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OS DADOS ADMINISTRATIVOS E A RECOLHA DE 
INFORMAÇÃO A PARTIR DE PROCESSOS EM PAPEL: 
O CASO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 
DETECTADA NOS INSTITUTOS DE MEDICINA 
LEGAL DE COIMBRA E PORTO, EM 2000

Manuel Lisboa, Zélia Barroso e Joana Marteleira 

Os dados administrativos constituem uma fonte importante de 
informação para o estudo da violência. Referem-se aos actos que 
são reportados a organizações diversas, como as polícias, tribu-
nais, hospitais, IML e ONG, e deve ter-se sempre em consideração 
que só dizem respeito aos actos que chegam a essas organizações, 
e não constituem um indicador de prevalência do fenómeno em 
causa. Por exemplo, os dados das polícias relativos à violência 
doméstica, objecto dos relatórios anuais de segurança interna do 
Ministério de Administração Interna (MAI), não podem ser inter-
pretados em termos do aumento ou diminuição da violência, mas 
sim como sendo a expressão da sua maior ou menor visibilidade. 
De facto, os resultados do inquérito nacional sobre a violência 
contra as mulheres, de 2007, mostram que as denúncias às polícias 
são inferiores a 15% das vítimas.

Assim, só os inquéritos de vitimização estatisticamente repre-
sentativos fornecem informação válida sobre a prevalência do fenó-
meno. No entanto, a combinação da informação proveniente de 
vários tipos de dados é de grande importância para uma compreensão 
mais abrangente do fenómeno (Lisboa, Barroso & Marteleira, 2003).

Habitualmente, os dados administrativos estão organizados 
com fins que têm a ver com o funcionamento da organização 
que os colecta, pelo que, quando utilizados directamente a partir 
da fonte, pouco servem para a investigação sociológica (Dibben, 
Elliot, Gowans & Lightfoot, 2016). Em última instância, desti-
nam-se, em primeiro lugar, a avaliações administrativas sobre a 
eficácia dos serviços a que se reportam. Daí que, para poderem ser 
usados na investigação científica, devam ser objecto de um con-
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junto de operações metodológicas, controladas a partir de padrões 
científicos, tendo em vista assegurar a sua validade e fiabilidade, 
bem como permitir uma adequada interpretação dos resultados 
dos cálculos que forem efectuados a partir deles.

O processo de transformação de dados administrativos em 
dados passíveis de investigação científica passa por várias fases. 
Desde logo, fazendo uma análise crítica das fontes, procura-se 
conhecer os objectivos da sua produção, a competência técnica 
de quem fez a notação e as condições contextuais que estão sub-
jacentes à sua produção, como a sistematicidade operatória e a 
adequação dos meios técnicos usados6. Depois, e atendendo à 
natureza dos dados, torna-se necessário construir um instru-
mento de recolha de informação que, tendo em consideração as 
limitações da natureza dos dados, se adeque o mais possível aos 
objectivos do objecto de estudo. Tratando-se de estudos socio-
lógicos, há que maximizar as variáveis e indicadores deste tipo. 
Em seguida, será efectuada uma descrição sumária dos principais 
passos dados na construção do instrumento de recolha de dados 
utilizado no  estudo  que foi feito nos Institutos de Medicina Legal 
do Porto e Coimbra7, com todos os processos entrados em 2000, 
relativos a 11406 mulheres vítimas (4998 em Coimbra e 6408 no 
Porto). Destes processos, foi recolhida informação de 2160, que 
diziam respeito a mulheres com 18 ou mais anos.

Os processos elaborados nos Institutos de Medicina Legal são 
uma fonte importante para a análise da violência extrema, cons-
tituindo-se como um dos campos privilegiados para a sua obser-
vação, como refere a literatura internacional sobre a sociologia 
do crime e da violência. Na análise dos processos, é necessário ter 
em consideração vários aspectos relativos aos instrumentos utili-
zados para registar a participação (texto e imagem), à natureza 
dos actos, à representação da gravidade associada e ao contexto 
sociocultural onde eles são praticados.

