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RESUMO

Objetivamos apreender as representações sociais do comportamento agressivo do
homem sob a ótica da mulher em situação de violência intrafamiliar. Trata-se de um
estudo de caráter descritivo, exploratório e representacional, cuja abordagem
metodológica se insere na categoria qualitativa. Optamos, como cenário da
investigação, pelo Centro de Referência à Mulher Cidadã (CRMC), Natal/RN. Os
critérios de seleção das participantes foram: mulheres que viveram/vivem situações
de violência intrafamiliar; com vínculo afetivo ou de parentesco com o agressor; que
estejam em condições psicológicas e emocionais adequadas à realidade; que
estejam sob proteção ou atendidas pelo serviço acima relacionado; cujo agressor
seja do sexo masculino. Adotamos um enfoque multimetodológico a partir dos
seguintes instrumentos de coleta: questionário, Desenho-Estória (DE) e diário de
campo. Dessa forma, foi possível caracterizar as mulheres investigadas, seus
agressores e a violência sofrida, bem como categorizar os discursos do corpus
“Homens”. Para analise dos dados textuais, optamos pelo uso do software
ALCESTE conjugado à análise de edição e leitura flutuante. Foram investigadas 20
mulheres vítimas de violência intrafamiliar, cujo autor das agressões era o marido/
companheiro. Identificamos, a partir das entrevistadas, que 70% (n=14) dos homens
com comportamento agressivo apresentavam igualmente histórico familiar de
violência e relações familiares fragilizadas. No que tange às condições físicas e
emocionais do agressor na hora da violência, 50% (n=10) desses homens,
independente do uso do álcool, apresentavam frequentemente comportamento
briguento e/ou nervoso, impaciência e humor imprevisível, frente a uma
contrariedade, preocupação ou aborrecimento. Quanto à natureza da violência,
observamos que as mulheres foram vítimas de todos os tipos de violência, todavia, a
psicológica prevaleceu em 100% dos casos. O corpus “Homens” gerou três classes,
cujo foco são, respectivamente: renúncia, denúncia e violência/agressão. Sendo
possível assim categorizá-las: Categoria 1: O aprisionamento da mulher; Categoria
2: A violência e suas significações; Categoria 3: A ruptura do ciclo violento.
Evidenciamos que as representações sociais do comportamento agressivo do
homem, a partir da mulher em situação de violência, estão ancoradas nos papéis
sociais do homem na família e na sociedade, configurando-se num modelo de
masculinidade dominante. E objetivam-se, de um lado, a partir da reprodução do que
já é conhecido e/ou vivenciado pelos homens agressores no âmbito familiar, como
repetições de comportamento. E, de outro, apresentam-se como um estado de
doença, vício ou psicopatia.
Palavras-Chave: violência contra a mulher, masculinidade, saúde do homem,
gênero
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ABSTRACT

We aim to understand the social representations of man's aggressive behavior from
the perspective of women in situations of domestic violence. This is a descriptive,
exploratory and representational study, whose methodological approach falls into the
qualitative category. We chose as a scenario for research, by the Reference Center
for Citizen Women (CRMC), Natal / RN. The criteria for selection of participants were
women who lived/live in situations of domestic violence, with affective or relationship
bonding with the assailant, in psychological and emotional positions appropriated to
the reality; that are being protected or assisted by the service listed above; whose
aggressor is male. We adopted as data collection instruments: questionnaire,
Drawing-Story (DE) and a field diary. For analysis of textual data, we decided to use
the ALCESTE software conjugated to editing analyze and initial reading. Were
investigated 20 women victims of domestic violence, whose author of the attacks was
the husband/partner. We identified, from the respondents, that 70% (n = 14) of men
with aggressive behavior also had a family history of violence and fragile family
relationships. About the physical and emotional condition of the assailant at the time
of violence, 50% (n = 10) of these men, regardless the use of alcohol, had often
quarrelsome and/or nervous behavior, impatient and unpredictable humor facing a
setback, worry or annoyance. Regarding the nature of violence, we observed that
women were victims of all types of violence, however, the psychological prevailed in
100% of cases. The corpus "Men" has three classes, whose focuses are,
respectively: resignation, denounce and violence/aggression, being possible
categorizing them as well: Category 1: The imprisonment of women; Category 2:
Violence and its meanings; Category 3: Breaking the violent cycle. We show that the
social representations of man’s aggressive behavior, from the women in situations of
violence, are anchored in the social roles of men in family and society, becoming a
dominant model of masculinity. It is aimed, on one hand, from the reproduction of
what is already known and/or experienced by male aggressors in the family, as
repetitions of behavior. And on the other, present themselves as a state of illness,
addiction or psychopathy.
Keywords: violence against women, masculinity, men's health, gender

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ACS

Agentes Comunitários de Saúde

ALCESTE

Analyse Lexicale par Contexto d’um Ensemble de Segments de Texte

ACD

Auxiliar de Consultório

CAPS

Centros de Apoio Psicossocial

CAPSad

Centros de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas

CAPSi

Centros de Apoio Psicossocial Infanto-juvenil

CHA

Classificação Hierárquica Ascendente

CHD

Classificação Hierárquica Descendente

CID

Classificação Internacional de Doenças

CRMC

Centro de Referência à Mulher Cidadã

DP

Delegacia de Polícia

DAM

Departamento da Mulher

DQP

Departamento de Qualificação Profissional

DE

Desenho-Estória

DEAM

Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher

ECA

Estatuto da Criança e do Adolescente

ESF

Estratégia Saúde da Família

MS

Ministério da Saúde

OMS

Organização Mundial da Saúde

ONGs

Organização Não Governamental

OPAS

Organização Pan-Americana da Saúde

PM

Polícia Militar

PNAISH

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem

PMN

Prefeitura Municipal de Natal

PACS

Programa de Agentes Comunitários de Saúde

PAISM

Programa de Atenção Integral à Saúde de Mulher

PSF

Programa Saúde da Família

RS

Representações Sociais

SM

Salário Mínimo

SEMTAS

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

SRT

Serviços Residenciais Terapêuticos

SUS

Sistema Único de Saúde

THD

Técnico de Higiene Dental

TRS

Teoria das Representações Sociais

TNC

Teoria do Núcleo Central

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UCE

Unidades de Contextos Elementares

UCI

Unidades de Contextos Iniciais

UFRN

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -

Modelo Ecológico da Violência

31

Figura 2 -

Diagrama das parcerias intersetoriais

37

Figura 3 -

Rede de atenção à saúde mental

39

Figura 4 -

Dendograma das Classes Estáveis, ALCESTE versão 2010

75

Figura 5 -

Classificação Hierárquica Descendente, ALCESTE 2010

76

Figura 6 -

Classificação Hierárquica Ascendente da Classe 1

77

Figura 7 -

Campo semântico criado pelo pesquisador a partir da análise 79
léxica do ALCESTE e leitura flutuante dos depoimentos das
participantes

Figura 8 -

Significação da violência em relação ao sítio das lesões

Figura 9 -

Representações sociais do comportamento agressivo do homem 136
sob a ótica da mulher em situação de violência

97

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -

Distribuição

das

mulheres

em

situação

de

violência 83

intrafamiliar, atendidas pelo CRMC segundo a faixa etária,
estado civil, filhos, cor/raça e escolaridade
Tabela 2 -

Distribuição

das

mulheres

em

situação

de

violência 85

intrafamiliar, atendidas pela CRMC segundo a ocupação
Tabela 3 -

Características sociodemográfica dos homens agressores 88
segundo a faixa etária, cor/raça e escolaridade

Tabela 4 -

Distribuição dos homens agressores segundo a ocupação

89

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 -

Distribuição percentual das mulheres em situação de violência, 86
segundo a renda individual

Gráfico 2 -

Distribuição percentual dos homens agressores conforme a 89
renda individual

Gráfico 3 -

Fatores relacionados ao comportamento agressivo do homem

90

SUMÁRIO
1 PRÓLOGO ............................................................................................................. 19
2 ENREDO: REVISÃO DE LITERATURA ................................................................. 25
2.1 Violência Intrafamiliar, as Relações de Gênero e a Masculinidade ................. 25
2. 2 Fatores Relacionados à Violência e o Modelo Ecológico ............................... 29
2.3 Estratégia Saúde da Família, Intersetorialidade e Saúde Mental: Construindo
Redes de Apoio ..................................................................................................... 34
2.4 Saúde do Homem ............................................................................................ 43
3 BASTIDORES: TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO RECURSO
TÉCNICO-METODOLÓGICO ................................................................................... 47
4 O ENSAIO: O CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO ...................................................... 55
4.1 Buscando Cenários.......................................................................................... 55
4.2 os Personagens da Trama ............................................................................... 58
4.3 Os Instrumentos da Investigação..................................................................... 60
4.4 Aspectos Éticos da Pesquisa ........................................................................... 69
4.5 Análise dos Dados ........................................................................................... 69
5 A TESSITURA DA TRAMA: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E TIPIFICAÇÃO
DA VIOLÊNCIA ......................................................................................................... 82
5.1 Conhecendo as Personagens .......................................................................... 82
5. 2 Conhecendo o Agressor ................................................................................. 87
5.3 Tipificação da Violência ................................................................................... 94
5. 4 Significação da Violência em Relação ao Sítio das Lesões ............................ 95
6 CENA PRINCIPAL: CATEGORIZAÇÃO DO CORPUS”HOMENS” ...................... 100
6.1 Categoria 1: O aprisionamento da mulher “Fui esquecendo de mim.” ........... 102
6.2 Categoria 2: A violência e suas significações. “Eu não sei explicar, só sei
sentir.” .................................................................................................................. 105
6.2 Categoria 3: A ruptura do ciclo violento. “Escrevendo uma nova história.” .. 1156
7 DESFECHO FINAL: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO COMPORTAMENTO
AGRESSIVO DO HOMEM SOB A ÓTICA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA ............................................................................................................. 130
8 EPÍLOGO: CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................... 139
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 144
APÊNDICES ............................................................................................................ 162
ANEXOS ................................................................................................................. 168

18

19

1 PRÓLOGO
Gostaria de iniciar os escritos perguntando-lhes: “Qual a sua motivação?”.
Esse foi o questionamento feito pela minha banca na qualificação. Naquele
momento, saí pensativa e intrigada da sala...

Eu, como Enfermeira e mulher? Seriam essas

minhas motivações para estudar a violência intrafamiliar?
Segui pensativa. Dúbia.
É fato, desconhecia ainda minhas motivações para enveredar por este caminho. E
por isso, me questionei muitas vezes. Será que eu estava estanque na construção do projeto, com
o qual acabara de ser presenteada? Estanque, eu? Automatismo? Não.
Ao longo do mestrado permaneci com essa incógnita.
Complexa e polissêmica, a violência, para mim era “desconhecida”. Não estava no meu
lar; não constava na grade curricular da minha formação; não fazia parte das minhas
leituras; tampouco as instituições nas quais trabalhei proporcionaram-me treinamentos ou
capacitações na temática. Ou seja, DISTANCIAMENTO e DESPREPARO são as palavras
que resumem muito bem este breve relato.
E isso corrobora com algumas pesquisas discutidas na minha dissertação,
mostrando a importância de se “quebrar” esse distanciamento entre Profissionais de Saúde e a
Violência, uma vez que os mesmos mostram-se despreparados tanto para acolher, quanto para
identificar casos de violência na sua demanda.
Quer dizer, então, que o fato de ser mulher ou Enfermeira não eram as reais
motivações para a construção deste caminho. Na verdade faltava-me REALIDADE, O
CONTATO, O TATO. Eu estava restrita aos livros, aos constructos teóricos que sustentavam
minhas ideias enquanto escrevia.
(Re)Escrever o projeto foi um instigante desafio. Primeiramente pela temática: à
medida que os aprofundamentos teóricos surgiam, um mundo novo e desconhecido instalava-se
à minha frente. Segundo, não mais teríamos homens agressores e, sim, mulheres vítimas de
violência, no entanto, sendo “eles” o foco do estudo. Um verdadeiro emaranhado de informações.
Além disso, faltavam-me as tais motivações da Professora Clélia: “Por que eu queria estudar
violência intrafamiliar?”.
Hoje entendo a inquietação frente ao questionamento para o qual eu não obtive
resposta por um certo tempo. Precisava tocar não mais as folhas dos livros e periódicos, mas,
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sim, tornar palpável a minha investigação. Ir para o cenário da vida. Conhecer, descobrir,
reconstruir. Misturar mundos. O meu. O das mulheres vítimas de violência intrafamiliar.
Harmonizar. Desconstruir conceitos, enfrentar o novo, o desconhecido. Estabelecer rapport.
Somente assim, eu descobriria minha real motivação.
Estar in loco foi o divisor de águas para encontrar a resposta.
A experiência vivida no Centro de Referência à Mulher Cidadã (CRMC), por três
meses, proporcionou o encontro não apenas com o lado social do problema, mas, também,
mostrava-me com muita veracidade a realidade. E ela era dolorosa.
A visibilidade se dava por meio da ruptura do ciclo, do pedido de socorro; do
sentimento extraviado pelo espancamento ou pelas palavras que machucavam a alma
rotineiramente; da identidade roubada, perdida; do risco iminente de morte. As mulheres
buscavam o CRMC nas mais diversas condições físicas e emocionais. É fato, então, que minha
visão se ampliava para além do processo saúde/doença.
Diante disso, é notório que as motivações sobre as quais fui questionada
começassem a fluir no momento em que pude partilhar desse ambiente, aproximando-me das
histórias dessas mulheres. Observei-as em todo o processo, desde a entrada no serviço e suas
fisionomias entristecidas e amedrontadas à saída das salas, após os atendimentos,
aparentemente mais calmas, com um pouco mais de brilho, quando chegavam até mim.
Aquelas observações fizeram emergir novas compreensões no projeto e encontrar as
motivações. Primeiro, a condição de “vítima”, que inicialmente foi atribuída à mulher que sofria
violência, passando a ser “em situação de violência”. Agora, estava claro que a mulher
passava por um processo compreendido desde a vulnerabilidade até a resiliência, deixando de
ser sujeito passivo para ser sujeito ativo. Heise (1995) explica que, para sair dessa condição,
a mulher dependeria de um(a) outro(a); quando a mulher é referida como “em situação”, ela
está em outra condição, ou seja, ela acessa um lugar de passagem, pois é um sujeito nessa
relação.
E, segundo, a descoberta de um contraponto no meio do processo entre “estar
vulnerável” e “ser resiliente” explicava os motivos para persistência no ciclo da violência. O
contraponto era o homem, que, da condição idealizada de marido/companheiro exemplar,
tornava-se agressor. O cenário que se apresentava era a própria dialética do amor e da
violência.
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Finalmente, ao encontrar minhas motivações, percebi que elas corroboravam com as
indagações feitas na construção do projeto anteriormente apresentado à qualificação. No
entanto, naquele momento, o problema de pesquisa partia não de uma motivação ou um intento
(porque “Eu” não estava lá e muito provavelmente a Professora Clélia, me conhecendo,
percebeu isso), mas, sim, das inúmeras leituras feitas na temática, em que pude constatar
demasiadamente o homem como principal autor das agressões às mulheres. A exemplo, a
pesquisa realizada pelo Dossiê Mulher 2010, na temática de violência contra a mulher,
constatou que os agressores são maridos, ex-companheiros, pais ou parentes das vítimas. Esse
comportamento, portanto, se dá no contexto de convivência, em que 73,5% dos delitos ocorreram
no compartilhamento do próprio lar, e 43,9% dos acusados figuravam em mais de um registro
de ocorrência como autores em outras situações de violência contra a mulher. (TEIXEIRA;
PINTO; MORAES, 2010).
Dessa forma entendemos a importância de olhar a figura do agressor para além do seu
caráter punitivo. Acredito que a produção qualificada de estudos na área, pode ajudar a
família, a mulher, ao agressor, a sociedade e os profissionais de saúde, buscarem novos
direcionamentos, novos olhares e ações que privilegiem políticas públicas mais efetivas, no que
tange a complexidade da violência no âmbito das relações familiares.
(Paulo Afonso, 1º de dezembro de 2011- Notas do diário de campo)
Diante das notas de campo, brevemente apresentadas neste prólogo,
pudemos perceber que a existência de um contraponto, identificado na experiência
in loco, nas observações feitas no processo vivido/enfrentado pelas mulheres em
situação de violência intrafamiliar, instigou-nos a refletir e analisar, com mais
perspicácia,

como

se

define

a

relação

entre

as

mulheres

e

seus

maridos/companheiros autores da violência.
Estudiosos como Suárez; Bandeira (1999), Machado (2004), Cecchetto
(2004), Schaiber; Gomes; Couto (2005) comungam de semelhantes opiniões com
relação a associação feita entre masculinidade e violência. Nesse sentido torna-se
imperativo pensar na figura da vítima e do agressor, e as relações existentes como
construções simbólicas, sobretudo diante da associação naturalizada entre violência
e masculinidade, tão presente no imaginário social, que identifica o homem com o
agressor, ao fazer da violência um atributo da masculinidade.
Para Minayo e Souza (2003) ainda que o cenário da violência seja de
dominação masculina, as vítimas não se resumem apenas às mulheres; nele, os
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homens encontram-se aprisionados sem que se percebam como vítimas da
representação dominante.
Segundo Bourdieu (2010), o privilégio masculino é também uma cilada e
encontra sua contrapartida na tensão e na contensão permanentes, levadas por
vezes ao absurdo, que impõem a todo homem o dever de afirmar, em toda e
qualquer circunstância, sua virilidade. A virilidade, afirma tal autor, é uma noção
eminentemente relacional, construída diante dos outros homens, para os outros
homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e
construída, primeiramente, dentro de si mesmo.
Parte-se da premissa de que o homem agressor pode não se dar conta
do seu adoecimento, assim como da concepção ainda prevalente de uma
masculinidade hegemônica como eixo estruturante pela não procura aos serviços de
saúde. Tal fato poderia associá-lo à fraqueza, ao medo e à insegurança,
aproximando o usuário das representações femininas, levando-o a questionar a
respeito da sua masculinidade socialmente construída.
Mediante a assimetria de gênero construída nas relações familiares, entre
homens e mulheres, assim como a configuração de homem que se apresenta
socialmente, questionamos: Quem é o homem agressor? Quais as demandas
biopsicossociais que afetam suas relações afetivas e familiares? Que fatores estão
relacionados ao comportamento agressivo desse homem? Quais as representações
sociais do comportamento agressivo do homem, sob a ótica da mulher em situação
de violência intrafamiliar?
Nesse sentido, objetivamos apreender as representações sociais do
homem agressor sob a ótica da mulher em situação de violência intrafamiliar, bem
como: Analisar os contextos em que ocorreram as situações de violência a partir da
mulher agredida; Identificar os fatores relacionados ao comportamento de risco do
homem na condição de agressor; Identificar traços no processo saúde/doença do
homem agressor; Identificar a significação da violência em relação ao sítio da lesão.
Procuramos, a partir do enfoque da Teoria das Representações Sociais
(TRS) compreender a forma como um grupo de indivíduos constrói um conjunto de
saberes, sua identidade social, bem como as representações acerca de um
determinado objeto ou fenômeno, tanto próximo quanto distante (OLIVEIRA;
WERBA, 1999). A luz de Jodelet (1989) podemos entender que as representações
sociais são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado,
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com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum
a um conjunto social.
Acreditamos que a TRS proporcionará, a partir das experiências vividas
pelas mulheres em situação de violência, o encontro com o homem agressor e a
compreensão do seu comportamento agressivo.
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2 ENREDO: REVISÃO DE LITERATURA
A fim de fornecer subsídios às discussões acerca do objeto de estudo
desta pesquisa, bem como com a finalidade de auxiliar a leitura e organização do
material, buscamos na revisão de literatura uma aproximação conceitual e
compreensão da temática.
Este capítulo foi dividido em quatro subseções, apresentando-se da
seguinte maneira: 2.1 Violência Intrafamiliar, as Relações de Gênero e a
Masculinidade; 2.2 Fatores Relacionados à Violência e o Modelo Ecológico; 2.3
Estratégia Saúde da Família, Intersetorialidade e Saúde Mental: Construindo Redes
de Apoio; 2.4 Saúde do Homem.

