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Ficha técnica

Nesta brochura, apresentamos os 
principais dados de um estudo acerca 
da prevalência e das representações 
sobre a violência no namoro, conduzi-
do pela Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico de Santarém. 
Este estudo foi desenvolvido no âm-
bito do projeto NAMORArte+*, pro-
movido pelo Graal e, através dele, 
procurámos aceder às perspetivas e 
experiências de jovens do Distrito de 
Santarém. Para isso, entre maio e ju-
lho de 2021, foram aplicados questio-
nários a 155 jovens, com idades entre 
os 15 e os 22 anos, da Chamusca e 
de Santarém. 
Neste questionário consideraram-se 
diferentes tipos de violência: psicoló-

*O NAMORArte + pode ser acompanhado no instagram e no facebook.
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gica, física, sexual e online. 
Nas páginas que se seguem, encon-
tram-se os resultados deste ques-
tionário, onde foi pedido a jovens que 
se posicionassem face a situações 
concretas de violência no namoro. 
As situações foram apresentadas no 
questionário através de vídeos. Aqui 
são mostradas em banda desenhada. 
No final, partilhamos alguns dados re-
colhidos sobre a vivência de rapazes 
e raparigas em relações de namoro e 
que devem merecer a nossa especial 
atenção. 
Esperamos que estes dados sejam um 
ponto de partida para uma discussão 
mais informada e profunda sobre o 
problema da violência no namoro.
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Situação apresentada          Dados  recolhidos        

Das raparigas e dos rapazes que 
responderam ao questionário:

Parte 1 | 32 | Parte 1

concorda que os comportamentos controladores e os ciúmes são 
uma prova de amor. 

considera que deve existir compreensão perante comportamentos 
controladores como os apresentados  na situação descrita.

considera que as manifestações de ciúmes podem reduzir-se se hou-
ver provas de amor. Os rapazes tendem a concordar mais com 
esta ideia (48%).

78,7% conhece pelo menos uma 
situação de violência psicológica:

8,4%

34,8%

38,1%

34,2%

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Estes dados dão-nos indícios de que 
a prevalência da violência psicológica 
nas relações de namoro é preocupante.
Indicam-nos também que uma parte 
considerável dos e das jovens reve-
la-se tolerante relativamente a com-
portamentos de ciúmes e controlo 

nas relações de namoro. Efetivamen-
te, há uma percentagem significativa 
de jovens que considera que, peran-
te este tipo de comportamentos, 
deve haver da outra parte atitudes 
de compreensão e um aumento das 
provas de amor.

já viveram uma 
situação semelhante 

https://www.youtube.com/watch?v=PBnXVZMGkKs&ab_channel=ESE_IPSantar%C3%A9m


Situação apresentada          Dados  recolhidos        

Das raparigas e dos rapazes que 
responderam ao questionário:

Parte 1 | 54 | Parte 1

A esmagadora maioria dos/as inquiridos/as desa-
prova e considera incompreensível o recurso à vio-
lência física para lidar com situações de conflito.  
Contudo, os dados indicam que a violência física tem 
uma prevalência alarmante nas relações de namoro, 
em particular no caso das raparigas.

considera incom-
preensível que se perca 
a cabeça e se exerça 
força física.

conhece jovens que 
estão ou estiveram 
numa relação de nam-
oro onde houve uso de 
força física.

98,6%

43,9%

17,6% 7,5%

considera exagerado 
e inaceitável o uso de 
violência física nesta 
situação.

já estiveram envolvidas/os 
num namoro em que houve 
violência física.