6 A este propósito, ver, por exemplo, Barroso, 2007: 35-40.
7 Estudo sobre a Violência Contra as Mulheres Detectada nos Institutos de Medicina 

Legal (2001-2004), SociNova (actual CICS.NOVA), (FCSH/UNL), CIDM. (2003). 
Relatório Final em 2004. Livro: Lisboa, Manuel; Barroso, Zélia & Marteleira, Joana 
(2003). O Contexto Social da Violência Contra as Mulheres Detectada nos Institu-
tos de Medicina Legal. Lisboa: CIDM 
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O principal elemento de notação da ocorrência é constituído 
por um processo clínico, elaborado por um especialista, com o 
objectivo de constituir prova em processo judicial. A análise crítica 
desta fonte leva-nos a considerar que a informação disponível é 
condicionada pela percepção e necessidades técnicas de quem faz a 
notação. É a partir daí que se torna necessário elaborar um corpus 
de informação pertinente para o objecto de estudo.

A falta de informação sociocultural do Relatório Clínico pode 
ser compensada com os dados do Relatório Social, que acompanha 
cada processo e constitui uma fonte normalizada para as variáveis 
económicas, sociais e culturais de vítimas, agressores e do contexto 
onde os actos ocorrem. Quanto às vítimas, foi possível recolher 
dados relativos à idade, nacionalidade, estado civil, nível de instru-
ção formal, actividade profissional, local e tipo de residência, bem 
como informações socioculturais pertinentes sobre o agregado 
familiar. No agressor, além daquelas variáveis, procurou-se tam-
bém conhecer a relação de parentesco com a vítima, se reside com 
ela e se tem sinalizado algum tipo de disfunção, nomeadamente 
mental. No contexto da ocorrência, é recolhida informação sobre 
a hora e o local da ocorrência do acto, o instrumento utilizado na 
agressão, a percepção das causas da violência por parte da vítima 
e se ela já tem uma trajectória de vitimização anterior.

A crítica das fontes implica, também, uma análise rigorosa 
da classificação a atribuir aos actos praticados. O facto de eles 
serem alvo de um processo no Instituto de Medicina Legal é um 
indicador da sua gravidade, ou mesmo de poderem ser objecto de 
rotulação enquanto crimes. Todavia, é meramente um indício e 
não um facto provado em tribunal. Por isso, não podem ainda ser 
considerados como crime.

Uma dimensão desta análise crítica das fontes, e dos termos aí 
usados, diz respeito à explicitação do conceito de crime, que o dife-
rencia do de violência (Lisboa, Barroso & Marteleira, 2003). Este 
remete para a ideia de que se trata de uma representação social, 
enquanto imagem condensada, nas suas dimensões materiais e 
ideais (Jodelet, 1989), ao passo que o acto só é considerado como 
crime quando sistema jurídico assim o rotula e o tribunal o valida.

Deste modo, não deverá confundir-se a essência da realidade a 
estudar com a construção conceptual, que é feita para melhor ana-
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lisá-la e, se possível, compreendê-la, quer em relação às caracterís-
ticas comuns aos actos que justificam a sua representação como 
violentos, quer quanto à diversidade de situações tipo encontradas.

Um outro aspecto conceptual tem a ver com a classificação 
a atribuir aos actos. Mesmo sabendo que um mesmo acto pode 
afectar uma vítima de múltiplas formas, ao nível da operacionali-
zação da investigação admitiu-se que é possível tipificar os actos 
em: violência física, violência psicológica e violência sexual. Em 
alguns dos casos, há, também, uma combinação entre os três tipos.

A recolha de informação para efeitos da investigação sociológica 
da violência, a partir dos relatórios Clínico e Social, foi efectuada 
através de uma grelha sociológica, que se apresenta no Anexo 4.1, 
e que foi construída especificamente para este estudo, na sequência 
da consulta exploratória de alguns processos, e tendo em considera-
ção os aspectos referidos anteriormente. Esta grelha contém muitas 
das características de um questionário sociológico, ainda que agora 
o alvo da «inquirição» não seja uma pessoa, mas sim o processo 
administrativo relativo ao acto de violência. Além das questões rela-
tivas à identificação do Instituto de Medicina Legal e do processo, 
a grelha contém variáveis de caracterização da vítima (elementares 
e socioculturais), do agressor, do contexto da agressão, com uma 
descrição, o mais desenvolvida possível, do episódio de agressão, e 
do atendimento da vítima no respectivo Instituto.
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