
 

    

     

Violência doméstica: diferenças geracionais na perceção das  

mulheres ciganas sobre o fenómeno 

INTRODUÇÃO 

No seio das pessoas ciganas, apesar de nos últimos anos se ter as-

sistido a mudanças significativas nas relações sociais de género, ain-

da é notória a diferença entre homens e mulheres relativamente aos 

papéis que lhes são atribuídos. Existe então uma tensão entre posi-

ções mais conservadoras, validadas pela cultura cigana, acerca do 

papel das mulheres e posições mais progressistas, com princípios ba-

seados na igualdade de género (Mendes, Magano e Candeias, 2014).  

Tendo em consideração as mudanças que se têm feito sentir, torna-se 

necessário e pertinente debruçarmo-nos sobre a compreensão do 

processo de mudança. Assim, neste poster apresenta-se um estudo 

que tem como objetivo geral compreender a existência de evolução 

relativamente à perceção das mulheres ciganas sobre a violência de 

género e a violência doméstica. Recorreu-se a perceções das partici-

pantes, para compreender a existência de diferenças em função da 

idade/escolaridade das mesmas. 

 

METODOLOGIA 

Em função da pergunta de partida “Que perceções têm as mulheres 

ciganas relativamente à violência doméstica?” e com base na for-

te relação de confiança fruto do trabalho de proximidade que a Asso-

ciação para o Planeamento da Família (APF) desenvolve, desde 

2004, com as pessoas ciganas residentes no Conjunto Habitacional 

da Biquinha, considerou-se pertinente optar por uma metodologia 

qualitativa. Esta abordagem qualitativa permite aceder às verbaliza-

ções dos indivíduos face às suas vivências e assim explorar as suas 

perceções conforme objetivo deste trabalho. Optou-se pela técnica de 

focus group. 

Caracterização das participantes e procedimentos: foram partici-

pantes 18 mulheres de etnia cigana, moradoras no Conjunto Habitaci-

onal da Biquinha. Estas mulheres foram divididas em dois grupos, 

sendo que no grupo 1 estiveram presentes as mulheres com idades 

compreendidas entre os 35 e os 57 anos (média=46,7; DP=6,7) e no 

grupo 2 as mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 31 

anos (média=26,3; DP=4,5). Relativamente à escolaridade, 8 mulhe-

res do grupo 1 são analfabetas e apenas 1 mulher do grupo 2 tem es-

colaridade inferior ao nono ano. Importa realçar que no grupo 1, todas 

as mulheres se autoidentificam como casadas (unidas de facto) e que 

no grupo 2, das nove mulheres, apenas uma era solteira. É importan-

te referir que durante as sessões, houve duas  mulheres de um dos 

grupos que se descreveram como vítimas de violência doméstica.  

Foram realizadas 6 sessões de focus group, com a duração de cer-

ca de 60 minutos cada. As participantes foram convidadas a estar pre-

sentes pela equipa técnica da APF. Na primeira sessão foram-lhes ex-

plicados os procedimentos e lidos os consentimentos informados, 

posteriormente assinados, garantindo que todas aceitariam que as 

sessões fossem gravadas. Estas sessões decorreram conforme o es-

perado, não havendo desistência das participantes, nem necessidade 

de reagendamentos, sendo apenas necessário ter em consideração 

os horários e as dinâmicas quotidianas das mesmas.  

 

RESULTADOS 

Aquando da análise temática, emergiram 4 categorias de conteúdo: 

educação/formação e vida profissional, papéis de género e relações 

sociais, casamento e família, e violência doméstica. Nos quadros que 

se seguem poder-se-á encontrar informação que nos permite compre-

ender a composição dos dois grupos, assim como, o posicionamento 

das mulheres face aos diferentes temas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante os resultados obtidos importa salientar: 

• Ambos os grupos de mulheres detêm conhecimentos que lhes per-

mitem identificar situações de violência doméstica; 

• Apenas as mulheres do grupo 2 são capazes de identificar diferen-

tes tipologias de violência doméstica nomeadamente, violência físi-

ca, psicológica e social.  
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• Algumas mulheres do grupo 2 reconhecem a escalada de frequên-

cia e intensidade dos maus tratos numa situação de violência do-

méstica; 

• As mulheres do grupo 2 revelam menor tolerância a serem vítimas 

de violência doméstica; 

• Ambos os grupos revelam que, atualmente, são menores os núme-

ros de casos de violência doméstica em comparação com gerações 

anteriores; 

• Tanto as mulheres do grupo 1 como o grupo 2 revelam que, por nor-

ma, os casos de violência doméstica são resolvidos no seio da famí-

lia sem denúncia ou recurso às estruturas da rede de combate à vio-

lência doméstica. 

As mulheres do grupo 1 são o retrato de uma geração tradicionalmente 

mais conservadora e patriarcal que, desde sempre, assistiu à diferença 

de oportunidades de desenvolvimento e emancipação para homens e 

mulheres ciganos/as. Por oposição, as mulheres mais jovens, perten-

centes grupo 2, estão motivadas para a mudança, nomeadamente no 

que se refere ao percurso escolar e à conciliação da vida familiar e 

profissional (Neves, Correia e Allen, 2016). Os dados/resultados corro-

boram o processo de mudança que se tem evidenciado de forma em-

pírica e que a APF tem testemunhado no dia-a-dia nas suas interven-

ções. Esta mudança parece estar a acontecer de forma mais ou me-

nos contínua e os dados apontam para uma tendência da perceção e 

vivência dos papéis de género mais igualitária em consonância com o 

que tem acontecido nas pessoas não ciganas. Apesar de não tolera-

rem nem legitimarem a violência contra mulheres e crianças, é neces-

sário ter em consideração que as pessoas ciganas são centradas na 

conservação da família que, aliada ao receio de perda dos vínculos 

culturais, parece estar na origem da manutenção de situações de vio-

lência (Neves, Correia e Allen, 2016; Magano e Mendes, 2014). Das 

sessões com os dois grupos de mulheres ciganas, foi possível verificar 

que as mulheres pertencentes ao grupo 2, por terem maiores níveis de 

escolaridade e menor idade comparativamente às mulheres do grupo 

1, estão mais sensibilizadas e informadas para o tema da violência do-

méstica, sendo a sua perceção e postura perante a problemática mais 

adequadas e protetoras do que as mulheres pertencentes ao grupo 1. 

A importância dos resultados deste trabalho poderá ser orientadora de 

futuras intervenções. Em jeito de conclusão deixamos pontos de análi-

se que deverão ajudar a repensar sobre esta problemática neste públi-

co alvo: 

• Percebe-se que uma maior escolaridade das mulheres ciganas con-

duz a um maior investimento pessoal e profissional e ao consequen-

te empoderamento e emancipação.  

• Apesar de poder não ser desejável para a família, que a mulher ci-

gana case com um homem não cigano, percebe-se uma maior acei-

tação desta realidade. Apesar das condicionantes culturais, a mu-

lher já consegue tomar decisões que não estão de acordo com a 

mesma. 

• Os comportamentos das famílias são atualmente bons indicadores 

de paritarismo nas tarefas domésticas sendo que, atualmente, a mu-

lher cigana não está obrigatoriamente circunscrita ao espaço do-

méstico. 

• É percetível que as mulheres ciganas, mesmo as mais jovens, conti-

nuam a circunscrever a violência doméstica apenas à violência físi-

ca, sendo esta o fator justificativo do divórcio. Contudo, também é 

no grupo das mulheres mais jovens que identificam como violência 

doméstica as restantes tipologias.   
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