2.1 VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR, AS RELAÇÕES DE GÊNERO E A
MASCULINIDADE
A violência, em sua origem e manifestações, é um fenômeno sociohistórico que acompanha toda a experiência da humanidade. Segundo Silva (2006)
sua história vem desde os primórdios na luta por terra, por poder, estando presente
na formação dos grandes impérios, exércitos que faziam guerra, matavam e
mutilavam pessoas na expansão dos seus domínios territoriais. Assim, suas raízes
apresentam-se de forma multivariada. Mutante, a violência designa, pois – de acordo
com épocas, locais e circunstâncias – realidades muito diferentes (MINAYO, 2006).
A palavra violência vem do latim violentia, de violentus, cujo significado,
conforme Moreira (2002, p.38), corresponde ao "caráter violento ou bravio, força,
com ímpeto, furioso". Assim, a noção de violência surge, segundo o referido autor,
como "a idéia de uma força, de uma potência natural, cujo exercício contra alguma
coisa ou contra alguém torna o caráter violento" (MOREIRA 2002, p.38).
Minayo (1999a) aponta a dificuldade de conceituar a violência,
principalmente por ser tanto uma forma própria de relação pessoal, política, social ou
cultural, quanto uma resultante de interações sociais, ou, ainda, um componente
cultural naturalizado. Mas pontua dois aspectos importantes ligados intrinsecamente
a ela: a permanência em todas as sociedades e seu status de fenômeno complexo.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como sendo
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o uso intencional de força física ou poder, sob a forma de ameaça
real, contra si mesmo, outra pessoa, ou contra um grupo ou
comunidade, que resulta ou tem grande possibilidade de resultar em
dano, morte, prejuízo psicológico, mau desenvolvimento ou privação
(OMS, 2002, p. 5).

Diante do conceito da OMS e seu caráter de intencionalidade,
percebemos que na violência existe uma série de fatores conjugados, imbricados
num mesmo contexto, podendo compreender desde os aspectos individuais e
coletivos, como, por exemplo, a família e suas relações de socialização, até os de
ordem socioeconômica, políticos e culturais. Cujos significados e definições
possivelmente não são estanques, nem imutáveis, mas, sim, complexos e
pluricausais.
Minayo e Souza (2003) observam que devido à sua amplitude, o conceito
de violência não apresenta consenso entre os autores, os quais a definem pelas
suas diversas formas de expressão na sociedade. Em relação à terminologia
utilizada para designar a violência sofrida pelas mulheres, Lima; Büchele; Clímaco
(2008) enfatizam que entre as mais comuns estão a violência intrafamiliar, a
violência doméstica, a violência de gênero, a violência de parceiro íntimo e violência
conjugal. Muito embora este estudo contemple todas essas terminologias,
trataremos da violência cometida pelo marido/companheiro contra a mulher como a
violência intrafamiliar.
Entendemos por violência intrafamiliar toda ação ou omissão que
prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao
desenvolvimento de um membro da família. Podendo de acordo com Brasil (2002)
ser acometida dentro ou fora de casa, incluindo pessoas que passam a assumir a
função parental, mesmo sem laços de consaguinidade, e em relação de poder para
com a outra.
Dessa forma, o conceito que se apresenta não se resume aos espaços
domésticos e domiciliares apenas, mas diz respeito às relações de socialização
entre os membros da família, expressando dinâmicas de poder/afeto, nas quais
estão presentes relações de subordinação/dominação. Ainda segundo Brasil (2002)
nessas relações homem/mulher, pais/filhos, diferentes gerações, entre outras, as
pessoas estão em posições opostas, desempenhando papéis rígidos, criando uma
dinâmica própria, diferente de cada grupo familiar.
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Muito embora esteja presente nas relações familiares, podendo ser
perpetrada qualquer um dos membros, a violência intrafamiliar aqui estudada é uma
forma de violência a que muitas mulheres estão submetidas, tendo origem entre os
membros da família, independente se o agressor esteja ou não compartilhando o
mesmo domicílio. Para Minayo e Souza (2003) as agressões incluem violação,
maltrato físico, psicológico, econômico e, algumas vezes, pode culminar com a
morte da mulher maltratada.
Estudos recentes sobre violência e saúde demonstraram que, em mais de
80% dos casos de violência contra a mulher, o parceiro íntimo ou ex-parceiro era o
principal agressor, cuja intimidade das relações resulta em episódios repetidos e de
gravidade crescente (GARCIA-MORENO et al, 2006; SCHRAIBER; D’OLIVEIRA;
COUTO, 2006).
Nestas situações em que a violência contra a mulher é perpetrada pelo
companheiro, constatamos também, segundo Who (2005a), que a violência de
gênero tem sido predominante, refletindo e ao mesmo tempo reforçando as
desigualdades entre homens e mulheres, comprometendo assim a saúde, a
dignidade, segurança e autonomia das vítimas.
Sabemos, então, que a violência nas relações amorosas, articulada às
relações de poder estabelecidas entre os cônjuges e suas diferenças de papéis em
ser homem e ser mulher, nos remete ao enfoque de gênero. A discussão sobre
relações de gêneros e desigualdades entre homens e mulheres ainda se faz
presente na atualidade, no entanto faz-se necessário entendermos o conceito de
gênero.
Para Scott (1995) gênero é uma noção relativamente recente, que
distingue o sexo, como características biológicas, da construção cultural e histórica
de ser homem ou ser mulher. “Gênero trata-se de uma forma de se referir às origens
exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres” (SCOTT,
1995, p. 75). Nessa mesma perspectiva, Gomes (2008) observa que a condição de
gênero refere-se a papéis socialmente construídos e a definições e expectativas
consideradas apropriadas por uma sociedade, para ser homem e ser mulher.
Com base nessa definição, Schraiber e D’Oliveira (1999) afirmam que o
masculino e o feminino são, pois, constructos sociais, o que se contrapõe à noção
da essencialidade dos comportamentos sociais com base nas características
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sexuais: o homem sempre poderoso e agressor; a mulher sempre desprotegida e
vítima.
Segundo Alves e Diniz (2005) os indivíduos são transformados, através
das relações de gênero, em homem e mulher, cada uma dessas categoriasidentidades excluindo a outra. São as relações de gênero, basicamente, que
estruturam a relação entre o casal heterossexual, as relações entre os homens e a
relação entre as mulheres. São elas que darão sustento ao modo de representar e
simbolizar os direitos e proibições masculinas e femininas.
Desse modo, além de serem definidas como relações sociais, as relações
de gênero são também relações de poder. Poder este classificado, para Bourdie
(2000), como simbólico, conceituado como o poder de construção da realidade, que
tende a estabelecer uma ordem de sentido imediato do mundo, em especial do
mundo social. Os símbolos constituem os instrumentos de integração social que
tornam possível o consenso sobre o sentido do mundo social, que, por sua vez,
contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social.
Um dos destaques desse campo é o conceito de “modelo hegemônico de
masculinidade”, definido por Connell (1995) como uma configuração de gênero que
incorpora a resposta para o problema do patriarcado, garantindo a posição
dominante dos homens e a subordinação das mulheres. Para Gomes (2008, p. 70),
“a masculinidade é como um espaço simbólico que serve para estruturar a
identidade de ser homem, modelando atitudes, comportamentos e emoções a serem
adotados.”
Nesse sentido, situada no âmbito do gênero, a masculinidade representa
um conjunto de atributos, valores, funções e condutas que se espera que um
homem tenha em uma determinada cultura. No entanto, Gomes; Nascimento;
Rebello (2008) afirma que esses atributos, por sua vez, não só se diferenciam ao
longo do tempo como também no interior das classes e dos segmentos sociais.
O padrão de masculinidade vigente tende a contribuir para que os
homens adotem os comportamentos de risco para violência. Tal modelo impera na
dominação sobre as mulheres e se expressa nos atos violentos físicos e simbólicos
cometidos contra elas. Sentimentos pessoais de insegurança e impotência relativos
a quaisquer áreas de desempenho podem ser negados e liberados através de
violência, tendo como exercício o de reequilibrar o sistema psíquico através de uma
experiência instantânea de triunfo (BRASIL, 2001).
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Diante do exposto, observamos que a violência traduz a construção social
de gênero que determina as relações hierarquizadas, mediante a delimitação dos
papéis sociais do homem e da mulher. Assim, para Alves e Diniz (2005) o homem
apresenta-se como hierarquicamente superior, ou seja, numa posição dominante,
esperando e exigindo da mulher uma posição de subordinação e obediência.
Como enfermeiros e profissionais de saúde, ao abordarmos situações
como essas significa entrar em um caminho complexo e delicado. Para tanto, é
necessário nos desnudarmos de uma tradição autoritária e normatizadora em
relação à população e reconhecer os fatores que levam à ocorrência desse ato, de
forma que não só possamos prevenir mas também intervir quando necessário para a
quebra desse ciclo vicioso.

2. 2 FATORES RELACIONADOS À VIOLÊNCIA E O MODELO ECOLÓGICO
Ao se detectar situações de violência no espaço das relações familiares,
toda

a

estrutura

comportamental

de

seus

membros

pode

ser

alterada,

comprometendo suas funções e papéis como membros. Havendo, pois, a
necessidade de intervenções nesse contexto, de forma que se interrompa a cadeia
de violência que pode ou não estar se perpetuando através de gerações.
Para tanto, faz-se necessário conhecer os fatores de risco que possam
contribuir para o surgimento desse fenômeno. Apesar da variedade de causas que
levam a atos de violência intrafamiliar, concordamos com Melo et al (2005) ao
afirmar que merecem destaque os fatores intrafamiliares, onde se encontram os
relacionamentos familiares como um todo e o uso da autoridade dos pais em
particular; e os fatores sociais, entre eles, o uso de álcool e drogas, comuns na
sociedade contemporânea.
O Ministério da Saúde (MS) lançou em 2002 um manual de violência
intrafamiliar com orientações para a prática em serviço, trazendo em seu corpo uma
série de fatores considerados de risco para o acometimento de tal problema. Dentre
eles, conforme Brasil (2002) destacam-se: famílias baseadas numa distribuição
desigual de autoridade e poder atribuídos a seus membros, conforme papéis de
gênero, sociais, sexuais e idade; cujas relações são centradas em papéis e funções
rigidamente definidos, em que não há nenhuma diferenciação de papéis; com nível
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de tensão permanente, que se manifesta através da dificuldade de diálogo e
descontrole da agressividade; que se encontram em situação de crise, perdas
(separação do casal, desemprego, morte, migração e outras); maior incidência de
abuso de drogas; histórias de antecedentes criminais ou uso de armas;
comprometimento

psicológico/psiquiátrico

dos

indivíduos;

dependência

econômica/emocional e baixa autoestima perante alguns membros.
Na relação conjugal alguns indicativos podem levar à violência, como:
histórico de relacionamentos anteriores, de pelo menos um dos parceiros; elevado
nível de dependência econômica e/ou emocional dos parceiros; sentimentos de
posse exagerados de um dos membros do casal ou de ambos, entre outros
(BRASIL, 2002).
Quanto aos fatores relacionados ao agressor, destacam-se: ser homem,
ter presenciado violência conjugal quando criança, pai ausente, ter sofrido abuso
quando criança e consumo de bebidas alcoólicas e /ou drogas (DAY et al, 2003).
Ainda de acordo com o referido autor os fatores relacionados à
sociedade: normas socioculturais que concedem aos homens o controle sobre o
comportamento feminino; aceitação da violência como forma de resolução de
conflitos; conceito de masculinidade ligado à dominação, honra ou agressão; papeis
rígidos para ambos os sexos.
Diante do exposto, percebemos que tais fatores de risco envolvem tanto a
vida social e política, como as atividades econômicas, funcionando como elementos
que agridem o modelo de família, atingindo a identidade pessoal e familiar,
provocando desagregações, desajustes e desequilíbrio.
Entendemos que não há um fator único que explique o comportamento
agressivo dos indivíduos ou que seja mais comum em algumas comunidades do que
em outras. Para Dahlberg e Krug (2007) a violência é o resultado da complexa
interação dos fatores individuais, relacionais, sociais, culturais e ambientais.
Em se tratando de violência intrafamiliar, cujas relações interpessoais
entre os membros da família encontram-se fragilizadas, compreender os fatores de
risco da população adscrita pode favorecer a adoção de práticas preventivas, sendo
um dos importantes passos na abordagem da saúde pública. Dessa forma,
reconhecemos a necessidade de lançar mão de um modelo que explique a dinâmica
da violência no cotidiano das relações familiares.

31

Com o intuito de descrever a magnitude e o impacto da violência no
mundo, a OMS deflagrou uma Campanha Global para a prevenção da violência e,
em outubro de 2002, lançou o primeiro Relatório Mundial sobre a Violência e Saúde.
Apresenta em seu escopo os fatores de risco para violência, os tipos de intervenção,
as políticas que têm sido tentadas e sua eficácia, propondo recomendações para
ações no plano local, nacional e internacional (KRUG et al, 2002). Esse relatório
propõe um modelo ecológico de explicação das raízes da violência (OMS, 2002) que
ajuda a compreender sua natureza multifacetada (DAHLBERG; KRUG, 2007).
O modelo ecológico foi introduzido no final dos anos de 1970
(GARBARINO; CROUTER, 1978; BRONFENBRENNER, 1979), restringindo-se
inicialmente aos casos de abuso infantil e subsequentemente à violência juvenil
(GARBARINO, 1985; TOLAN; GUERRA, 1994). No entanto, recentemente, os
pesquisadores o têm usado para compreender a violência do parceiro íntimo
(CHAULK; KING, 1998; HEISE, 1998) e abuso para com os idosos (SCHIAMBERG
GANS, 1999; CARP, 2000).
Segundo Ramírez (2001), o modelo ecológico estuda os fatores que
atuam em quatro âmbitos distintos – individual, familiar, comunitário e sociocultural.
Focaliza a violência na interação que se produz entre seus distintos níveis, onde não
existe um só determinante, mas uma interação de fatores que operam favorecendo a
violência ou protegendo o indivíduo contra ela. Esses fatores causais e suas
interações precisam ser conhecidos em seus distintos contextos e ambientes
culturais, identificando os pontos de fragilidade e os caminhos por onde avançar na
prevenção da violência e nas intervenções específicas (FIGURA 1).

Fonte - Krug et al (2002)
FIGURA 1 - Modelo Ecológico da Violência.
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No primeiro nível – o individual – podem-se identificar os fatores
biológicos e da história pessoal do indivíduo, com destaque para as características
pessoais e demográficas (idade, sexo, educação, renda), os antecedentes de
comportamentos agressivos ou de autodesvalorização, os transtornos psíquicos ou
da personalidade e as toxicomanias. Essa características, segundo Dahlberg e Krug
(2207) podem aumentar a probabilidade de ele ser vítima ou agressor..
No segundo nível – o relacional – observa-se como as relações mais
próximas, mantidas, por exemplo, entre os casais e os companheiros, outros
membros da família e os amigos, podem aumentar o risco de vitimização ou
agressão. Para Reiss e Roth (1993) em casos de agressão de parceiros e de maus
tratos a crianças, por exemplo, a interação quase cotidiana em domicílio comum com
um agressor pode aumentar a oportunidade de ataques violentos. Como os
indivíduos estão ligados numa relação contínua, é provável, nesses casos, que a
vítima seja atacada repetidamente pelo agressor.
No terceiro nível – o comunitário – exploram-se os contextos comunitários
em que se desenvolvem as relações sociais, tais como as escolas, os locais de
trabalho e a vizinhança, procurando identificar as características desses ambientes
que possam aumentar o risco de atos violentos. Do mesmo modo, comunidades
envolvidas com tráfico de drogas, alto nível de desemprego ou isolamento social
generalizado (locais onde as pessoas não conhecem seus vizinhos ou não se
envolvem com a comunidade) têm mais probabilidade de viver experiências
violentas. Nesse sentido, Dahlberg e Krug (2007) explicam que as oportunidades
para que a violência ocorra são maiores em alguns contextos do que em outros –
por exemplo, em áreas de pobreza ou deterioração física, ou onde há escasso apoio
institucional.
No quarto nível – o social – chama-se a atenção para os fatores de
caráter mais amplo, relativos à estrutura da sociedade. Segundo Minayo (2006), tais
fatores contextualizam os índices de violência, e dentre eles podem-se citar: normas
culturais que justificam a violência como forma de resolver conflitos; atitudes que
consideram a opção pelo suicídio como um direito de escolha individual; machismo e
cultura adultocêntrica; normas que validam o uso abusivo da força pela política;
normas que apoiam conflitos políticos.
Acrescenta Minayo (2006) que, no Relatório Mundial sobre a Violência e
Saúde, discutem-se ainda as políticas econômicas e sociais, de educação e saúde,
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que contribuem para manter desigualdades, ou seja, para perpetuar as formas mais
perversas de violência estrutural. Ressalta também, a partir do texto da OMS, que,
dentro de uma perspectiva de desenvolvimento humano, são diferentes os
elementos que influenciam a vitimização ou a perpetração de violência nas várias
faixas etárias.
Dessa forma, a referida proposta ecológica preocupou-se em relacionar e
integrar as múltiplas causas da violência com seus possíveis fatores de risco,
podendo operar desde a subjetividade da vítima ou agressor, bem como nas
relações familiares, ampliando aos contextos da comunidade, em âmbitos social,
cultural e econômico.
Para Dahlberg e Krug (2007), a proposta ecológica enfatiza as múltiplas
causas da violência e a interação dos fatores de risco que operam no interior da
família e dos contextos mais amplos da comunidade, como o contexto social, cultural
e econômico. Quando inserido em um contexto de desenvolvimento, o modelo
ecológico mostra como a violência pode ser causada por diferentes fatores em
etapas diversas da vida.
Conforme Heise, Ellsberg e Gottemoeller (1999), embora alguns fatores
de risco talvez sejam específicos de certos tipos de violência, os vários tipos de
violência, em geral, têm fatores de risco comuns. Normas culturais predominantes,
pobreza, isolamento social e uso de álcool, drogas e acesso a armas de fogo são
alguns desses exemplos. Como resultado, não é raro que alguns indivíduos
incluídos nessas situações de vulnerabilidade experimentem mais de um tipo de
violência. Mulheres em risco de violência física da parte de parceiros íntimos, por
exemplo, também se encontram em risco de violência sexual.
Nessa perspectiva, ao assumir a proposta ecológica, esperamos que os
serviços e profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, que lidam
diretamente na abordagem do cuidado individual e sistematizado, estejam
capacitados para compreender e identificar os fatores individuais e os contextos
sociais, culturais e econômicos imbricados no comportamento agressivo masculino.
Bem como os significados do grupo familiar, como meio de interrupção do ciclo
perpétuo de violência intrafamiliar, promovendo o princípio da intersetorialidade.
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2.3 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, INTERSETORIALIDADE E SAÚDE
MENTAL: CONSTRUINDO REDES DE APOIO
O Ministério de Saúde propôs, em 1994, o Programa de Saúde da Família
(PSF) como uma estratégia para a reorganização da produção de cuidados de
saúde, pautado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade da
atenção, propostos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (ERMEL; FRACOLLI,
2006), tendo suas bases defendidas pelo impacto positivo alcançado pelo Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em 1991, nas áreas rurais, periféricas e
urbanas das Regiões Norte e Nordeste (SAITO, 2008). Renomeado, posteriormente,
como Estratégia de Saúde da Família (ESF), tornando-se uma política de governo,
por ser uma estratégia ministerial, na medida em que diferentes segmentos sociais,
tais como educação e segurança, dentre outros, estão articulados com o conceito
ampliado de saúde (MENDES, 2002).
Brasil (1997) observa que a ESF visa atender o indivíduo e a família de
forma integral e contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com o objetivo de reorganizar a prática assistencial, centrada
no hospital, passando a enfocar a família em seu ambiente físico e social. Dessa
formna, permitindo, ainda, uma compreensão ampliada do processo saúde/doença
e, portanto, atendendo necessidades de intervenções de maior impacto e
significação social.
Nessa mesma linha de pensamento, os autores Levcovitz e Garrido
(1996, p. 5) a definem a ESF como sendo:
um modelo de atenção que pressupõe o reconhecimento de saúde
como um direito de cidadania, expresso na melhoria das condições
de vida; no que toca a área de saúde, essa melhoria deve ser
traduzida em serviços mais resolutivos, integrais e principalmente
humanizados.