96,8%

VIOLÊNCIA FÍSICA

https://www.youtube.com/watch?v=8DWXKIsvzbc


Situação apresentada          Dados  recolhidos        

Das raparigas e dos rapazes que 
responderam ao questionário:

6 | Parte 1 Parte 1 | 7

A esmagadora maioria dos/as inquiri-
dos/as concorda que, no caso de uma 
rejeição de um contacto mais íntimo, 
essa vontade tem de ser respeitada, 
quer haja quer não haja “provocação” 
prévia, e reprovam a insistência. 
Apesar disso, há um número signifi-
cativo de respostas, sobretudo dos 
rapazes, que aponta para uma res-
ponsabilização da pessoa que não 

deseja o contacto íntimo, por, afinal, 
ter consumido bebidas alcoólicas 
e ter adotado um comportamento 
“provocante”. Os dados revelam que 
a insistência para contactos sexuais 
não desejados é um comportamento 
frequente. Há diferenças significativas 
entre as vivências de rapazes e ra-
parigas, estando as últimas mais su-
jeitas a situações como esta.

VIOLÊNCIA SEXUAL

1 em cada 3 admite conhecer pessoas que 
passaram por situações em que houve 
insistência para contactos mais íntimos não 
desejados.

defende que ninguém tem o direito de insistir 
que haja contactos físicos mais íntimos, quer 
exista quer não exista “provocação”.
1 em cada 10 rapazes considera que a insistência, 
nestas circunstâncias, é aceitável.

99% 90,5%

considera que se deve respeitar 
a vontade do/a namorado/a 
quando não quer ter um con-
tacto físico mais íntimo.

98%

já viveu uma situação 
semelhante à ante-
riormente descrita. 

das raparigas
27,5%

dos rapazes
7,5%

considera que, se o elemento do par não deseja 
um contacto mais íntimo, deveria ter evitado 
alinhar na “provocação” e ingerido álcool.

24,5% 43,4%

https://www.youtube.com/watch?v=Adw_ftZ2Z58


Situação apresentada          Dados  recolhidos        

Das raparigas e dos rapazes que 
responderam ao questionário:

Parte 1 | 98 | Parte 1

concorda que é um abuso controlar a vida online do par.

discorda com os pedidos de autorização prévia para publicações, por parte do par.  

tem conhecimento de relações de namoro onde há controlo e invasão de privacidade nas redes 
sociais.

96,1%
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92,9%

VIOLÊNCIA ONLINE

já viveu uma situação semelhante 
à anteriormente descrita. 

23,5% 9,4%
raparigas rapazes

A grande maioria dos/as jovens inqui-
ridos/as considera um abuso controlar 
a vida online do par. Os dados sobre 
a prevalência são preocupantes: 4 em 
cada 10 jovens tem conhecimento de 
relações de namoro em que há con-

trolo e invasão de privacidade nas 
redes sociais. A percentagem de ra-
parigas que já viveu uma situação 
como a descrita mais do que du-
plica a percentagem observada nos 
rapazes.

https://www.youtube.com/watch?v=ASruRAOS78s


Parte 2 | 1110 | Parte 2

NÚMEROS QUE DÃO QUE PENSAR

10% dos rapazes ad-
mite já ter humilhado e desva-
lorizado a pessoa com quem 
namoram ou namoraram. 

Das raparigas, 4,4%
já foram humilhadas/os ou desvalori-
zadas/os pelo par. 

já tiveram regras impostas pelo par 
(por exemplo, horários, saídas, a for-
ma de vestir…). 

25% das raparigas 
já foi beijada pelo seu par 
contra a sua vontade. 

Dos rapazes, 3,3%.

23,5% das raparigas 
foi pressionada pelo par a 
ter relações sexuais.

Dos rapazes, 3,3%.

por ter manifestado as suas opiniões. 

por o par achar que demonstrava “demasiado 
interesse” por outra pessoa.

10% dos rapazes 
admite ter forçado o seu 
par a dar um beijo contra 
a sua vontade. 

Das raparigas, 1,5%.

35,5% das raparigas 
já foi tocada no corpo sem 
que mostrasse claramente 
vontade. 

Dos rapazes, 6,7%.

já foram chantageadas/os 
pelo par com a publicação 
de algo pessoal nas redes 
sociais.

Dos/as jovens que namoram ou já namoraram,

35,3% 13,4%
raparigas rapazes

raparigas
20,6%

rapazes
10%

já estiveram ou estão numa relação de namoro onde o 
par recorreu à força (física ou verbal) contra si: 

33,8% 10%
raparigas rapazes

16,2% 3,3%
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