatro Debate ou Teatro Fórum. Em caso de 

Teatro fórum, deve-se eleger uma pessoa para ser Curinga e a dramatização deve acabar 

com a pessoa que agride a ganhar a contenda. Após cada representação deverá iniciar-

se o debate com o público, abrindo um diálogo entre palco e plateia, mediado pelo 

curinga, com o apoio da pessoa responsável pela mediação da sessão. No debate 

deverão identificar-se alternativas não opressivas/abusivas para desfecho da cena. Em 

seguida, o curinga convidará os membros do público para o palco e estes deverão recriar 

um novo final de cena que represente uma solução não opressiva/abusiva. É possível e 

desejável que o público possa criar várias soluções ou desfechos para a mesma cena. 
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Documento de apoio n.º 1 | 13 Mitos no Namoro e a sua desconstrução 

O Príncipe Encantado  

Ensinaram-nos toda a vida que um dia encontraremos uma pessoa muito especial e que o 

amor, por si só, pode transformar uma pessoa 

Tem ciúmes porque me ama  

Os ciúmes servem de desculpa para controlar a outra pessoa, mas muitas vezes são 

interpretados como prova de amor 

Entre marido e mulher não se mete a colher  

A violência nas relações de intimidade é um problema social e um crime público 

A violência acaba quando coabitarmos  

A maioria das relações conjugais violentas já o eram antes da coabitação  

Quanto mais me bates, mais gosto de ti  

A violência nas relações de intimidade causa intenso sofrimento físico e psicológico, tendo um 

impacto muito negativo no bem-estar e saúde da vítima  

A violência acontece em meios sociais desfavorecidos  

A violência nas relações de intimidade ocorre em todos os contextos sociais e culturais 

Há raparigas que provocam os namorados, não admira que eles se descontrolem  

Gostar implica respeitar a outra pessoa por aquilo que ela é, independentemente se 

concordamos ou não com os seus atos 

O álcool e as drogas são responsáveis pelas situações de violência  

Os consumos excessivos servem de argumento para a pessoa se desresponsabilizar das suas 

agressões 

Os rapazes nunca são vítimas de violência  

Apesar da associação dos rapazes com a força e agressividade, os rapazes também são vítimas 

de violência física, emocional ou sexual 

Não existe violência sexual no namoro  

A violência sexual inclui beijos, apalpões ou outros contactos corporais não desejados e não 

consentidos 

Uma bofetada ou insulto não são violência  

Todas os atos de agressão física ou verbal são violência, qualquer comportamento de 

desvalorização ou humilhação pode ter consequências negativas no desenvolvimento ou saúde 

da vítima  

Quando se gosta realmente de alguém, deve fazer-se tudo o que essa pessoa quer  

Os membros de um casal são pessoas independentes com vida e vontade próprias 

É melhor estar numa relação violenta do que estar só  

Cada pessoa tem a sua própria identidade e a sua dignidade, independentemente de viver, ou 

não, uma relação amorosa 
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ochila* 

Palavras-chave 

Avaliação 

Descritivo  

Esta atividade permite fazer a avaliação das atividades de 

educação não formal de uma forma lúdica e descontraída. 

Objetivos 

Avaliar uma dinâmica de grupo, uma tarde, manhã ou o dia todo de trabalho  

Dimensão do grupo 

Mínimo de 7 e máximo 20 

participantes 

Duração 

20 minutos  

Materiais| Equipamento| Logística 

Papel A4; canetas 

Desenvolvimento 

A facilitadora deve entregar um 

desenho de uma mochila numa 

folha de papel e pedir às pessoas 

participantes para refletirem sobre 

a sessão e para escreverem na 

mochila aquilo que consideram ser a 

“bagagem” mais importante que levam consigo: Depois desta atividade, que bagagem 

vou meter na mochila e levar para casa… Pode tratar-se de bagagem relativa a 

conteúdos, relacionamentos, ideias, sentimentos, etc. No final, pode-se fotografar a 

mochila e enviar a fotografia por correio eletrónico a cada participante.  

*Adaptado do Compass Manual para a Educação para os Direitos Humanos com jovens 
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