Como diretrizes operacionais da ESF, elencam-se o caráter substitutivo
de suas práticas, proporcionando a substituição das práticas convencionais de
assistência por um novo processo de trabalho, centrado na Vigilância à Saúde; a
integralidade e hierarquização das ações, estando a Unidade Saúde da Família
inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de saúde; a
territorialização e adscrição de clientela, fazendo com que o trabalho das equipes
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seja desenvolvido em um território definido; e o trabalho através de uma equipe
interdisciplinar (BRASIL, 1997).
Conforme Souza et al (2002), suas diretrizes apontam para uma nova
dinâmica na forma de organização dos serviços e ações de saúde, proporcionando
mais racionalidade na utilização dos níveis de maior complexidade assistencial e
resultados favoráveis nos indicadores de saúde da população assistida. Segundo
Saito (2008), seus pressupostos e diretrizes norteiam os processos de trabalho em
saúde na perspectiva do diálogo entre a equipe multiprofissional e o usuário.
Assim, observando o posicionamento de alguns estudiosos como
Scherer; Marino; Ramos (2005), Andrade; Barreto; Bezerra (2006) e Brasil (2006a)
podemos entender a ESF como um modelo de atenção primária operacionalizado
através de ações/estratégias de promoção, proteção, recuperação e reabilitação,
tanto para o indivíduo quanto para sua família e comunidade, por meio de serviços
assistenciais (ambulatoriais, hospitalares e de apoio diagnóstico) e de vigilância em
saúde (ambiental, epidemiológica e sanitária), valorizando os diversos contextos em
que os usuários estão inseridos.
Nesse contexto, conforme Rosa e Labate (2005) a referida estratégia
propõe nova dinâmica para a estruturação dos serviços de saúde, promovendo uma
relação dos profissionais mais próxima do seu objeto de trabalho: pessoas, famílias
e comunidades. Assumindo compromisso de prestar assistência integral e resolutiva
a toda a população, a qual tem seu acesso garantido através de uma equipe
multiprofissional e interdisciplinar que presta assistência de acordo com as reais
necessidades dessa população, identificando os fatores de risco aos quais ela está
exposta e neles intervindo de forma apropriada.
Considerando que o comportamento agressivo do homem e suas
consequências podem ser evitadas e/ou tratadas, acreditamos que ações de
intersetorialidade possam ser fortes componentes para a possível prevenção ou
redução do ciclo vicioso de violência, na construção de redes de apoio.
Assim, de acordo com Schraiber et al (2005), a violência, por ser mais do
que uma violação de direitos, ela requer como política de intervenção social ações
de caráter interdisciplinar e intersetorial, compondo-se de várias assistências à
saúde, à segurança pública e pessoal, à justiça e ao bem-estar social.
Nesse sentido, a partir das ideias de Malta et al (2007) entendemos que a
complexidade das questões sociais, econômicas, políticas e culturais envolvidas nas
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situações de violência intrafamiliar exige do setor de saúde vários olhares e
abordagens, aglutinação de saberes e práticas na construção integrada de soluções.
A ação intersetorial surge como uma nova possibilidade de resolução de problemas
sociais, buscando aperfeiçoar recursos e soluções integradas.
Trata-se, pois, de uma articulação entre sujeitos de setores sociais
diversos e, portanto, de saberes, poderes e vontades, para enfrentar problemas
complexos. É uma nova forma de trabalhar, de governar e de construir políticas
públicas que pretende possibilitar a superação da fragmentação dos conhecimentos
e das estruturas sociais para produzir efeitos mais significativos na saúde da
população (VIANNA et al, 2008).
Na tentativa de equacionar questões sanitárias, Campos; Barros; Castro
(2004) afirmam que as ações intersetoriais podem produzir soluções inovadoras
para a melhoria da qualidade de vida de forma democrática e resolutiva, implicando
na existência de algum grau de abertura em cada setor envolvido para dialogar,
estabelecendo vínculos de corresponsabilidade e cogestão.
Enquanto Malta et al (2007) observa que no Ministério da Saúde, essa
compreensão motivou a concepção da rede de prevenção de violência para o
desenvolvimento de estratégias de vigilância, prevenção e controle sustentável das
violências e fatores de risco, apoiadas nas realidades social, econômica e regional
do país. Participam da sustentação dessas redes gestores, proﬁssionais de saúde,
instituições públicas, instituições de ensino e pesquisa e entidades; além de
conselhos de saúde, instituições privadas e instituições não governamentais.
Ainda sob a perspectiva do mesmo autor, essa nova forma de articulação
em rede requer a inclusão de instituições parceiras e atores que se mobilizem em
torno a um tema que afeta negativamente o cotidiano, para o melhor
reconhecimento de suas causas, assim como de suas soluções potenciais. Nesse
espaço, seguramente, são reforçados valores como colaboração, conﬁança e
solidariedade. Dessa forma, esses atores se dispõem a pesquisar, monitorar, avaliar
e

promover

a

materialização

de

ideias,

fomentando

a

distribuição

de

responsabilidades, a tomada democrática de decisões, controles coletivos sobre o
que está a ser feito e avaliações sistemáticas dos resultados obtidos.
Em se tratando de violência intrafamiliar, as ações de prevenção devem
buscar romper a perpetuação do ciclo e promover alternativas de organização social
e familiar que incorporem a igualdade de seus membros, fortalecendo a autonomia e
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autoestima. Segundo Brasil (2002) é fundamental instituir e multiplicar redes de
apoio, estimulando que se constituam grupos de autoajuda onde as vítimas de
violência recuperem, através de sua própria história, sua autoestima e confiança,
tornando-se empoderadas e capazes de reconhecer seus próprios recursos para
superar o problema. Isso significa introduzir uma cultura do autocuidado.
Dessa forma, acrescentamos a importância de inserir os homens nesse
contexto, uma vez que os mesmos não se reconhecem como agressores,
demonstrando o enraizamento de valores culturais baseados nas relações
hierárquicas de gênero e perpetuação do ciclo violento.
Em virtude da magnitude, complexidade, ambivalência e da condição
intersetorial da violência, apresentamos segundo Brasil (2002) um diagrama das
parcerias (FIGURA 2), os papéis das diferentes áreas e os principais resultados
dessa integração, articulada na perspectiva do conceito ampliado de saúde, para o
apoio às vítimas de violência.

Fonte – Manual Violência Intrafamiliar (BRASIL, 2002)
FIGURA 2 – Diagrama das parcerias intersetoriais
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Seguindo a mesma linha de pensamento, Brasil (2005) afirma que a rede
de atenção à saúde mental, através da Política Nacional de Saúde Mental, instituída
pela Lei 10.216/02, busca consolidar um modelo de atenção à saúde mental aberto
e de base comunitária, com a garantia da livre circulação das pessoas com
transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade, oferecendo cuidados com
base nos recursos que a comunidade oferece.
O modelo de base comunitária conta com uma rede de serviços e
equipamentos variados, tais como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura e os
leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III), caracterizando-se por
ser essencialmente pública, de base municipal e com um controle social fiscalizador
e gestor no processo de consolidação da Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2005b).
Remetendo-se assim à ideia de rede, que, segundo Mance (2001),
caracteriza-se como uma articulação entre diversas unidades que, através de certas
ligações, trocam elementos entre si, fortalecendo-se reciprocamente, e que podem
se multiplicar em novas unidades, as quais, por sua vez, fortalecem todo o conjunto,
permitido-lhe expandir-se em novas unidades ou manter-se em equilíbrio
sustentável. Na perspectiva dessa capilaridade, cada nódulo representa uma
unidade e cada fio um canal por onde essas unidades se articulam através de
diversos fluxos. O princípio básico dessa rede funciona como um sistema aberto que
se autorreproduz, tal como um sistema autopoiético (do grego “auto”, "próprio";
poiesis, "criação").
Frente ao exposto, concordamos que a rede de atenção à saúde mental,
por ser um sistema aberto e comunitário, pode funcionar como um sistema
autopoiético, na medida em que cada nódulo da rede representaria uma unidade
sanitária, ou micro-organização, por exemplo, o CAPS. Nela, cada estrutura
molecular de atendimento teria canais de comunicação, tanto dentro da própria
unidade quanto fora dela, possibilitando a realização de ações integradas de caráter
intra e interinstitucional, não somente com as instituições sanitárias, mas também
com a justiça, igreja, escola, dentre outros equipamentos sociais (VIEIRA FILHO;
NÓBREGA, 2004).
A FIGURA 3 representa iconograficamente a ideia da Rede de Atenção à
Saúde Mental entendida e proposta pelo Ministério da Saúde, a qual assume a
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condição de ampliação e complexidade com as possibilidades locais e a criatividade
de cada serviço e equipe (BRASIL, 2005).

Fonte - Manual do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005b)
FIGURA - 3: Rede de Atenção à Saúde Mental

Conforme Paulo (2007) no Brasil, as Portarias ministeriais 189/91 e
224/92 instituíram várias modalidades de serviços psicossociais, dentre as quais os
hospitais-dia, as oficinas terapêuticas e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
posteriormente reestruturados pelas Portarias 336/2 e 189/2, estabelecendo várias
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modalidades de CAPS. São eles: CAPS I (menor porte), CAPS II (médio porte),
CAPS III (maior porte e de grande complexidade), CAPSi (especializado para
atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais) e CAPSad
(destinado ao atendimento de dependentes químicos com álcool e drogas).
Com o surgimento dos serviços, surge a possibilidade de organização de
uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico no país. O CAPS tem por função:
prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando assim as
internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com
transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da
rede de assistência em saúde mental na sua área de atuação; e dar suporte à
atenção à saúde mental na rede (BRASIL, 2005b).
A posição estratégica dos CAPS como articuladores da rede de atenção
de saúde mental em seu território é, por excelência, promotora de autonomia, já que
articula os recursos existentes em variadas redes: sociossanitárias, jurídicas, sociais
e educacionais, entre outras (BRASIL, 2005b). No entanto, emerge a necessidade
de envolver a atenção básica na assistência à saúde mental, a partir do vínculo com
a ESF, como elo importante na busca, identificação e acompanhamento dos casos
de sofrimento mental.
Vecchia e Martins (2009) por outro lado afirmam que a articulação da
atenção básica a uma rede substitutiva de cuidados à saúde mental tem se
estabelecido como uma das diretrizes históricas para a consolidação da reforma
psiquiátrica brasileira, que reitera a centralidade da constituição de dispositivos de
base comunitária e territorial como equipamentos importantes, para que se supere a
iatrogenia da assistência à saúde mental hospitalocêntrica.
Assim, segundo Paulo (2007) as equipes de saúde da família devem ser
bem treinadas na concepção mais geral da reforma psiquiátrica e da reforma
sanitária, entendendo ambas como processos sociais complexos, interligados e
complementares, que visam tanto à melhoria da assistência médica, quanto à
promoção da saúde e à construção de consciência sanitária nas comunidades.
Ressaltamos, também, a importância das equipes quanto ao apoio matricial,
estratégia capaz de conduzir os casos de saúde mental de forma mais adequada.
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O apoio matricial é um arranjo organizacional que viabiliza o suporte
técnico em áreas específicas para as equipes responsáveis pelo
desenvolvimento de ações básicas de saúde. Nesse arranjo, a
equipe de saúde mental compartilha alguns casos com as equipes de
Atenção Básica. Esse compartilhamento se produz em forma de coresponsabilização pelos casos, que pode se efetivar através de
discussões conjuntas de casos, intervenções conjuntas junto às
famílias e comunidades ou em atendimentos conjuntos, e também na
forma de supervisão e capacitação (BRASIL, 2005b, p. 80).

Para Campos (1999), o apoio matricial tem como objetivo propiciar
retaguarda às equipes que atendem às famílias; assim, os profissionais de saúde
mental devem oferecer o apoio matricial às equipes de saúde da família,
contribuindo para a efetividade e eficácia das ações, sem a necessidade de
encaminhamentos para níveis mais complexos.
No caso de municípios maiores, onde estão implantados os CAPS ou
outros equipamentos da rede de atenção à saúde mental, a lógica do apoio matricial
é a mesma, ou seja, a equipe do CAPS, juntamente com membros das equipes dos
outros equipamentos, apoiam as diferentes equipes de Atenção Básica através de
ações de supervisão, atendimento conjunto e específico e capacitação. Destaca-se
que, em todos os cenários, as equipes matriciais de saúde mental e da Atenção
Básica compartilham os casos e constroem coletivamente as estratégias para a
abordagem de problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e outras
drogas, além das estratégias para redução de danos, o fomento de ações para a
diminuição da segregação pela loucura e combate ao estigma, e o desenvolvimento
de ações de mobilização dos recursos comunitários para a reabilitação psicossocial
(BRASIL, 2005b).
Os estudos de Coker et al (2002), Dong et al (2002), Edwards et al
(2005), Goldberg e Garmo (2005) demonstraram que históricos de violência
intrafamiliar podem favorecer e/ou agravar os sintomas psiquiátricos, como, por
exemplo, os quadros de ansiedade e depressão e as dores crônicas, além do uso e
abuso de substâncias psicoativas. Conforme Oliver (2007), pelo menos 6% dos
pacientes do atendimento de emergência foram vítimas de violência doméstica nos
últimos 12 meses.
Com relação ao perfil do agressor conjugal, a literatura tem apontado
características como isolamento social, ciúmes, insegurança, impulsividade, baixa
autoestima, quadros de depressão e ansiedade, podendo ocorrer o uso abusivo de
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álcool ou drogas, ideações e tentativas de suicídio (CORTEZ, PADOVANI,
WILLIAMS, 2005; PADOVANI, WILLIAMS, 2008; RYNERSON, FISHEL, 1993;
SOARES, 1999).
Evidenciamos nos estudos supracitados a assimetria entre vítima e o
agressor no tocante à atenção à saúde, como princípio universal e integral, estando
o homem em desvantagem por se circunscrever na esfera da criminalização do
sujeito agressor. Todavia o ciclo permanece imutável, pois o agente parece não se
dar conta do seu adoecimento, assim como os integrantes do grupo familiar.
Partindo dessas considerações, o homem, agressor de antemão, pode
ser portador de necessidades especiais, sejam afetivas, psicossociais, econômicas
ou culturais, além da carga negativa decorrente da estigmatização e o preconceito
em que está circunscrito. Por isso, acreditamos na importância da articulação entre a
ESF e a Saúde Mental na construção de redes de apoio e prevenção da violência.
Destacamos a importância pensarmos no enfrentamento de fatores que possam
favorecer as situações de abusos e maus-tratos no âmbito familiar, como os agravos
vinculados ao uso abusivo do álcool e drogas.
No entanto, é necessário admitir a constatação da ausência dos homens
nos Serviços de Saúde, especialmente nas Unidades Básicas de Saúde. Isso se
deve à cultura do autocuidado proveniente das construções simbólicas em torno da
sua masculinidade?
Estudos constataram que os homens, em geral, padecem mais de
condições severas e crônicas de saúde do que as mulheres e também morrem mais
do que elas pelas principais causas de morte (COUTENAY, 2000; LUCK, 2000;
LAURENTI, BAMFORD, WILLIAMSON, 2005). Entretanto, observa-se que a
presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é menor do que a
das mulheres (FIGUEIREDO, 2005). Ainda há autores que associam esse fato à
própria socialização dos homens, em que o cuidado não é visto como uma prática
masculina (LYRA-DA-FONSECA et al, 2003).
A partir dessas constatações, discorreremos a seguir sobre a saúde do
homem, abordando estes dois aspectos: a não cultura do autocuidado e as
implicações da masculinidade na saúde do homem.
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2.4 SAÚDE DO HOMEM
Segundo Gomes (2008), atualmente a discussão acerca do reduzido
envolvimento de homens com os cuidados em saúde, seja no que se refere ao
autocuidado, ou no que tange à busca de cuidados especializados, tem evidenciado
que, em parte, os problemas ocorrem em função dos modelos de masculinidade.
Influenciadas por modelos de masculinidade, as condutas masculinas podem trazer
comprometimentos não só para a saúde do homem como também para a saúde dos
seus familiares.
Um estudo realizado por Gomes, Nascimento e Araújo (2007) a respeito
da explicação para a pouca procura dos serviços por parte dos homens girou em
torno de um único eixo estruturante: papéis a serem desempenhados para que se
ateste a identidade de ser masculino. Ou seja, a procura pelos serviços de saúde
está intimamente relacionada ao que se entende por ser homem nos contextos
socioculturais em que eles estão inseridos.
Assim, o homem socialmente fecundado se vê como provedor da família,
um ser poderoso, dominador, viril, rígido, que não adoece e, consequentemente, não
precisa dos serviços de saúde (BAGGIO et al, 2009). Concordamos com Brasil
(2008) ao afirmar que é nessa esfera que reside o grande problema, repercutindo
nos altos índices de violência, doenças crônicas, tabagismo e alcoolismo,
deficiências física e morte por causas externas, doenças do aparelho circulatório,
tumores, doenças do aparelho digestivo e respiratório.
O quadro nosográfico, segundo Gomes; Nascimento e Araújo (2007) de
um modo geral, evidencia que os homens não procuram os serviços de saúde,
justificando-se por várias maneiras: representatividade do cuidar ser tarefa feminina,
questões relacionadas com o trabalho, dificuldade de acesso ao serviço, falta de
unidades específicas voltadas à saúde do homem e o fato de as equipes de
profissionais serem formadas em sua maioria por mulheres.
Ao voltarmos nossa atenção para o objeto de estudo, o homem e seu
comportamento agressivo, em sua visão holística e integradora, as questões de
masculinidade imbricadas na construção de sua identidade reforçam o poder nas
relações conjugais discutidas por autores anteriormente citados. Dessa forma, o agir
com violência, quando contrariado frente aos conflitos interpessoais, denota uma
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instabilidade emocional e dificuldade de autocontrole, tornando o homem, também,
um ser vulnerável.
Além de sentimentos como frustrações, incomunicabilidade, angústia,
infelicidade, tendências a atos agressivos e violentos, nos homens podem aflorar
também conflitos e crises de identidade como consequência do uso de máscaras
(CUCHNIR; MARDEGAN JUNIOR, 2001). Para esses autores, metaforicamente, o
uso de máscaras é a forma com que o homem se manifesta frente às adversidades,
para não expor os traços mais íntimos de sua personalidade. Escondendo-se de si
mesmo e, assim, impedindo de chegar ao âmago o autoconhecimento, que é a base
de uma existência saudável e feliz.
Considerando os aspectos discutidos em torno da cultura do autocuidado
e as implicações da masculinidade na saúde do homem, referenciado pela baixa
procura dos serviços de saúde, bem como indícios do comportamento de risco para
as situações de violência, o cenário que se apresenta é preocupante. Pois, não se
reconhecendo como agressor, o homem não se dá conta das suas necessidades
biopsicossociais, distanciando-se dos serviços de saúde.
Assim, acreditamos que as políticas de saúde não apenas devam buscar,
mas envolver esses homens na perspectiva da equidade de gênero, promovendo
grupos de apoio ao homem agressor e ao grupo familiar.
Com isso não estamos querendo eximi-lo da culpa, no entanto, além do
caráter jurídico, acreditamos que o apoio psicossocial e o incentivo à construção de
novos conceitos se fazem necessário na reabilitação desse homem, assim como na
ressignificação dos vínculos afetivos entre o casal e o grupo familiar.
Destacamos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem
(PNAISH), recentemente implantada pelo Ministério da Saúde, alinhada à Política
Nacional de Atenção Básica.
A PNAISH, segundo Brasil (2009b) tem como objetivos: promover ações
de saúde que contribuam significativamente para a compreensão da realidade
singular masculina, nos seus diversificados contextos socioculturais e políticoeconômicos, o respeito aos variados níveis de desenvolvimento, a organização dos
sistemas locais de saúde e tipos de gestão. Constituem princípios dessa política a
humanização e a qualidade que implicam a promoção, o reconhecimento e o
respeito à ética, assim como os direitos do homem, obedecendo às suas
peculiaridades socioculturais.
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Dessa forma, esperamos que a PNAISH configure um novo panorama na
saúde do homem, pois subentendemos sua perspectiva de gênero ao trazer a
compreensão da masculinidade como forma singular nos diversos contextos sociais.
Outros projetos têm surgido ao longo dos últimos anos, envolvendo as
questões de saúde do homem e a violência, ao redor do mundo. Segudno Lima;
Büchele e Clímaco (2008) algumas ações começaram a ser implementadas tendo
como objetivo final a diminuição e/ou erradicação da violência de homens. Alguns
deles, como a Campanha do Laço Branco e o Programa H, têm como foco a
prevenção da violência por meio de ações educativas com adolescentes e jovens;
outros, como o Instituto NOOS, o Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitárias e
o Emerge, atuam com homens que cometem ou já cometeram algum tipo de
violência contra as suas companheiras.
A Campanha Brasileira do Laço Branco é coordenada pela Rede de
Homens e pela Equidade de Gênero/RHEG. Essa campanha, criada no Canadá em
1991, presente no Brasil desde 2001, é representada hoje em mais de 55 países,
sendo a maior iniciativa mundial voltada para o envolvimento dos homens com a
temática da violência contra a mulher (ONU, 2006). Segundo Lima, Büchele e
Clímaco (2008), essa campanha busca sensibilizar, envolver e mobilizar os homens
no engajamento pelo fim da violência contra a mulher, em consonância com as
ações dos movimentos organizados pelas mulheres e de outros, organizados por
equidade e direitos humanos, mediante ações de saúde, educação, trabalho, ação
social, justiça, segurança pública e direitos humanos.
Reconhecendo que o silêncio dos homens sobre a violência de outros
homens é um dos principais fatores para a perpetuação da violência contra as
mulheres, o Laço Branco adotou como lema a frase “Jamais cometer um ato
violento contra as mulheres e não fechar os olhos diante dessa violência”
(CBLB, 2007).
No Brasil, são poucos os programas conhecidos que atuam com homens
autores de violência contra as mulheres. O Instituto Noos do Rio de Janeiro e o PróMulher, Família e Cidadania, de São Paulo, são pioneiros nesse tipo de atividade.
Essas iniciativas atreladas às discussões nos campos da saúde do
homem, da violência contra a mulher, as reflexões sobre gênero, bem como o
incremento da PNAISH podem servir de base para reestruturação de novas posturas
e conceitos da sociedade como um todo.
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3 BASTIDORES: TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO RECURSO
TÉCNICO-METODOLÓGICO
Adotamos a Teoria das Representações Sociais (TRS), proposta por
Moscovici (1978), como recurso metodológico para esta investigação, uma vez que
ela permite a aproximação com a subjetividade das mulheres em situações de
violência intrafamiliar e suas construções simbólicas, ao longo da convivência,
acerca do comportamento agressivo do homem.
O texto que inaugura a TRS, La psychanalyse son image et son public, de
Serge Moscovici, alcança neste ano de 2011 o seu jubileu de ouro. Manteve-se
durante as últimas cinco décadas uma atualidade incontestante, própria dos
clássicos das ciências humanas e sociais. Revisa o conceito de representações
coletivas de Émile Durkheim para afirmar que não somente o indivíduo, mas as
sociedades pensam e constroem coletivamente as realidades que os seus membros
conhecem (CASTRO, 2011).
A releitura do cotidiano proposto por Moscovici é dinâmica e se move indo
do microcosmo ao macrocosmo, e seus limites são estabelecidos nas fronteiras da
interação social mediada por duas categorias fundamentais, tempo e espaço. Este
dinamismo topográfico supera o dualismo tradicional, introduzindo, pela natureza do
objeto, um lugar de reunião e encontro entre distintas situações. É uma relação
dialógica, onde o passado permanece e se reinventa através do processo de
ancoragem e o presente não se encerra em si mesmo (CASTRO, 2011).
Segundo Jodelet (2011), Moscovici defende uma visão de sua teoria
como estando sempre em construção; vai incorporar novas perspectivas em sua
reflexão a partir da crítica à cognição social, até então o carro-chefe da psicologia
social, inspirado por três preocupações: o desenvolvimento dos processos de
comunicação linguística, a sensibilidade às influências dos fatores culturais e o
aprofundamento dos processos de pensamento. Ressalta a lógica inerente a novas
formas de pensamento: ideológica, mágica, simbólica e estigmatizada. Na medida
em que se volta para o papel da memória e da tradição, em relação com a emoção e
a subjetividade expressas no cotidiano pelo saber do senso comum derivados da
reificação da ciência. Dessa forma, atende às problemáticas levantadas pelas áreas
específicas da vida social e de novas metodologias, resultando na aplicação da TRS
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em muitos campos, que ou são consolidados, como o da saúde, ou abertos, como
os da educação e da memória.
Para Moscovici (1978), os estudos representacionais devem ser
compreendidos como um conjunto de suposições, explicações e conceitos que se
originam na vida cotidiana através do processo comunicativo entre os indivíduos.
Nesse sentido, a representação não é um simples reflexo do real, mas sua
construção, que ultrapassa o próprio indivíduo, revelando a existência de fenômenos
coletivos (HERZLICH, 1991).
A TRS situa-se nos pontos de interseção das contradições entre a
Psicologia Social e a Sociologia, desenvolvida a partir do estudo La psychanalyse,
son imagem et son public, de Serge Moscovici, na década de 60 (OLIVEIRA;
WEBA,1999).
Traz em seu escopo uma teoria científica transformada em conhecimento
do senso comum, gerando uma crítica aos pressupostos positivistas e funcionalistas
existentes nas demais teorias, pois estes não conseguiam entender a realidade em
outras dimensões (OLIVEIRA; WERBA,1999). Suas ideias revolucionaram o aspecto
conceitual da investigação do senso comum, revitalizando-o, tornando-o importante
para a compreensão dos fatos e fenômenos sociais (OLIVEIRA; WERBA, 1999).
Decorridas aproximadamente quatro décadas, continua despertando
fascínio e interesse daqueles que se propõem a estudá-la. Multiplicam-se pesquisas
e estudos em diferentes áreas do conhecimento, extrapolando a circunscrição da
psicologia social, que vão desde conhecimentos teóricos a quase experimentais, tais
como: estudos do processo saúde/doença (OGATA, 2000); a doença mental
(JODELET,1989).
No campo da enfermagem, merecem destaque os estudos realizados
pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem PPGENF da UFRN, como na
saúde mental (MIRANDA, 2002; AZEVEDO, 2008), saúde da mulher (GIACOMOZI;
CAMARGO, 2004), saúde do adolescente (MARTINS; TRINDADE; ALMEIDA, 2003;
RODRIGUEZ; ARRUDA, 2008), saúde do idoso (ARAUJO; COUTINHO; SANTOS,
2006; MIRANDA et al, 2005), estratégia saúde da família (RIBEIRO, 2007), saúde
indígena

(FERNANDES,

2010)

entre

tantos

outros,

demonstrando

sua

heterogeneidade e capacidade de adaptação aos mais diversos objetos de estudo.
Dessa forma, o caráter da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade,
intrínseco às representações sociais, situadas na interface dos fenômenos
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individuais e coletivos, justifica suas diversas abordagens, aplicações e articulações
com áreas da saúde (RUMMLER; SPÍNOLA, 2005; SPINK, 1993), focalizando
campos diversos de temáticas, como identificados nos trabalhos anteriores.
Ressaltamos, pela proximidade com a temática desta pesquisa, o estudo
de Gomes, Nascimento e Rebello (2008) sobre representações da masculinidade e
do ser humano. Para os autores, a masculinidade se circunscreve como um espaço
simbólico que serve para estruturar a identidade de ser homem, modelando atitudes,
comportamentos e emoções a serem adotadas pelos mesmos. Ao serem
influenciados por representações da masculinidade, frequentemente associadas ao
sucesso, ao poder e à força, os homens, a seu turno, podem colocar em risco, tanto
sua própria saúde, quanto a de seus familiares (GOMES; NASCIMENTO; REBELLO,
2008; GOMES, 2008).
São vários os conceitos encontrados na literatura sobre representações
sociais (RS). Moscovici (1978) define a RS como uma forma de conhecimento do
senso comum diretamente relacionada à maneira como as pessoas entendem e
introjetam as informações de acordo com os referenciais que possuem,
reelaborando o saber científico segundo sua própria conveniência. Constitui-se
como uma série de opiniões, explicações e afirmações produzidas de forma
estruturada, a partir do cotidiano dos grupos, tendo a comunicação um importante
papel nesse processo (MOSCOVICI, 1981).
De acordo com Jodelet (1989), a RS trata de uma forma de conhecimento
social do senso comum, um saber geral e funcional para as pessoas,
proporcionando a relação e interação entre a atividade mental de grupos e
indivíduos, com as situações, acontecimentos, objetos e comunicações que lhes
dizem respeito. A mediação que faz com que isso aconteça se dá pelo contexto
concreto no qual essas pessoas e grupos vivem, bem como através da cultura
adquirida por meio da história, dos valores, dos códigos e das respectivas ideias de
um determinado grupo social (JODELET, 1989; 2011).
Franco (2004, p. 171) parte da premissa de que as RS

são elaborações mentais construídas socialmente, a partir da
dinâmica que se estabelece entre a atividade psíquica do sujeito e o
objeto do conhecimento. Relação que se dá na prática social e
história da humanidade e que se generaliza pela linguagem.
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Não obstante, os achados levam à conclusão de que as RS são
resultantes das interações diárias entre os sujeitos biopsicossociais, através das
relações sociais com o objeto e das construções simbólicas do seu cotidiano. Tais
interações, segundo Jovchelovitch (2000), se dão na interface da psicologia e da
sociologia, ambas interatuando, modificando, acrescentando, suprimindo elementos
dos quais os sujeitos, nas suas elaborações, compartilham essa construção
produtora de sentido e significado, servindo aos mesmos como um guia prático para
as orientações sociais.
Segundo Arruda (2002), as RS operam uma transformação do sujeito e
do objeto na medida em que ambos são modificados no processo de elaboração do
objeto. O sujeito amplia sua categorização e o objeto se acomoda ao repertório do
sujeito, que, por sua vez, também se modifica ao receber mais um habitante. Ainda
sobre as considerações da autora, a representação, portanto, não é cópia da
realidade, nem uma instância intermediária que transporta o objeto para perto/dentro
do espaço cognitivo. Trata-se de um processo que torna o conceito e a percepção
intercambiáveis, uma vez que se engendram mutuamente, como no caso do
inconsciente agitado ou do complexo visível a olho nu (ARRUDA, 2002).
Para melhor compreensão desse conceito, se faz necessário tecer breves
considerações sobre os elementos constitutivos das representações sociais, que se
apresentam como conteúdo, objeto e sujeito. Conforme Garcia (1993), o conteúdo
estuda as questões que envolvem informações, opiniões e atitudes; o objeto referese a um trabalho, acontecimento ou pessoa; e o sujeito inferido nos contextos das
representações sociais trata do indivíduo, a família e/ou grupo social. Esse processo
constitutivo das representações sociais estabelece aspectos compartilhados em
constante movimentação, interação e modificação.
A TRS oferece um modo particular de observação de um fato, um
fenômeno, pessoas ou assuntos. E, como dimensão e estratégia metodológica,
permite compreender a inter-relação entre o conteúdo, objeto e sujeito, favorecendo
críticas sobre seus espaços, sua inserção e prática social, conferindo valor ao saber
do senso comum e da ciência. Permite, também, enxergar conflitos que geram
inquietação, desequilíbrio, levando os envolvidos a buscarem um equilíbrio que lhes
garanta níveis de satisfação compatíveis com suas angústias, defesas, elaborações
simbólicas, para readaptarem-se mediante processos compartilhados nas suas
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relações intra e interpessoais, bem como interinstitucionais (MIRANDA; FUREGATO,
2006).
Nessa perspectiva, as RS possuem duas faces: como produto e como
processo. Como produto, conforme Spink (1993), as RS emergem como
pensamento formado ou campo estruturado, visando entender os elementos
constitutivos das representações, quais sejam as imagens, opiniões, informações,
crenças, mitos, entre outros. Como processo, as representações surgem como
pensamento em formação ou núcleos estruturantes, voltando-se à compreensão da
constituição e transformação das representações ou do seu funcionamento e
eficácia na interação social (SPINK, 1993).
Como processo, segundo Moscovici (1978) a representação social tende
a seguir em duas direções. A primeira examina os mecanismos sociais que intervêm
na elaboração do conhecimento mediante dois mecanismos básicos: a ancoragem e
a objetivação. A segunda se propõe a analisar as propriedades estruturais das RS
por meio da Teoria do Núcleo Central (TNC) proposta por Abric (2000), na qual
distinguem-se os aspectos centrais – como o núcleo figurativo – dos aspectos
periféricos, de modo a estudar a relação entre representação e comportamento,
assim como a dinâmica de transformação das representações sociais (SPINK,
1993).
Segundo Nóbrega (2001), os processos de ancoragem e objetivação
estão dialeticamente articulados para que o estranho possa ser incorporado e a
realidade possa ser interpretada, a fim de permitir a orientação dos comportamentos.
Moscovici (2003, p. 61) considera a ancoragem como um “processo que
transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga em nosso sistema particular
de categorias, e o compara com um paradigma de uma categoria que nós pensamos
ser apropriada.”. Ou seja, são construções simbólicas assentados em algo que lhe é
considerado não familiar, atribuindo-lhe uma imagem (aspecto figurativo/icônico),
situando-os em uma categoria que comporte esta dimensão de valor, tornando o
estranho em familiar.
Para Nóbrega (2001) a ancoragem se organiza da seguinte maneira:


Atribuição do Sentido: são os valores culturais organizados de

forma articulada e hierarquizada, determinando o enraizamento de um objeto e
sua apresentação a um grupo ou a uma determinada sociedade.
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Instrumentalização do Saber: o saber funciona como um

instrumento capaz de atribuir valor funcional à estrutura imageante da
representação, permitindo aos indivíduos compreenderem a realidade.


Enraizamento no Sistema do Pensamento: a representação

encontra-se circunscrita no seio de um saber já existente, “permitindo a
coexistência de dois fenômenos opostos no interior do processo formativo de
novas representações. É o momento de incorporação social da novidade,
atrelada à familiarização do estranho” (NÓBREGA, 2001, p. 78).
Enquanto que a objetivação consiste na necessidade e busca de tornar
concreta uma realidade, cuja função é de duplicar um sentido por uma figura,
significando a materialização de um objeto abstrato (MOSCOVICI, 1978). “Objetivar
é descobrir a qualidade icônica de uma idéia, ou ser impreciso, é reproduzir um
conceito de uma imagem” (MOSCOVICI, 2003, p. 71).
No processo de objetivação, conforme Nóbrega (2001), podem ser
constatadas três fases:


Construção Seletiva: lança mão de critérios culturais e/ou

normativos a partir de um conjunto de ideias sistematizadas, captando elementos
que formam as informações que estão em circulação, fatos próprios ao universo
do senso comum.


Esquematização Estruturante: constitui o núcleo central em torno

do qual gravitaria toda a representação, ou seja, “este é o elemento fundamental
da representação, pois é ele que determina ao mesmo tempo a significação e a
organização da representação” (ABRIC, 1989 p. 197 apud NÓBREGA, 2001, p.
74).


Naturalizações:

entendidas

como

a

“concretização

dos

elementos do núcleo figurativo, uma concretização que é percebida tanto em si
como nos outros que pertencem ao mesmo grupo” (ANADÓN; MACHADO, 2003,
p.21).
Ambos são processos sociocognitivos (objetivação e ancoragem), atuam
de forma simultânea, transformando a realidade psicossocial através do espaço
interacional, frente a um determinado objeto do seu interesse ou do grupo a que
pertence numa dada situação. Com isso, a interação entre sujeito, objeto e realidade
pode demonstrar a qualidade do processo de elaboração das RS aí estabelecidas
(MIRANDA, 2002b).
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Dessa forma, vê-se que as principais vantagens da TRS dizem respeito à
sua capacidade de descrever, desvendar uma realidade ou um fenômeno existente,
podendo, muitas vezes, estar imperceptível, mas que possui grande poder
explicativo e transformador (OLIVEIRA; WERBA, 1999). Faz-se imperativo, ainda,
segundo os autores, estudar esse fenômeno para que se compreenda e identifique
como atua na motivação das pessoas ao fazer determinado tipo de escolha.
Diante dessa perspectiva, acreditamos que a escolha do recurso técnicometodológico centrado nas RS proporciona aos pesquisadores o insight necessário
para apreender o comportamento agressivo do homem, sob a ótica da mulher em
situação de violência intrafamiliar. Possibilitando conhecer as ideias, opiniões,
imagens, conceitos e a linguagem empregada pelos sujeitos envolvidos, assim como
as construções simbólicas existentes a partir da relação afetiva entre a mulher e seu
agressor.

54

55

4 O ENSAIO: O CAMINHO DA INVESTIGAÇÃO
Nesse capítulo propomos um estudo de caráter descritivo e exploratório,
cuja abordagem metodológica se insere na categoria qualitativa.
De acordo com Polit; Beck e Hungler (2004) nos estudos descritivos, cabe
ao pesquisador descrever e documentar os aspectos de determinada situação ou
fenômeno, sem se preocupar em estabelecer relações de causa e efeito.
A abordagem qualitativa, no âmbito deste estudo, justifica-se pela
complexidade dos objetos investigados – o homem agressor e a violência
intrafamiliar –, para os quais a realidade em que estão imbricados não se apresenta
como quantificável. Nessa perspectiva, segundo Minayo (2002) a pesquisa
qualitativa utiliza um universo de significados, motivos, aspirações, valores e atitudes
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Ou seja, apresenta
um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. Para
Polit, Beck, Hungler (2004), tal pesquisa parte do pressuposto de que o
conhecimento dos indivíduos é possível a partir da experiência humana.

4.1 BUSCANDO CENÁRIOS
Antes de selecionar o local para o desenvolvimento desta pesquisa,
sentimos a necessidade de buscar informações sobre os serviços disponíveis no
Município do Natal/RN, no tocante à violência contra a mulher. Para isso, fez-se foi
preciso visualizar os serviços prestados pelo município e sua atuação no combate a
esse tipo de violência, buscando na Internet meios para nos aproximarmos dos
“supostos” cenários. Em seguida, realizou-se o contato por telefone para
agendamento de uma visita aos serviços e posterior seleção do local.
Nos casos de violência contra a mulher, o Município do Natal/RN
disponibiliza órgãos competentes para lidar com essa causa, prestando serviços
tanto jurídicos quanto psicossociais a essas mulheres. Constam atualmente de duas
Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAM), instaladas no bairro
do

centro

e

zona

norte

da

cidade, além dos

Centros de

Assistência

Jurídica/Procuradoria de Assistência Judiciária, ONGs (com atendimentos jurídicos,
psicológicos e/ou social), os serviços públicos como o Centro de Referência à
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Mulher Cidadã (CRMC) e as Casas-Abrigo, um disque-denúncia 180 – Central
Nacional de Atendimento à Mulher, e um site oficial de divulgação e discussões
sobre violência contra a mulher (NATAL, 2010).
Nesse processo foram visitados os serviços do CRMC e Coletivo Leila
Diniz (ONG).

4.1.1 A Importância da Visita in loco

Estar in loco fez com que fossem repensados os cenários para além do
“simples local de investigação”. Assim questionamentos foram invitáveis: O que
devemos considerar para selecionar o local de pesquisa? Como escolher o local
adequado para trabalhar temáticas que envolvem o íntimo dos entrevistados,
trazendo questões muitas vezes dolorosas, silenciosas, com forte carga emocional?
Tais questionamentos proporcionaram aos pesquisadores a condição de
“inversão de papéis”, estar no lugar do outro, num sentido de alteridade. Ou seja,
colocando-se como sujeito a ser pesquisado, e, assim, apropriar-se da situação.
Levamos em consideração todos os aspectos que envolvem a busca pelo serviço e
suas motivações, as condições biopsicossocial e cultural em que o indivíduo se
encontra, a acessibilidade, o funcionamento e perfil do serviço, o conforto, o espaço
interno

e externo,

a

confidencialidade, a

ruptura

do

estrangeirismo

dos

pesquisadores no serviço, disponibilidade de sala reservada para desenvolvimento
da pesquisa, entre outros.
Dessa forma, considerando a complexidade da temática da violência, as
condições biopsíquicas e sociais da mulher que vive/viveu situações como estas, o
referencial de busca e direcionamento tomados por elas como tentativa de quebrar o
ciclo no âmbito familiar, optamos, após visita in loco, pelo CRMC como cenário de
investigação.
O primeiro contato foi realizado em setembro de 2010 por meio de
agendamento com a Coordenadora para conhecer o serviço e explicar os propósitos
da pesquisa. In loco percebemos que se tratava do cenário adequado para o
desenvolvimento da pesquisa. Além de acolhedor, com boa estrutura física, conta
também com a atuação de uma equipe multiprofissional, composta por psicólogas,
assistentes sociais e advogadas, preparadas para atender sua demanda de forma
humanizada e resolutiva, favorecendo apoio psicológico às participantes. Assim
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teríamos o aparato psicológico necessário para realização da pesquisa, uma vez
que trabalharíamos com a memória das entrevistadas e história de vida, trazendo à
tona a volta ao passado e/ou tocando no presente, no agora.
Este era o lugar onde tudo acontecia, onde as portas se abriam para uma
nova vida, para dar voz ao grito do silêncio e liberdade das mulheres em situação de
violência intrafamiliar. O primeiro passo para a quebra do ciclo. O caminho.
Outro ponto importante na escolha do CRMC como local de investigação
foi o ânimo depositado perante sua equipe ao projeto que se iniciava naquela época.
Em 22 de fevereiro de 2011 realizamos uma nova visita para reafirmar o
compromisso, apresentar o parecer de aprovação do Comitê de Ética, o aceite da
Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e iniciar os
trabalhos. Em 25 de fevereiro de 2011 foi realizada uma reunião com a Equipe do
CRMC para apresentação dos pesquisadores e propósitos da pesquisa.

4.1.2 O Reconhecimento: Centro de Referência à Mulher Cidadã

O CRMC foi implantado em 8 de março de 2004 pela Prefeitura Municipal
do Natal, em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, do
Governo Federal, além de ser uma data emblemática e internacionalmente aceita
como uma dada alusiva e comemorativa aos direitos da mulher no mundo.
É um espaço de acolhimento para atender de forma integral a mulher,
desenvolvendo ações de prevenção, assistência e combate à violência, contando
com uma rede de instituições e entidades ligadas à questão de gênero na
construção e resgate da cidadania. É, hoje, a principal porta de entrada para a
mulher em situação de violência doméstica e/ou familiar. Sua demanda mais comum
é proveniente das zonas leste e sul da cidade do Natal, com destaque para o bairro
de Felipe Camarão.
Uma vez constatados pelo CRMC, ou qualquer órgão responsável por
esta causa, mulheres e dependentes que se encontram em situação de risco
iminente de morte, onde o convívio com o agressor já não é possível, tampouco
seguro, são encaminhados à Casa Abrigo Clara Camarão, Natal/RN. Essa casa de
apoio restringe-se aos casos específicos já citados, sendo de caráter sigiloso, e
acolhe em suas instalações até 20 mulheres (com seus dependentes menores de 12
anos). É um local onde as usuárias poderão permanecer por um período
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determinado até que possam reunir condições necessárias de segurança e retornar
ao curso normal de suas vidas. Exemplifica-se que, de janeiro a maio de 2010, a
Casa abrigou 61 mulheres que chegaram ao cume máximo da violência (PMN,
2010).
As mulheres assistidas pelo CRMC e pela Casa Abrigo Clara Camarão,
serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social
(SEMTAS), contam a seu favor com atendimentos sociais, jurídicos e psicológicos,
bem como cursos profissionalizantes em parceria com o Departamento da Mulher
(DAM) e Departamento de Qualificação Profissional (DQP).
Todas essas ações visam o resgate da autoestima dessas mulheres
agredidas, viabilizando a geração de renda e consequentemente sua autonomia
financeira. Favorecendo a interrupção da perpetuação desse ciclo de abusos e
maus-tratos em que estão inseridas, especialmente, por dependerem do seu
agressor e não disporem de condições financeiras para o sustento familiar, como
constatado in loco no reconhecimento e escolha dos cenários da pesquisa.

4.2 OS PERSONAGENS DA TRAMA
Diferentemente das pesquisas quantitativas, a seleção dos elementos
amostrais em pesquisas qualitativas não decorre da mensuração da distribuição de
categorias, como nos estudos matematizados de características clínicas e bio-sociodemográficas. Isto porque, nos estudos qualitativos, os critérios de seleção não
obedecem aos mesmos padrões de distribuição de parâmetros biológicos ou dos
fenômenos naturais em geral (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). Para Minayo
(2008) a seleção dos elementos decorre, sobretudo, da preocupação de que a
amostra contenha e espelhe certas dimensões do contexto.
Nessa perspectiva, na medida em que o sujeito do estudo se circunscreve
como tema encoberto, revestido de preconceito e estigma, a escolha por uma
pesquisa com amostra intencional, conforme Thiollent (1980), justifica-se pelo fato
de selecionar apenas aqueles sujeitos conhecidos como elementos ativos de uma
determinada situação que se propõe estudar, favorável ou contrária aos objetivos.
Para Selltiz et al (1987) uma amostra intencional é recomendada para pesquisas
cujo objetivo está em reconhecer e entender, em profundidade, o objeto de estudo.
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Quando se trata de estudos voltados para questões psicossociais do ser
humano, do tipo representacional, como este, por exemplo, definir o tamanho da
amostra de forma que contemple funções ou características representativas do
mesmo contexto pode representar uma fase difícil de planejar e empreender.
Portanto, preocupamo-nos em “quais” os indivíduos mais adequados para fazer
parte da nossa amostra.
Para Minayo (2008) e Turato (2003), em termos operacionais, a questão
norteadora para definição de uma amostragem não probabilística (ou intencional)
relaciona-se à homogeneidade fundamental desta. Isto é, afirma Fontanella; Ricas e
Turato (2008) que tal fato diz respeito aos atributos definidos como essenciais,
presentes na intersecção do conjunto de características gerais dos componentes
amostrais.
Numa perspectiva sociocultural, Jovchelovithc (2011) ressalta que as
representações sociais funcionam como ponto móvel dentro de um sistema de
transformações que compreende um jogo representacional derivado de relações
intergrupais e interinstitucionais na esfera pública, bem como dos processos de
reprodução e renovação da cultura. O estudo das representações sociais é mais do
que a listagem de sentidos verbalizados sobre objetos, e sim uma tentativa de
abarcar o marco do jogo representacional e sua complexidade em esferas públicas,
ou seja, aquelas consideradas sociabilidades subterrâneas.
Dessa forma, feita essa definição, esclarecemos que participaram da
pesquisa mulheres em situação de violência intrafamiliar, atendidas pelo CRMC,
cujos critérios de seleção foram: mulheres que viveram/vivem situações de violência
intrafamiliar; que tenham vínculo afetivo ou de parentesco com o agressor; cujo
autor da agressão seja do sexo masculino; que estejam em condições psicológicas e
emocionais adequadas à realidade; que estejam sob proteção ou atendidas pelo
serviço acima relacionado.
Considerando os aspectos conceituais de uma amostra intencional
discutidos anteriormente, assim como a homogeneidade da amostra ao estabelecer
os critérios de seleção, estes, diretamente relacionados aos objetivos desta
investigação, obtivemos um total de 20 participantes.
Fazendo uma analogia ao cinema brasileiro, europeu e americano,
apresentamos nossas mulheres “Hollywoodianas Potiguares”. Às mesmas que
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nas telas do cinema nos despertam amor e ódio, lágrimas e sorrisos, admiração e
orgulho, agora na vida real.
Amélie Poulain, protagonista do filme O fabuloso mundo de Amélie Poulain; Maria,
protagonista do filme A noviça rebelde; Katherine, protagonista do filme O Sorriso
de Mona Lisa; Dora, protagonista do filme Central do Brasil; Josey, protagonista do
filme Terra Fria; Nina, protagonista do filme Cisne Negro; Raimunda, protagonista
do filme Vólver; Frances, protagonista do filme Sob o céu da Toscana; Dorothy,
protagonista do filme O mágico de Oz; Ruth, protagonista do filme Tomates verdes
fritos; Olga, protagonista do filme Olga; Cabíria, protagonista do filme Noites de
Cabíria; Eve, do filme V de vingança; Donna, do musical Mamma Mia!; Barbarella,
protagonista do filme Barbarella; Selma, protagonista do filme Dançando no escuro;
Scarlett O’Hara, protagonista do filme E o vento levou; Margot, protagonista do
filme Rainha Margot; Cellie, protagonista do filme A Cor Púrpura; Cristine, do
musical O Fantasma da Ópera.
Como garantia do anonimato das mesmas, as mulheres terão nomes
fictícios de personagens femininos do cinema.

4.3 OS INSTRUMENTOS DA INVESTIGAÇÃO
Sabemos que a qualidade de um estudo depende das decisões e
escolhas feitas pelos pesquisadores na conceituação, delineamento e execução
desse estudo, bem como sua interpretação e comunicação de seus resultados.
Dessa forma, as condições adotadas pelos pesquisadores, “inversão de
papéis”, investigar a violência no seu âmbito mais intimo, a família, tornar visível o
silêncio guardado por muitos anos, trouxeram à tona o seguinte questionamento:
Quais os instrumentos técnicos-metodológicos que devemos utilizar para tratar
temas de difícil acesso como a violência, que traz embutida uma significação
particular daquela mulher na construção do ocorrido?
Nesse sentido, tendo em vista a apreensão das representações sociais do
comportamento agressivo do homem na ocorrência de violência intrafamiliar, a partir
da visão da mulher agredida, assim como adentrar nos aspectos mais íntimos das
participantes sem constrangê-las e promover o diálogo, optamos por um enfoque
multimetodológico capturado a partir dos seguintes instrumentos de coleta: o
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questionário (Apêndice B), o Desenho-Estória (DE) de Trinca (1976) (Apêndice C) e,
em caráter complementar, o diário de campo.
Essa opção leva em conta a inquietação de como as mulheres em
situação de violência falam de si e da relação com o homem agressor. Este estudo
define-se como um encontro de travessias entre uma realidade vivida e
experienciada, para uma outra ainda a expectar. Uma mudança de um lugar para
um não lugar, porém menos traumatizante e destrutivo. Ou seja, a travessia vivida
por elas entre o lugar sonhado para o lugar desconhecido. Essas mulheres revelam
a construção de um saber subterrâneo tecido nas continuidades e descontinuidades
de sua vida cotidiana, frente às situações de violência intrafamiliar.
Dessa

forma,

concordamos com Jovchelovithc (2011)

que

toda

representação social possui uma dimensão que dá concretude ao social, ao mesmo
tempo em que se institui a matriz social, cultura e histórica do sujeito psicológico.
Isso significa reconhecer que as representações sociais não são inocentes; elas
também atravessam espaços de poder que necessitam questionamento e ação
social.

4.3.1 Questionário

Optamos pelo questionário, no primeiro momento, por se tratar de uma
técnica de investigação composta de questões que objetivam conhecer as opiniões,
crenças, sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas pelo sujeito a
ser pesquisado (GIL, 2006). Quando propostos por escrito aos respondentes, são
geralmente designados como questionários autoaplicados, porém, se formulados
oralmente pelo pesquisador, podem ser designados como questionários aplicados
com entrevista ou formulário (GIL, 2006).
No primeiro momento, com o propósito traçar o perfil sociodemográfico
dos atores envolvidos nessas situações, o questionário aplicado, composto por
questões objetivas, voltou-se para a caracterização das mulheres agredidas, do
agressor, a tipificação da violência e a significação do sítio de lesão.
Conforme Marconi e Lakatos (2003), as perguntas que constituem o
questionário podem ser do tipo questões fechadas (apresenta-se ao respondente um
conjunto de alternativas para que seja escolhida a que melhor representa sua
situação ou ponto de vista), questões abertas (também chamadas livres ou não
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limitadas, que são as que permitem ao informante responder livremente, usando sua
própria linguagem, emitindo opiniões) e as questões de múltipla escolha (são
perguntas fechadas, mas que podem apresentar uma série de possíveis respostas,
abrangendo várias facetas do mesmo assunto).
Destacamos que no estudo seminal da TRS, seu criador, Serge
Moscovici, não só constrói um quadro conceitual importante para o estudo das
nossas sociedades, tanto em suas formas de pensar como de agir, mas também
fornece estratégias metodológicas para investigação das representações sociais a
partir da entrevista e do questionário aplicado à sociedade parisiense sobre a
psicanálise em meados do século XX.
4.3.2 O Desenho-Estória (DE)

No que diz respeito à escolha pelas técnicas projetivas, preferencialmente
renomeadas para recursos gráficos projetivos (MIRANDA, 2002a), é possível afirmar
segundo Anzieu (1984) que o indivíduo mantém-se livre para dizer ou fazer o que
quiser a partir do material apresentado e do tipo de atividade que lhe é apresentado.
Destarte, por essa peculiaridade, próxima as regras do brincar, essas técnicas
assumem uma dimensão lúdica e flexível, permitindo a fluência do diálogo entre o
pesquisador, a temática e o sujeito a ser pesquisado. E, assim, revelar a capacidade
psíquica e inconsciente da mulher sobre o comportamento agressivo do homem na
ocorrência de violência intrafamiliar.
Desse modo, os recursos gráficos admitem uma ação interativa entre o
sujeito e as figuras por eles produzidas, tornando-se possível apreender sua
compreensão e sentimentos diante de um determinado fenômeno ou objeto
(MIRANDA, 2002). Sendo de grande relevância para as representações sociais, pois
se constituem num meio de expressão e comunicação entre a realidade subjetiva do
sujeito e sua realidade externa (MIRANDA; FUREGATO, 2006), possibilitando o
relacionar-se com a vivência do mesmo e o drama que nele se desenvolve
(WINNICOTT, 1975).
Nessa perspectiva de apreensão do campo representacional sobre o
comportamento agressivo masculino, buscamos proporcionar uma abordagem
menos ansiogênica e defensiva, para uma perspectiva mais lúdica, utilizamos o DE
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para condução do diálogo e suas manifestações mentais e discursivas das mulheres
entrevistadas, explicitadas nos desenhos, estórias contadas e falas gravadas.
O DE foi introduzido por Walter Trinca (1976) como instrumento de
investigação clínica de personalidade. Trata-se, pois, de um procedimento mediante
o qual é possível ter acesso às ideias e às emoções do sujeito de forma mais
espontânea. Sendo um processo inconsciente segundo Farias e Furegato (2005), o
desenho retrata, em linguagem gráfica, o sentimento de quem desenhou.
Porém, não pretendemos compreender e estudar como se estrutura a
personalidade de cada entrevistada, mas, sim, captar a expressão de uma
subjetividade grupal expressa pelos sujeitos. Limitamo-nos, portanto, a utilizar o
procedimento do DE como um recurso promotor do diálogo, a partir de uma
abordagem lúdica, não realizando a interpretação e análise dos desenhos.
A aplicação da técnica do DE baseou-se no convite às participantes do
estudo e foi dividida em duas fases, descritas a seguir:
A primeira fase trata da construção do recurso gráfico ou desenho, a
estória contada e a nomeação de um título para o conjunto desenho-estória.
Solicitamos que cada participante fizesse um desenho livre: Você tem uma folha em
branco, imagine que pode desenhar o que quiser. Foram disponibilizados lápis de
cor, grafite e papel em branco. Após a conclusão do desenho, pedimos então que
contasse uma estória associada ao desenho, que foi gravada ou escrita, conforme
desejo e permissão da participante: Olhe para seu desenho, você pode contar uma
estória sobre ele, dizendo o que acontece. Em seguida, pedimos que atribuísse um
título ao desenho-estória: Agora você pode dar um nome (título) ao seu desenhoestória.
Para Miranda et al, (2007) os recursos gráficos, figura ou desenho, e a
gravação das falas do sujeito frente a cenas apresentadas podem facilitar as
manifestações mentais e discursivas da sua própria história, mediante a associação
entre a figura e seus significados.
Finalizada a etapa da construção do desenho-estória, iniciamos a fase do
inquérito. Essa segunda fase, do inquérito, teve o propósito de obter novas
associações e esclarecimentos, baseando-se em um roteiro pré-estruturado com
quatro perguntas, configurado como uma entrevista não convencional, sendo
gravado, conforme desejo e permissão da participante. São elas: O que você
entende por violência? Quais seus sentimentos ao ser agredida e após a agressão?
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Como era seu convívio com agressor? Quais as suas expectativas de agora em
diante? Nesta fase da pesquisa, o foco esteve voltado para o homem agressor e a
violência intrafamiliar, a partir das percepções e vivências da mulher agredida.
Ao longo da pesquisa, o inquérito, como roteiro pré-estabelecido, tomou
outro direcionamento, pela flexibilidade dos instrumentos e interação do pesquisador
com o sujeito a ser pesquisado. As perguntas não eram mais o ponto de partida,
restringiram-se aos momentos em que o pesquisador precisou fazer uma
intervenção, ou seja, direcionar a participante para o foco da violência. As mulheres
estavam livres para falar de sua história com a violência e seu convívio com o
agressor. Este era o ponto de partida e não mais os questionamentos.
Os instrumentos adotados propiciaram a criação de um campo
transicional favorável ao interjogo pesquisador-pesquisado, favorecendo a coleta do
material.

4.3.3 Importância do Diário de Campo

O diário de campo, instrumento complexo, é de grande importância nas
pesquisas qualitativas, por permitir o detalhamento das informações, observações e
reflexões sugeridas no decorrer da investigação ou momento observado. De acordo
com Bogan; Biklen(1994), Minayo (2008) é o relato escrito daquilo que o
investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da coleta de dados. Podendo
ser o acervo das impressões e notas sobre as diferenciações entre falas,
comportamentos e relações demonstrados pelos sujeitos da pesquisa.
Neste estudo, o diário de campo serviu como um instrumento de rapport
para os pesquisadores, a partir de um diálogo interno, considerando três aspectos
importantes, a auto-observação, a adaptabilidade e a autopercepção. Tais aspectos
encontravam-se entrelaçados à medida que o diálogo interno e a descoberta do
novo surgiam à nossa frente.
Sendo mais precisos, estamos dizendo que, antes de adentrar, de fato, no
mundo silencioso, lacunar, estigmatizado, doloroso e invisível da violência
intrafamiliar, preocupamo-nos em conhecer primeiro a nós mesmos. Quando nos
referimos à auto-observação, tratou-se do olhar com delicadeza para o que nós
tínhamos concebido em mente sobre este cenário até então desconhecido.
Aparentemente distante dos nossos olhos “cegos”, mas próximo à casa ao lado, à
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família inserida na comunidade onde somos responsáveis. Foi nesta fase de rapport
que pudemos nos colocar no lugar do outro, “inverter os papéis” e assim
preocuparmo-nos com como e onde realizar o estudo.
Vejamos algumas notas do diário de campo:
Data (02/10/2010): Não posso pensar em local, sujeito e instrumentos quaisquer para
trabalhar uma temática de difícil acesso como a violência. Se não estiver bem “assessorada” não
saberei entrar traquilamente e sutilmente, sem sentir que estou invadindo espaços, isto é fato! É
preciso sentir o outro, colocar-me no lugar do outro para definir... O local? Escolher e visitar,
sentir, observar, considerar o reservado, o confortável e a acessibilidade. O sujeito? Este é o mais
difícil, mulheres vítimas de violência com vínculo afetivo (mas, são tantas, quais escolher?).
Instrumentos? Lúdico, leve, agradável para estabelecer a comunicação, quebrar o gelo da/com
a pesquisadora. Querendo um questionário também para traçar o perfil. Música clássica, acho
que seria bom...
Data (22/02/2011): Em breve iniciarei meu caminhar sobre a violência e, hoje, estive refletindo...
Foram tantas leituras construídas para sustentação teórica deste estudo, mas somente agora
pergunto-me: Como adentrar neste caminho ainda desconhecido para mim? Estou pronta para
entrar sutilmente, sem sentir que estou causando invasão? Quais as minhas visões sobre a
violência? Indagaria horas... seria complexa, prolixa e, muito provavelmente,

incoerente.

Repensando meus conceitos... Sei apenas que estarei DESPIDA, DESNUDA, de qualquer
forma de preconceito ou julgamento. O que não é nada fácil. Serei imparcial. Encontro-me agora
em metamorfose, em desconstrução... Estou à procura do “algo mais”: O que está por trás do
comportamento agressivo do homem e das mulheres que permanecem no ciclo? Pois... buscar por
novos conceitos, por novas visões... um novo olhar, a partir dos meus estudos.
As expectativas foram se transformando em vivência, dessa forma a
adaptabilidade, foi sendo construída ao longo da pesquisa, tornando flexíveis os
pensamentos, sentimentos e ações, à medida que os pesquisadores foram
inserindo-se no serviço, entrando em contato.
Apresentamos alguns registros das notas de campo após os primeiros
passos em busca da investigação:
Data (25/02/2011): A reunião com a equipe do CRMC iniciou às 13horas. Após minha
apresentação, explanei oralmente quais os propósitos da pesquisa e por que estudar os
homens, a partir das experiências das mulheres em situações de violência intrafamiliar. O
grupo demonstrou interesse pela temática, assim como empenho em ajudar-me a definir os
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seguintes critérios: abordagem a mulher que vem ao serviço, a busca por 20 mulheres,
disponibilidade de sala para pesquisa às quintas e sextas-feiras, no horário das 14 horas, com
início previsto para dia 2 de março. Finalizada a reunião, juntamente com a assistente social e
psicóloga buscamos nos prontuários mulheres que respondiam aos critérios de inclusão da
pesquisa, listamos nomes, telefones e endereços para contato. Com um total de 15 mulheres, saí
animadíssima para iniciar os trabalhos. Apenas duas aceitaram participar “daquilo que
definimos em reunião” como oficina sobre violência; uma não se interessou e com todo o restante
não foi possível estabelecer o contato, telefones inexistentes. Contrário ao que senti minutos
antes, agora o caminhar se tornava angustiante e instável... Será que conseguirei concluir a
tempo minha coleta?
Data (02/03/2011): O primeiro passo, ansiosa! Dá-se início à minha investigação. O caminho
desconhecido surge... desvendá-lo! Às 14 horas no CRMC, a sala reservada para coleta estava
toda organizada: instrumentos de trabalho no centro da mesa, gravador, lanche, música
clássica para harmonizar o ambiente e favorecer a inspiração. Agendamento de hoje: duas
mulheres. Total de coleta: 0. Foi frustrante. Desarrumar a sala e tentar ser resiliente... buscar
nova lista. Selecionamos mais 16 mulheres, reafirmamos com as duas que não compareceram
da listagem anterior e agendamos para amanhã, nos dando um total de cinco. Saio pensativa...
Paciência... Eu estou com medo. Já eram 31 contatos, apenas cinco aceites e nenhuma coleta.
Data (03/03/2011): A história se repetiu... cenário pronto, mas nenhuma mulher compareceu.
Permiti-me a inúmeras divagações... Será este o local adequado para coleta de dados? Terei eu
que barganhar literalmente para obter um fim? Estava chateada pelo não comparecimento
delas, e sentida, por não cumprirem com o seu SIM. Mas eu tinha o direito de ficar chateada?
No fim, eu queria seus depoimentos... Pânico! Pressa...
Data (14/03/2011): Perdida pelo caminho... Como buscar essas mulheres e quais estratégias
utilizar para dar início à coleta? Pensar, pensar, pensar, pensar... Tentei entrar em contato com
outros serviços, mas a questão não é o CRMC, e, sim, a estratégia de busca. Se fosse eu, vítima
de violência, sairia do conforto do meu lar, para mais uma vez tocar nesse assunto? O que eu
ganharia com isso, além da exposição e do desgaste em reviver momentos tão dolorosos? Pois...
acho que é isso! Sou eu quem deve ir ao encontro, sou eu quem deve sair do conforto do meu lar e
esperar, aguardar... ficar de “butuca”(risos). É, acho que é assim! Do calabouço do saber ao
CRMC correndo, detalhe, fora do horário marcado. Compartilhando minhas angústias com a
Coordenadora do CRMC sobre prazos, coleta, abordagem, os sentimentos e frustrações dos dois
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primeiros dias, sugeriu que me inserisse no serviço e simplesmente aguardasse. O entoar de sua
voz parecia canção no momento em que me tranquilizava, dizendo: “As mulheres vêm fazer a
denúncia, buscar seus direitos e ajuda, diariamente. O CRMC é o local onde tudo acontece. É
mais fácil permanecer e seguir o fluxo, ao invés de buscá-las depois de já terem passado por
aqui... algumas voltam e fazem seu acompanhamento, outras, não mais.”. Colocou-me numa
sala, em meio ao fluxo de atendimento. Toda mulher que fosse para o atendimento jurídico ou
psicossocial seria convida a participar da minha pesquisa. Eu agora faço parte da equipe. Que
bom saber que tenho apoio! Às 14:30 fiz minha primeira entrevista. Às 16:10 minha segunda
entrevista.
Perceber o espaço, os sujeitos, a equipe; entrar em contato, tato; conviver
com o lado social do problema, descobrir o novo, estar inserido são pontos
essenciais, aguçadores dos sentidos, para a autopercepção dos pesquisadores.
As notas a seguir demonstram não apenas a autopercepção dos
pesquisadores sobre sua investigação e a forma como a conduziram, mas, sim, a
partir disso, a conexão com o mundo do outro. Entrar na mesma frequência, no
mesmo ritmo, em harmonia. Entender, compreender e misturar os mundos através
da comunicação. Rapport.
Data (15/03/2011): Ontem à noite, mesmo exausta por conta das histórias fortes e dolorosas,
estive pensando nos instrumentos aplicados, na flexibilidade deles e na ordem em que os
conduzi: questionário seguido do desenho-estória. Não sei?! Ver essa sequência novamente.
Parece-me que o questionário e o uso do gravador são uma faca de dois gumes. Elas
(mulheres) falam mais do que registram, e, nesse momento, eu não estou com gravador ligado.
E, se assim fizer, logo de início, torna-se desconfortável, algo como “intimidadas”. Aquela
colocação, refiro-me à primeira entrevista. Eu, que já vinha tensa do “NÃO” conseguir chegar
perto, talvez não tenha ficado à vontade para abordar a temática com o gravador logo de
imediato. Talvez eu tenha tido medo de invadir, mesmo tendo percebido a tranquilidade de
Amélie Poulain. Senti de cara a necessidade de utilizar o gravador, antes mesmo do DE já no
questionário, mas não o fiz. Achando que era eu quem não estava pronta... Na entrevista de
Maria, mudei a ordem da aplicação dos instrumentos, primeiro o DE e o gravador, seguidos do
questionário. Resultado, a participante mostrou-se incomodada, limitando-se somente àquilo
que era pedido. Não houve fluidez. Muito embora sejam mulheres que sofreram violência dos
seus companheiros, há uma grande diferença entre as duas participantes: Amélie Poulain
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buscava o serviço pela primeira vez. Maria estava sob medida protetiva e aguardava decisão
judicial há dois meses. Ora, algumas dessas mulheres que eu encontraria pelo caminho são até
hoje perseguidas, a Maria era uma delas. Vale a pena refletir em que momento devo utilizar o
gravador, bem como estabelecer um rapport, não mais como um diálogo interno, e sim com o
mundo do outro. Aguçar meus sentidos para além daquilo que é dito.
Apresentamos algumas de nossas observações feitas in loco, bem como
as transformações ocorridas ao longo da pesquisa e seu amadurecimento. O diário
de campo, na condição de rapport, foi o instrumento de suma importância para a
investigação.

Foram

mudanças

de

posicionamentos,

comportamentos,

descobertas... desabafos.
Abraçar o desafio de provar daquilo que não se conhece, despir-se de
todo preconceito e/ou julgamento que se tem sobre a violência contra a mulher,
misturar mundos e harmonizar-se com o meio, para entender, compreender, não é
fácil para o pesquisador. Como entender o sujeito e o objeto a ser estudado, se é
desconhecido o outro lado? Nessa perspectiva, buscou-se no instrumento
“complementar”, o diário de campo, a interlocução consigo mesmo e com o outro,
estabelecendo o rapport ao longo do processo investigativo.
Data (16/03/2011): Está decidido, “desrespeitarei” o que está no papel, quem definirá como
serão aplicados os instrumentos da coleta serão as participantes do estudo. Posso ser flexível?
Posso deixá-las livres, para usar meus instrumentos como desabafo ou atividade lúdica?
Posso! E devo! Foi por isso que os escolhi, para tornar meu contato mais leve, mais suave. Para
que elas deixem fluir o que por tanto tempo foi silenciado, por medo, por preconceito ou por
vergonha de expor. Hoje, depois de algumas coletas, percebi que buscam os serviços dispostas
a falar e a serem ouvidas. É quando saem das muralhas da repressão e dão seu grito de
liberdade. Entendendo isso, eu sou parte do serviço agora e assim as abordarei. O DE quebrará
o gelo e o “medo” do gravador. Estarão livres para falar no inquérito, não mais com meus
questionamentos, mas com o norte: conte-me um pouco sobre sua história com a violência e como
tudo aconteceu. Só depois uso o questionário. Detalhe, percebi que, ainda assim, há coisas que
são ditas em um instrumento e que não são citadas noutro. Por isso a importância do gravador
ao longo da coleta.
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4.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
Este estudo é originário do Projeto de Pesquisa “Atenção à Saúde do
Homem: o agressor e os mecanismos de enfrentamento da família vitimizada”,
aprovado na Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (PROPESQ/UFRN) e no Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico
(CNPq), Edital MCT/CNPq 02/2006, número de processo 553618/2009-1, do qual
obteve-se durante um ano bolsa de mestrado.
O estudo atende aos princípios legais e éticos vigentes no Brasil,
determinados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) com base na Resolução
196/1996 (BRASIL, 1996), que regulamenta as atividades de pesquisa envolvendo
seres humanos no país.
Após autorização formal da SEMTAS (Anexo A) e CRMC (Anexo B),
juntamente com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa/UFRN (Anexo C),
mediante Parecer de nº 212/2011, CAEE 0217.0.051.000-10, iniciamos a coleta de
dados.
As participantes que enquadraram-se nos critérios de inclusão da
pesquisa foram convidadas a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
– TCLE (Apêndice A), mediante explicitação dos objetivos e desejo manifesto em
colaborar com o estudo.
Como garantia do anonimato das mesmas, as mulheres terão nomes
fictícios de personagens femininos do cinema.

4.5 ANÁLISE DOS DADOS
O auxílio de software no tratamento de dados qualitativos tem se
mostrado cada vez mais frequente nos trabalhos em que o corpus a ser analisado é
volumoso, sobretudo segundo Nascimento e Menandro (2006, p.73) “pela evidente
economia de tempo com tabulação e efetuação de cálculos necessários ao
tratamento do conjunto de informações coletadas”. Para os referidos autores tal fato
proporciona ao pesquisador uma análise mais consistente dos dados já organizados
pelo computador e a interlocução destes com outras técnicas ou instrumentos
utilizados na pesquisa, potencializando seu entendimento.
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Em se tratando de pesquisas qualitativas, com enfoque na TRS, cujo
universo de dados é vasto e multidimensional, o software Analyse Lexicale par
Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) vem se destacando
como ferramenta metodológica na área de saúde, especialmente nos estudos de
Fernandes (2010), Santos (2010), Azevedo (2008), Costa (2007), Miranda (2002a),
dentre vários outros egressos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
(PGEnf) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Nesse sentido, Camargo (2005) afirma que o ALCESTE é o método que
contribui para o enquadramento da análise psicossocial da linguagem oral e escrita,
bem como para a possibilidade de uma análise eficaz das representações que se
organizam e dão forma ao pensamento e ao conhecimento social.
Considerando os multimétodos utilizados nesta pesquisa, questionário e
DE, bem como o volume de informações geradas pela complexidade do fenômeno
estudado, optamos para análise dos dados textuais, o uso do ALCESTE conjugado
à análise de edição e leitura flutuante.
Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), na análise de edição o
pesquisador age como um intérprete, que lê, relê os dados, tantas vezes quanto for
necessário, em busca de segmentos significativos, os quais, quando identificados,
são revistos e inseridos num esquema de classificação a partir de padrões e
estruturas conectadas às categorias empíricas ou de análise.
4.5.1 O Alceste

O programa informático ALCESTE, pioneiro no uso da informática na
análise de conteúdo, foi criado na França nos anos de 1970 por Reinert, e deu
continuidade com os trabalhos de Benzécri (REINERT, 2005). Introduzido no Brasil
nos anos 90 (VELOZ, NASCIMENTO-SCHULZE; CAMARGO, 2005), permite
realizar análise de conteúdo por meio de técnicas qualiquantitativas de dados
textuais, bem como identificar a informação essencial presente em um texto.
(GOMES, 2005).
Um conjunto de unidades de contextos iniciais (UCIs) constitui um corpus
de análise, formando-se a partir de um conjunto textual centrado em um tema,
monotemático.
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Soares (2006) afirma que o corpus de dados textuais trabalhados no
ALCESTE deve ser considerado como um conjunto de enunciados simples que
traduzem os pontos de vista dos indivíduos, e não um conjunto de proposições que
refletem uma visão generalista do mundo.
O método ALCESTE, de acordo com Reinert (2005) e Miranda (2002) é
composto por quatro etapas operacionais na análise dos dados, definidas pelas
letras A, B, C e D, contendo de três a cinco operações para cada etapa. Assim
explica Camargo (2005), na etapa A o programa prepara o corpus, agrupando os
vocábulos mediante o cálculo de frequência das raízes semânticas, originando as
Unidades de Contexto Iniciais (UCI); a etapa B classifica as Unidades de Contexto
Elementares (UCE) através do teste de associação do qui-quadrado; a etapa C
apresenta o dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD),
elucidando as afinidades entre as classes; e a etapa D faz o processo inverso, ao
ilustrar a Classificação Hierárquica Ascendente (CHA).
Ao realizar a análise léxica de um conjunto de dados textuais, o programa
agrupa as raízes semânticas e as define por classes, levando em consideração a
função da palavra dentro de um dado texto. Assim, é possível quantificar e inferir
sobre a delimitação das classes, que são definidas em função da ocorrência, da coocorrência das palavras e da sua função textual (CAMARGO, 2005).
4.5.2 Preparação do Corpus

Antes da preparação do corpus para submissão ao ALCESTE, se faz
necessária uma leitura flutuante do material coletado, a fim de definir as variáveis
que classifiquem os sujeitos estudados (como sexo, idade, escolaridade, entre
outras).
Considerando as características das mulheres participantes deste estudo,
definimos como variáveis:

Idade = ida
<de 20: *ida_01
31-40: *ida_03
50 +: *ida_05
20-30: *ida_02
41-50: *ida_04

Escolaridade = esc
NSL: *esc_01 FC: *esc_02 FI: *esc_03
MC: *esc_04
MI: *esc_05 SC: *esc_06
SI: *esc_07

Autor da agressão = aut
Companheiro: *aut_01
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Companheiro+outros familiares: *aut_02
Companheiro+familiares do companheiro: *aut_03
Companheiro+relacionamentos anteriores: *aut_04

Entrevistada = ent (*ent_01 a *ent_20)

Desenho-estória = est (*est_01 a *est_20)

Inquérito = inq (*inq_01 a *inq_20)
Dependendo do delineamento da pesquisa, para cada entrevista ou
resposta a uma mesma questão aberta, de um mesmo tema, é definida uma UCI,
que será identificada por uma linha de comando. Dessa forma, foram geradas 20
UCIs, que representam as 20 mulheres participantes do estudo.
A seguir, exemplo de uma das linhas de comando a partir da definição
das variáveis da pesquisa: ***** *ent_01 *ida_04 *esc_02 *aut_01 *est_01 *inq_01.
Essa linha de comando informa o número de identificação da entrevista
(entrevistada número 01), as características do sujeito (idade acima de 41 anos,
nível de escolaridade fundamental completo, agredida pelo companheiro) e a parte
do DE que foi contemplada no ALCESTE (estória contada e o inquérito, ambos de
número 01, pois correspondem às informações da primeira participante).
Estabelecidas as linhas de comando, passamos agora para a organização
do material e posterior submissão do corpus ao ALCESTE. Essa fase demanda
tempo, atenção e paciência do pesquisador, pois trata-se de um rigoroso processo
de digitação, correção e adequação do texto ao programa.
Para Camargo (2005) o texto, nas condições exigidas pelo ALCESTE,
não deve conter aspas, apóstrofos, percentagens, cifrões e asterisco. Miranda
(2002b) recomenda a escrita do texto todo em letra minúscula, até mesmo as siglas,
e também não usar gírias, pronomes, verbos auxiliares, advérbios, numerais e
locuções exclamativas.
Miranda (2002b) afirma que o pesquisador pode considerar relevante
acrescentar algumas informações, comentários, observações ou anotações,
recolhidos por ocasião da coleta de dados, que devem excepcionalmente ser
descritos em letras maiúsculas. Estas notas esclarecedoras podem estar
relacionadas a aspectos emocionais e afetivos do entrevistado para com o objeto de
investigação e/ou o instrumento, o ambiente onde ocorre a entrevista e suas
relações interacionais.
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Dessa forma, o uso das palavras em maiúscula foi adotado neste estudo
para enfatizar os sentimentos e as emoções das mulheres agredidas no momento
da elaboração do desenho-estória. Exemplo:
**** *ent_02 *ida_04 *esc_03 *aut_01 *est_02 *inq_02
é como se a vida fosse... PAUSA_CHORO bicho_ feio.

O ALCESTE, conforme Miranda (2002b) trabalha com um único arquivo,
texto sem formatação (*.txt), denominado de corpus, que é preparado seguindo
critérios previamente estabelecidos pelo programa como uma maneira de garantir
uma lógica quantificável em sua análise. Complementa Camargo (2005) ao afirmar
que o corpus deverá conter aproximadamente 20 páginas ou cerca de 70.000
caracteres, com no mínimo 1.000 linhas de 70 caracteres cada uma, estar digitado
em qualquer versão do Windows For Word, e utilizar fonte Courier New, tamanho 10,
espaçamento simples.
O corpus, aqui nomeado de “Homens”, inclui uma estória contada a partir
de uma produção gráfica (DE), além do inquérito para elucidação da violência
sofrida pela mulher. Neste estudo, o inquérito foi feito a partir de quatro perguntas: O
que você entende por violência? Quais seus sentimentos ao ser agredida e após a
agressão? Como era seu convívio com agressor? Quais as suas expectativas de
agora em diante? Todos estes artifícios caracterizaram uma única entrevista.
Portanto, coletou-se com 20 mulheres igual número de entrevistas.
A seguir, apresentamos um trecho do corpus “Homens” organizado
segundo os critérios estabelecidos pelo programa ALCESTE:
**** *ent_07 *ida_05 *esc_01 *aut_03 *est_07 *inq_07
contaria estória PAUSA. é perseguidor; pessoas sou e minha neta
estamos_sendo_vítimas desse perseguidor. perseguidor é meu_marido, está num
barco, no mar, com uma rede querendo alcançar. somos, querendo_fugir. vivo
com companheiro vinte e oito anos, os anos namoramos, ficamos,
assumimos_o_relacionamento
mas
não_dentro_de_casa.
ficava_no_trabalho,
quarto na casa de família que morava. conheci rapaz e comecei envolver com,
engravidei e abandonou. queria conversa comigo quando estava_numa_boa,
quando
estava_com_problema
GRÁVIDA,
não_chegava_perto
e
vamos
a.
desmantelou, arrumou_amante, velha de setenta anos, e começou a tirar e
dar. não_somos_casados, vivemos_amigavelmente, que não_é_amigavelmente é
entre_tapas, bufetes, puxões_de_cabelo, tentativa_de_assassinato. passei
experiências VIOLÊNCIA com. foi com o irmão dele que tentou_me_matar,
quebrou_meu_dente, espancou. comecei a olhar_diferente e por_isso estou
crmc. quis_socorro ENFÁTICA quero_ser_socorrida, quero deus coloque vida
que possa olhar para mim e escutar, escutar a história e dar solução.
fiquei
no
tratamento_psicológico
pra
ver_se_coloco
cabeça_e_coração
no_lugar, porque está fora_do_lugar ENFÁTICA
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O corpus foi processado no dia 3 de agosto de 2011 pelo ALCESTE
versão 2010, às 15:05:07h, com tempo de execução de 53 segundos. Aproveitamos
para ressaltar a valiosa contribuição da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto
(Universidade de São Paulo) no processamento do material discursivo deste estudo.
4.5.3 Analisando o Corpus “Homens”

Não menos ansioso é aquele pesquisador que, ao receber o Rapport
détailé e o Plan de l’analyse corre “literalmente” para o final do material. É possível
visualizar as representações sociais de imediato no gráfico Análise Fatorial por
Correspondências? Descontente, dirige-se rapidamente para os resultados gerados
pelas etapas C1 (dendograma da CHC), C2 (descrição das classes), D1 (seleção
das UCE mais características de cada classe) e D3 (CHA). Ora, nós já sabemos,
depois de tantas leituras, que estes são os resultados mais importantes gerados
pelo programa, podendo SER ou não as representações sociais que o pesquisador
tanto busca.
O SER, em caixa alta, foi proposital. Ele se engana ao pensar que é
possível visualizar as RS facilmente no ALCESTE a olho “nu” no primeiro contato.
Cabe ao pesquisador desenvolver um paciente e acurado trabalho investigativo,
permitindo descobrir a inter-relação existente entre os resultados gerados pelo
programa e seu plano de pesquisa e objetos de estudo.
Fazendo uma alusão ao jogo de quebra-cabeça posto sobre a mesa, o ALCESTE
apresenta-se exatamente assim, com apenas um diferencial, ele está pronto, montado. Peças,
quebradas, perfeitamente encaixadas. A regra é uma só: piracema! Fazer o caminho inverso.
Desvendá-lo a partir daquilo que está posto e que é imperceptível aos olhos. O que o ALCESTE
quer me dizer sobre as RS do comportamento agressivo do homem? (Notas do diário de campo.

Rapport entre a pesquisadora e o ALCESTE).
Iniciamos a análise do material, a partir das quatro etapas geradas pelo
programa ALCESTE: A, B, C e D, conforme as orientações de Camargo (2005).
Observamos na etapa A (leitura do texto e cálculo dos dicionários) que o
programa reconheceu a separação do corpus “Homens” em 20 UCIs.
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Na etapa B (cálculo das matrizes de dados e classificação das UCEs)
após a redução das palavras às suas raízes, obtiveram-se 230 palavras analisáveis,
com frequência igual ou superior a 4, que ocorreram 2495 vezes.
A etapa C (descrição das classes de UCEs), fornece os resultados mais
importantes, pois apresenta o dendograma da classificação hierárquica descendente
(CHD), que ilustra as relações entre as classes. O corpus “Homens” foi dividido em
307 UCEs, das quais, 177 foram selecionadas, nos dando um total de 57,65% de
aproveitamento do material.
O Dendograma das Classes Estáveis (FIGURA 4) representa o produto
da CHD, ilustrando a relação interclasses geradas pelo ALCESTE composta de
UCEs com vocabulário semelhante.
Observamos que o corpus foi dividido em dois subcorpus, e esta é a
primeira partição, originando o primeiro eixo ou classe – classe 2. Na segunda
partição, um dos subcorpus foi dividido em dois eixos, dando origem a duas novas
classes – classes 1 e 3.

Classification Descendante Hiérarchique...
Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) :
----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
Cl. 1 ( 50uce) |---------------------+
17
|-------------------------+
Cl. 3 ( 33uce) |---------------------+
|
19
|+
Cl. 2 ( 94uce) |-----------------------------------------------+

Fonte: Corpus “Homens” (próprio da pesquisa)
FIGURA - 4: Dendograma das Classes Estáveis elaborado pelo ALCESTE versão
2010. Representações sociais do comportamento agressivo do homem. Natal/RN,
2011
Na FIGURA - 5 apresentamos a CHD, formada por três classes (1, 2 e 3)
e seus respectivos percentuais de aproveitamento.
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Fonte: Corpus “Homens” (próprio da pesquisa)
FIGURA – 5: Classificação Hierárquica Descendente elaborada pelo ALCESTE
2010. Representações sociais do comportamento agressivo do homem. Natal/RN,
2011
Das 177 UCEs selecionadas, o programa gerou três classes distintas e,
ao mesmo tempo, correlatas. Ao observarmos suas ramificações, percebemos a
relação direta existente entre a classe 1 e classe 3, e o produto delas, em comum à
classe 2. Dessa forma, cada uma dessas classes apresenta contextos léxicos
semelhantes entre si em um dado momento, apesar de sua individualização e
sentidos próprios. Em função do número de UCEs e a percentagem de
aproveitamento, a classe 2, que constitui 53% do material, é a que caracteriza, em
maior proporção, o conteúdo do corpus “Homens”.
Segundo Camargo (2005) ao realizar a análise léxica de um conjunto de
dados textuais, o ALCESTE agrupa as raízes semânticas e as define em classes,
levando em consideração a função da palavra dentro de um dado texto. Assim, tanto
é possível quantificar como inferir sobre a delimitação das classes, que são definidas
em função da ocorrência, da coocorrência das palavras e da sua função textual.
Na etapa D o programa faz uma seleção das UCEs mais características
de cada classe e seus respectivos Khi², permitindo a contextualização do
vocabulário das mesmas, gerado pela etapa C2. Fornece ainda a CHA para cada
classe (CAMARGO, 2005).
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Tomemos como exemplo a classe 1, gerada pelo ALCESTE versão 2010,
a partir das estórias contadas pelas mulheres em situação de violência intrafamiliar.
Tem-se a seguir, alguns extratos das UCEs selecionadas para esta classe:

Analisando os contextos léxicos apresentados, bem como as palavras de
significação acima descritas, podemos perceber que o foco da classe 1 está
relacionado à denúncia, representado pelas siglas deam (Delegacia Especializada
de Atendimento a Mulher) e crmc (Centro de Referência a Mulher Cidadã) presentes
nas duas UCEs com khi² (qui-quadrado) mais elevado da categoria.
Dessa forma, a CHA (Figura 6) apresenta a correlação existente entre as
palavras características de uma determinada classe, neste caso, a classe 1. A essa
operação dá-se o nome de D3.

Fonte: Corpus “ Homens” (próprio da pesquisa)
FIGURA – 6: Classificação Hierárquica Ascendente (CHA) da Classe 1.
Representações sociais do comportamento agressivo do homem. Natal/RN, 2011
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Considerando o dendograma acima e a associação entre as palavras
deam - resolvi – crmc, compreendemos o seguinte: a mulher resolve sair do ciclo de
violência quando busca os serviços do CRMC e da DEAM. Percebemos também
que essas palavras são as que apresentam os maiores Khi² da categoria,
demonstrando sua frequência e importância estatística no contexto.
A partir da análise léxica das UCEs e a CHA em discussão, concluímos
que a palavra meu_filho está relacionada à quebra desse ciclo. A raiz semântica tent
(de tentamos, tentando, tentar, tentei), Khi²=20, associada à palavra pai, Khi²=9,
leva-nos a pensar que, antes de denunciar ou procurar os órgãos responsáveis pela
causa, essas mulheres tentaram dar continuidade à relação com o pai do seu filho,
ou seja, seu companheiro e, consequentemente, seu agressor.
Destarte, após a leitura flutuante das estórias contadas e inquéritos das
participantes do estudo, bem como a análise léxica das UCEs presentes em cada
classe, pudemos identificar o foco de cada categoria e suas significações. Para isso,
pretendemos facilitar a visualização da descrição acima, de forma bem geral, a partir
do infográfico abaixo:
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Campo Semântico do Corpus “Homens”

Fonte – Próprio da pesquisa
FIGURA – 7: Campo semântico criado pelo pesquisador a partir da análise léxica do
ALCESTE e leitura flutuante dos depoimentos das participantes . Representações
sociais do comportamento agressivo do homem. Natal/RN, 2011
A TRS se constitui como um referencial teórico que aborda os fenômenos
psicossociais em seu contexto social e histórico (ALBA, 2011). Isso permitiu aos
pesquisadores optar por estudar os fenômenos psicossociais que afetam as
mulheres em situação de violência, a partir do uso das TRS como recursos
metodológicos, uma vez que “os indivíduos constroem teorias ingênuas da realidade
para interpretar o mundo a partir de noções socialmente compartilhadas e que
servem de guias de ação, comunicação e interação com os outros”(ALBA, 2011, p.
398).
Nessa perspectiva, concordamos com ALBA (2011), ao afirmar que o
dinamismo das representações sociais permite integrar uma dimensão temporal da
análise dos processo psicossociais, o que se mostra em consonância com as
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rápidas mudanças das sociedades contemporâneas e permite estudá-las tanto no
presente, como no passado e futuro.
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5 A TESSITURA DA TRAMA: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E
TIPIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA
Neste Capitulo, Tessitura da Trama é o momento em que os personagens
envolvidos dispõem-se sobre o Palco: mulheres, homens e a violência apresentamse ao público.
Inicialmente faremos a caracterização dos sujeitos envolvidos na
pesquisa, traçando o perfil da mulher, do agressor e a tipificação da violência. Tais
informações podem ajudar a compreender as circunstâncias em que ocorreu a
violência, contribuindo para a prevenção e enfrentamento do problema.

5.1 CONHECENDO AS PERSONAGENS
A violência contra a mulher é um fenômeno que revela as desigualdades
entre homens e mulheres na sociedade. Tendo em vista as estatísticas cada vez
mais alarmantes sobre a violência contra a mulher perpetrada pelo companheiro,
consideramos necessário conhecer essa população, a fim de aproximarmo-nos dos
enredos em que estão inseridas, e consequentemente, do homem agressor.
A seguir, apresentamos o perfil sociodemográfico das 20 mulheres em
situação de violência intrafamiliar (TABELA 1) atendidas pelo CRMC, em Natal/ RN.
Observe a faixa etária de maior proporção das mulheres vítimas de violência.
Saffiotti (1997), com base nos dados do IBGE de 1990, observou que a maior
incidência de agressões físicas cometidas contra a mulher no espaço domiciliar se
situa nas faixas etárias de 18 a 29 anos (28,7%) e 30 a 40 anos (25,3%). Dessa
forma, mesmo passadas duas décadas dessa pesquisa, constatamos a partir dos
dados obtidos na Tabela 1 que a violência intrafamiliar atinge mais as mulheres na
faixa etária reprodutiva (20 a 40 anos).

83

TABELA – 1: Distribuição das mulheres em situação de violência intrafamiliar,
atendidas pelo CRMC segundo a faixa etária, estado civil, filhos, cor/raça e
escolaridade. Natal/RN, 2011.
Características sociodemográficas
N
%
Faixa etária
<20
21-30
31-40
41-50
>51

0
6
7
4
3

0
30
35
20
15

Total
Estado civil
Solteira
Casada
Viúva
Divorciada
Outro

20

100

1
7
0
2
10

5
35
0
5
50

Total
Filhos
Nenhum
01
02
3-5
>6

20

100

1
6
5
7
1

5
30
10
35
5

Total
Cor/Raça
Parda
Branca
Preta
Indígena
Amarela

20

100

7
11
2
0
0

35
55
10
0
0

Total
Escolaridade
Não sabe ler e escrever
Ens. Fund. Completo
Ens. Fund. Incompleto
Ens. Méd. Completo
Ens. Méd. Incompleto
Ens. Sup. Completo
Ens. Sup. Incompleto
Pós-Graduação

20

100

1
3
6
4
4
0
2
0

5
15
30
20
20
0
10
0

Total

20

100
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Considerando a mulher em idade fértil, com base nas narrativas ao longo
do estudo, 25% (n=5) das mulheres entrevistadas relataram que os episódios de
violência se iniciavam ou se intensificavam durante o período gestacional. Duas
delas referiram ter abortado após os episódios de maus-tratos.
Para Doubova et al (2007), as situações de violência têm suas
características alteradas com a gravidez: podem exacerbar-se ou sofrer mudanças,
como aumento da violência psicológica e diminuição da violência física e sexual.
Conforme Varma et al (2007) situações como essas podem causar complicações à
saúde materno-fetal, tais como: depressão, abuso de substâncias psicoativas,
tabagismo, anemia, sangramento no primeiro e no segundo trimestres, restrição no
crescimento uterino, morte perinatal, ganho de peso abaixo do esperado, padrão
alimentar pouco saudável, sofrimento fetal, prematuridade, baixo peso ao nascer.
Quanto ao estado civil, retornando à TABELA 1, note o destaque para a
opção “outro”. Aqui enquadram-se as mulheres que disseram ter uma união estável
com seu companheiro. Segundo o novo Código Civil, em seu artigo 1723, caput,
uma união estável corresponde a uma entidade familiar entre homem e mulher,
exercida continua e publicamente, semelhante ao casamento, com objetivo de
constituir família, independente de filhos (BRASIL, 2009a).
No entanto, quando abordadas em relação à sua atual condição,
constatamos que as mulheres casadas (n=7, 35%) encontravam-se em processo de
separação judicial e não mais residiam com seus companheiros. Aquelas em união
estável (n=10, 50%), 20% (n=4) delas residiam no mesmo domicílio que seu
companheiro, mas buscaram o serviço para rever seus direitos e 30% (n=6)
encontravam-se separadas.
Dessa relação matrimonial ou não, com seus companheiros, a maioria
das mulheres entrevistadas tinham em média de três a cinco filhos. Consideram-se
de cor branca.
Quanto ao nível de escolaridade, ainda na Tabela 1, observamos que
50% (n=10) das mulheres entrevistadas apresentavam baixa escolaridade, tinham
apenas o ensino fundamental, ou menos. Ao fazermos uma relação com a faixa
etária, descobrimos que destas, 40% (n=8) correspondem à faixa etária dos 31 a 51
anos (ou mais).
Em relação à ocupação, descrição que pode ser vista na TABELA 2,
especificando as mulheres que nunca trabalharam fora de casa e aquelas
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atualmente desempregadas, associada à baixa escolaridade disposta anteriormente,
entendemos que tais fatores estão diretamente relacionados com a dependência
financeira das mesmas para com seus companheiros.
Conforme Dossi et al (2008) os altos índices de pessoas violentadas que
não exercem atividade remunerada podem explicar, em parte, a permanência das
mesmas junto ao agressor, ou seja, são dependentes economicamente.
TABELA – 2: Distribuição das mulheres em situação de violência intrafamiliar
atendidas pela CRMC segundo a ocupação. Natal/RN, 2011
Ocupação
N
%
Do lar
Doméstica
Desempregada
Autônoma
Universitária
Auxiliar de Serviços Gerais / Motorista / Técnica de Enfermagem
Total
Fonte: Próprio da pesquisa

5
3
4
4
1
3
20

25
15
20
20
10
10
100

Lamoglia e Minayo (2007), a partir dos seus estudos sobre violência
conjugal, analisaram a relação entre a profissão e violência de homens e mulheres
que prestaram queixa, constatando que a maioria das mulheres agredidas eram as
que não trabalham fora de casa, juntando a dependência cultural à dependência
financeira.
No entanto, sabemos que o patriarcalismo é consequente da relação de
poder existente ao longo da história e enraizada culturalmente em alguns grupos,
independe de estratos sociais. Isso corrobora com o fato de mulheres independentes
financeiramente, que têm renda própria e trabalham fora de casa, sofrerem
agressões dos seus companheiros, como demonstra a TABELA 2. Com isso,
podemos concluir que a relação existente entre dependência financeira e violência
favorece a permanência da mulher no ciclo, não definindo-as como “a” classe mais
propensa a sofrer agressões.
Observe o GRÁFICO 1, apresentamos a distribuição das mulheres
investigadas, segundo a renda individual. Consideramos como parâmetro o salário
mínimo de R$ 545,00 mensais.

86

GRÁFICO – 1: Distribuição percentual das mulheres em situação de violência,
segundo renda individual. Natal/RN, 2011

Fonte: Próprio da pesquisa

Chama-nos a atenção o seguinte: algumas mulheres atribuíram como
renda individual o auxílio do governo – benefício social, que se encontra atualmente
aquém do salário mínimo. Isto é, 25% (n=5) das mulheres que tinham como renda
menos de um salário mínimo, 20% (n=4) sobreviviam da ajuda do governo federal.
Ainda instigados pelo quantitativo de informações que o dado fornece,
curiosamente, buscamos investigar quais eram as mulheres inseridas nesses 20%.
Descobrimos que eram aquelas circunscritas às atividades do lar (n=2, 10%) ou
desempregadas atualmente (n=2, 10%).
Em suma, estamos querendo dizer que: 50% (n= 10) das mulheres
entrevistadas tinham até o ensino fundamental incompleto. Destas, 40% (n=8)
estavam compreendidas na faixa etária de 31 a 51 anos ou mais, tinham como
ocupação os serviços do lar (n=4, 20%) ou estavam desempregadas (n=4, 20%) e
sobreviviam do beneficio social fornecido pelo governo federal.
Assim, o perfil que se apresenta corrobora mais uma vez com a análise
feita sobre a dependência financeira (do grupo de mulheres estudado) e a
consequente

justificativa

para

permanência no

ciclo vicioso

da violência.

Acrescentamos, ainda, que essa conclusão se fortalece nas próximas discussões
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com a valorização do discurso das mulheres frente aos motivos que as fizeram
insistir na relação conjugal, mesmo diante da violência.

5. 2 CONHECENDO O AGRESSOR
Esclarecemos que as informações aqui obtidas foram geradas a partir do
questionário e desenho-estória aplicados às mulheres em situação de violência
atendidas no CRMC.
No que tange aos questionamentos acerca de quem são os agressores,
estudos como o de Guedes et al (2007) revelam que, na violência intrafamiliar e
doméstica, encontra-se a prevalência de agressão infligida pelo companheiro/marido
ou ex-companheiro/marido.
A violência contra a mulher por parte do marido ou parceiro assume
números significativos e configura-se como relevante problema de saúde pública no
Brasil e no mundo. A partir de 48 estudos de base populacional conduzidos em todo
o mundo, identificou-se que de 10% a 69% das mulheres já foram agredidas pelo
seu parceiro (WHO, 2002).
Nosso estudo vai ao encontro dessa perspectiva. Das 20 mulheres em
situação de violência intrafamiliar, atendidas pelo CRMC, em Natal/RN, 100%
afirmaram ter como autor das agressões o marido/companheiro. No entanto, a partir
do rapport estabelecido entre os pesquisadores e participantes do estudo, das 20
mulheres

(100%)

entrevistadas,

que

sofreram

violência

de

seus

maridos/companheiros, 5% (n=1) também sofreram violência de outro familiar
(irmãos); 10% (n=2) sofreram violência em relacionamentos anteriores e 15% (n=3)
sofreram violência dos familiares do companheiro, compreendendo desde agressão
verbal à física.
Desse modo, foi possível traçar também o perfil do agressor a partir da
vivência dessas mulheres, que tem, no espaço familiar e nas relações conjugais, o
locus da violência.
A TABELA 3 apresenta a caracterização sociodemográfica dos homens
agressores. A maioria tinha entre 31 e 50 anos, cor branca, ensino fundamental e
médio incompletos. Uma mulher não soube relatar sobre a escolaridade de seu
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companheiro, e tal fato pode ser em decorrência da falta de diálogo entre o casal, o
que nos mostra uma relação familiar fragilizada pela violência.
TABELA – 3: Distribuição percentual dos homens agressores, segundo a
etária, cor / raça e escolaridade. Natal/RN,2011
Características sociodemográficas
N
Faixa etária
<20
0
21-30
4
31-40
9
41-50
6
>51
1
Total
20
Cor/Raça
Parda
6
Branca
10
Preta
4
Indígena
0
Amarela
0
Total
20
Escolaridade
Não sabe ler e escrever
1
Ens. Fund. Completo
3
Ens. Fund. Incompleto
5
Ens. Méd. Completo
4
Ens. Méd. Incompleto
5
Ens. Sup. Completo
0
Ens. Sup. Incompleto
1
Pós-Graduação
0
Desconhecido
1
Total
20
Fonte: Mulheres participantes do estudo

faixa
%
0
20
45
30
5
100
30
50
20
0
0
100
5
15
25
20
25
0
5
0
5
100

Observe na TABELA 4 a ocupação dos homens agressores conforme as
falas das mulheres em situação de violência intrafamiliar. Chamam-nos a atenção as
cifras do grupo considerado autônomo. Entendemos por autônomo aquele indivíduo
que não tem renda fixa, trabalha por conta própria ou está à disposição para
desenvolver qualquer atividade que apareça. Assim, a instabilidade financeira é uma
característica que se firma no perfil do grupo estudado.
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TABELA – 4: Distribuição dos homens agressores, segundo a ocupação. Natal/RN,
2011.
Ocupação
N
%
Desempregado
Traficante de drogas
Comerciante / Caixa de supermercado
Autônomo
Militar
Auxiliar de Serviços Gerais
Mestre de Obras / Pedreiro
Total
Fonte: Mulheres participantes do estudo

3
1
3
6
1
3
3
20

15
5
15
30
5
15
15
100

Quanto à renda individual (GRÁFICO 2), percebemos uma melhor
significação das cifras na classificação dos homens comparada à das mulheres
(GRÁFICO 1). Em média, os homens recebiam de um a mais de cinco salários
mínimos, diferentemente das mulheres, que tinham uma renda individual de até um
salário mínimo. Reforçando nossas observações sobre a dependência financeira das
mulheres perante seus agressores. Observe o registro do desconhecimento da
mulher frente à renda do companheiro, dando indícios da ausência de diálogo entre
o casal.
GRÁFICO – 2: Distribuição percentual dos homens agressores conforme a renda
individual. Natal/RN, 2011

Fonte: Mulheres participantes do estudo
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Alguns estudos comprovaram que a pobreza familiar e o baixo nível
masculino de instrução predizem os maus-tratos físicos à mulher. Entre os fatores
associados ao risco de violência contra as mulheres incluem-se os baixos salários e
pressões econômicas (KRUG et al, 2003). Entretanto, devemos analisar com
prudência essas afirmações, pois a maior prevalência de violência nas classes
menos favorecidas pode estar relacionada ao fato de que as pessoas mais pobres
tendem a denunciar mais, dando visibilidade ao problema geralmente ocultado entre
os mais abastados economicamente (DOSSI et al, 2008).
Quando falamos em fatores relacionados ao comportamento agressivo do
homem, estamos nos referindo às “condições” que possam incitar à violência contra
a mulher no âmbito das relações familiares. O GRÁFICO 3 apresenta uma série de
fatores citados pelas mulheres em situação de violência intrafamiliar que, associados
ao comportamento agressivo do homem, contribuíram para o incremento da
violência.
Note que tais fatores são variados, pois compreendem aspectos sociais,
culturais e pessoais do homem e da mulher, bem como a interação deles, dentro do
contexto familiar e da própria relação conjugal. Portanto, acreditamos que não haja
um único e específico fator que explique o uso da violência por parte dos
maridos/companheiros contra suas esposas.
GRÁFICO 3 – Fatores relacionados ao comportamento agressivo do homem.
Natal/RN, 2011

Fonte: Mulheres participantes do estudo
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O uso e abuso de álcool pelo homem (n=16, 80%), bem como o ciúme
(n=15, 75%) destacaram-se como fatores de risco significativos para seu
comportamento agressivo e a consequente violência. Percebemos que, no cotidiano
das relações familiares, o consumo abusivo de álcool pelo companheiro, associado
ao ciúme foram apontados pelas mulheres como justificativa para a violência.
O álcool e o ciúme foram também referidos nos estudos de Adeodato et al
(2005) como fatores desencadeadores das agressões às mulheres vítimas de seus
companheiros, e a associação desses dois fatores estava presente em 30% da
amostra. O ciúme da companheira e a cultura machista também são referidos na
produção cientifica, a exemplo de Leônico et al (2008) como fatores desencadeantes
das situações de violência.
Concordamos com Gomes et al (2002) que os resultados aqui
apresentados mostram que o álcool é a substância mais ligada às mudanças de
comportamento, provocadas por efeitos psicofarmacológicos que desencadeiam a
violência.
Segundo Miranda et al (2006), o uso e abuso do álcool progridem de
forma lenta e insidiosa, evoluindo para cronificação, acarretando imensuráveis
problemas no processo saúde/doença do indivíduo, da família e da sociedade. O
autor ainda refere que em qualquer circunstância do uso abusivo do álcool se faz
necessário trabalhar a família, bem como o próprio paciente, sobre os conceitos de
síndrome de dependência, abstinência alcoólica, comorbidade, desintoxicação e a
autoestima, assim como a prevenção da recaída e a reintegração social. O agir
terapêutico centrado na informação em forma de conhecimento tanto para o
alcoolista, como para a família, propicia uma ação-reflexiva. Além disso, podemos
acreditar que tais ações favorecem a diminuição das situações de violência
instaladas na família.
Merecem destaque os seguintes resultados: identificamos que o fato dos
homens com comportamento agressivo apresentarem cifras elevadas quanto ao
histórico familiar de violência, relações familiares fragilizadas e terem sido vítimas de
violência familiar encontra-se diretamente relacionado ao uso de violência contra
suas parceiras. Tais resultados estão em conformidade com estudo realizado pelo
Instituto PROMUNDO e Instituto Noos, citados por Acosta e Barker (2003) em que
40% dos homens agressores relataram ter testemunhado a violência de outro
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homem contra uma mulher, e 45,5% informaram terem sido vítimas de violência
física na família.
Dessa forma, entendemos o comportamento agressivo do homem,
figurativamente, como tríade da violência: homem/testemunha, homem/vítima e
homem/agressor.
No entanto, não pretendemos afirmar que todos os homens que sofreram
violência familiar ou que venham de estruturas familiares desreguladas serão
agressores ou praticarão violência em seus relacionamentos íntimos. Mas
consideramos relevantes os dados obtidos no GRÁFICO 3, em que 70% (n= 14) dos
homens com comportamento agressivo apresentavam histórico familiar de violência
e relações familiares fragilizadas. E 40% (n= 8) foram vítimas de violência familiar.
Dessa forma, afirmamos que a associação desses fatores contribuiu para a
construção do comportamento agressivo desse homem, tornando-o mais propenso a
desencadear atos violentos.
Segundo Acosta e Barker (2003), o fato dos homens serem socializados
em contextos em que a violência é banalizada e considerada como natural aumenta
a probabilidade do uso de violência em suas relações intimas.
Nessa

perspectiva,

alertamos

para

como

a

família

que

sofre

corriqueiramente situações de violência trata o comportamento agressivo do homem.
Considerá-lo como normal e aceitável pode encorajar os outros membros,
especialmente filhos e filhas, a entenderem que a violência é algo natural e que
denota o poder do homem e submissão da mulher, sugerindo-lhes que esta seja a
forma de resolução de conflitos entre o casal.
A fim de esclarecermos sobre as condições físicas e emocionais do
agressor no momento da violência, os resultados mostraram que 40% (n=8) desses
homens, maridos/companheiros, estavam sob efeito de álcool, 10% (n=2) sob efeito
de drogas, e 50% (n=10), independente do uso do álcool, apresentavam
frequentemente comportamento briguento e/ou nervoso, impaciência e humor
imprevisível, frente a uma contrariedade, preocupação ou aborrecimento.
Dessa forma, tornam-se evidentes a instabilidade emocional e a falta de
autocontrole dos homens agressores, em virtude da sua perda de autonomia e
poder diante dos conflitos interpessoais, conferindo-lhes a condição de portadores
de distúrbios de personalidade e comportamento de risco para a violência.
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Outro ponto importante que se revela é a relação de dominação e
desigualdade entre o homem e a mulher, também geradora de violência. Falamos
agora das relações de gênero entre os sexos. Segundo Scott (1995, p. 75), gênero
representa “uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das
identidades subjetivas de homens e mulheres.”
Para Sullca e Schimer (2006), um fator significativo da vitimização da
mulher pode estar relacionado à construção social de gênero que estabelece papel
de desvalorização, passividade, resignação e submissão. Sem dúvida, afirmam as
autoras, que a explicação para a origem e magnitude desse fenômeno encontra-se
nos fatores culturais e psicossociais que predispõem o agressor a cometer a
violência, de diversas formas.
Voltando-se para alguns comportamentos e atitudes dos homens
construídos a partir das relações de gênero, associados a fatores culturais, sociais e
econômicos já mencionados anteriormente, Nolasco (1997) descreveu que o uso de
violência por parte do parceiro pode ser um meio de reafirmar sua identidade
masculina, uma vez que nossa sociedade ainda compreende a agressividade como
uma característica estritamente masculina, e, por consequência, um meio de se
fazer e se mostrar diferente da mulher.
Nessa perspectiva, Connel (1995) apresenta-nos como configuração
desses conceitos o modelo hegemônico de masculinidade. O autor refere que essa
concepção de masculinidade incorpora a resposta atualmente aceita para o
problema da legitimização do patriarcado, garantindo a posição dominante dos
homens e a subordinação das mulheres.
Em contrapartida, Nascimento (2001, p. 88) defende a ideia de que
a masculinidade não se resume a um modelo
hegemônico que se conecta a uma versão tradicional do
patriarcado. [...] Portanto, as masculinidades não são
outorgadas, mas construídas enquanto experiência
subjetiva e social que são. Se elas são construídas
social, cultural e historicamente, podem ser
desconstruídas e reconstruídas ao longo da vida de
um homem. (Grifos do próprio autor)

Não pretendemos travar discussões referentes à crise da masculinidade,
mas acreditamos que envolver os homens, a partir da perspectiva de gênero,
favorecerá a desconstrução de conceitos e responsabilidades a eles atribuídos
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culturalmente. E, principalmente, a própria visibilidade como perpetradores da
violência, frequentemente negada, incitando-os a reflexões sobre posturas,
mudanças de comportamento e a busca pelos serviços de saúde.

5.3 TIPIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA
As

mulheres podem sofrer

vários tipos de

violência,

conforme

estabelecido no artigo sétimo da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), de natureza
física, sexual, psicológica, patrimonial e moral (BRASIL, 2006b). Como não são
excludentes, frequentemente a mulher pode sofrer mais de um tipo de violência ao
mesmo tempo.
As personagens do nosso estudo foram vítimas de todos os tipos de
violência, todavia, a psicológica, caracterizada pelo maltrato emocional por meio de
xingamentos, humilhação e ameaças de morte por parte do marido/companheiro
prevaleceu em 100% dos casos.
Em segundo lugar, aparece a violência física caracterizada pelas
condutas que ferem a integridade ou saúde corporal da mulher, por meio de chutes,
empurrões, tapas, puxões de cabelo e esganadura, em 95% dos casos, com
percentuais diferenciados para cada uma delas.
A violência sexual, juntamente com as privações e negligências aparecem
em menor prevalência, 50% dos casos, respectivamente. A violência patrimonial,
que diz respeito à destruição pelo agressor de objetos e documentos pessoais da
mulher, prevaleceu em 15% dos casos.
Todas as formas de violência causam implicações na saúde das
mulheres. Contudo, independente da forma com que se expressa, a violência deixa
marcas, visíveis e invisíveis, que favorecem o desencadeamento de problemas para
a saúde das mulheres envolvidas no círculo da violência (GOMES; DINIZ, 2008).
Ao serem abordadas sobre a presença de problemas de saúde, a partir
das situações de violência vivenciadas, 40% (n=8) das mulheres referiram
depressão, o uso de ansiolíticos para dormir e distúrbios na alimentação; 40% (n=8)
referiram ter tido vontade de morrer após a exposição à violência e outras
especificaram o aparecimento de Hipertensão Arterial Sistêmica. Em relação aos
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filhos, 20% (n=5) das mulheres disseram que estavam fazendo acompanhamento
psicológico.
Os resultados apresentados corroboram com o estudo de Adeodato et al
(2005) sobre a qualidade de vida e depressão das mulheres vítimas de seus
parceiros. Os achados gerais da pesquisa em questão constataram o seguinte: 78%
das mulheres apresentaram escores elevados em sintomas de ansiedade e insônia;
40% apresentaram escores elevados em sintomas de depressão; das 25 mulheres
que sofreram agressão verbal, física e sexual, 60% pensaram em suicídio; depois
que passaram a ser vítimas de violência doméstica, 24 mulheres afirmaram ter
começado a fazer uso de ansiolíticos ou anti-hipertensivos.
Podemos observar que as implicações da violência contra a mulher
acarretam nos mais diversos tipos de agravos à saúde, compreendendo não apenas
os de ordem física mas, também, e especialmente, o mental. Para Diniz et al (2007),
Andrade e Fonseca (2008), o acúmulo de sofrimentos e a dificuldade em exteriorizar
seus problemas refletem não só na saúde física, como também na psicológica e
emocional.

5. 4 SIGNIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA EM RELAÇÃO AO SÍTIO DAS LESÕES
Identificar o sítio da lesão e onde é geralmente mais acometida ajuda o
profissional de saúde a reconhecer os locais mais propensos e suspeitar de
violência. É um ponto importante a ser discutido, uma vez que o profissional,
atentando para “certos” detalhes que não foram ditos, identificará casos na sua
demanda de atendimento, oferecendo a esta mulher em situação de violência o
suporte e o encaminhamento adequados.
Cerca de 35% das mulheres atendidas nas emergências com lesões,
quando abordadas de maneira adequada pelos profissionais, admitem ter sofrido
violência (DESLANDES; GOMES; SILVA, 2000).
Consideramos ferramentas essenciais para essa abordagem a escuta
ativa, sensibilidade, conhecimento sobre o assunto, ética e preparo profissional.
Uma vez que essas mulheres, ao buscarem os serviços de saúde, além do medo,
constrangimento e vergonha, encontram-se sequeladas física e psicologicamente.
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De acordo com Raimondo-Ferraz (2008) os profissionais que atuam na
área da saúde, dentre eles o enfermeiro, devem estar capacitados para identificar os
casos de violência, detectar riscos, assistir e acompanhar as mulheres por ela
vitimizadas. Porém, segundo Schraiber et al (2009) um grande desafio a ser vencido
por esses profissionais, diante da violência, é o de situar seu fazer profissional, em
um agir comprometido com os direitos humanos e das mulheres.
Assim, o enfermeiro deve refletir sobre o planejamento do cuidado às
vítimas de violência, pautando-se nos instrumentos básicos de enfermagem, nas
políticas públicas de saúde e na legislação vigente. Este deve ser planejado com
vistas a promover segurança, acolhimento, respeito e satisfação das necessidades
individuais e sociais das mulheres vitimizadas (RAIMONDO-FERRAZ, 2008).
Portanto, segundo Lisboa (2006, 2009) a identificação e o acolhimento
das mulheres em situação de violência nos atendimentos dos serviços de saúde é o
início da sensibilização para a visibilidade do problema como uma questão de Saúde
Pública. Uma vez que abrange tanto a saúde da mulher, quanto do grupo familiar,
em especial a dos seus filhos.
Para isso, se faz necessária a introdução dessa temática desde as
escolas às universidades, preparando os futuros profissionais para lidarem com a
causa, bem como para estimular a formação de novos conceitos sobre ser homem e
ser mulher, educando-os para a prevenção da violência.
A capacitação de que precisam os profissionais de saúde não faz parte
dos currículos da graduação e dos programas de pós-graduação nas universidades,
deixando uma lacuna importantíssima na formação do estudante (GARBIN et al,
2006). Dessa forma, segundo Blay (2003), enfocar os prejuízos sociais da violência
contra a mulher não só para os universitários, mas também para o ensino
fundamental, é necessário, pois possibilita modificar as bases de uma cultura
essencialmente machista.
No que se refere ao sítio das lesões, encontramos na região da cabeça,
pescoço e braços o local mais atingido, causadas por puxões de cabelo, socos,
tapas, chutes e esganadura (FIGURA 8). Este estudo aproxima-se de diversas
pesquisas, a exemplo de Deslandes; Gomes; Silva (2000), Schraiber et al (2002),
relacionadas com o atendimento primário à saúde de mulheres violentadas. Tais
estudos apontam a região da cabeça e pescoço como as mais atingidas, em
consequência

das

agressões

físicas,

resultando

em

fratura,

contusões,
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queimaduras, entre outras injúrias. Geralmente as lesões são produzidas das mais
diversas formas, com socos, coices, pontapés e tiros.
FIGURA – 8: Significação da violência em relação ao sítio das lesões.
Representações sociais do comportamento agressivo do homem. Natal/RN, 2011
Cabeça (n=5, 25%): invisibilidade – puxões de cabelos
Face (n=5, 25%): vaidade, vergonha, visibilidade – socos, tapas
Olhos (n=4, 20%): Para que eu lembrasse, vaidade, vergonha - socos
Boca (n=3, 15%): Para que eu lembrasse, ficar calada - socos

Pescoço
(n=7,
35%): matar, morrer,
morte -esganadura

Mente (n=6, 30%): loucura, tristeza,
doença
–
palavras,
insultos,
xingamentos, ameaças
Costa (n=1, 5%):
indefesa - empurrão

Seios (n=2, 10%):
minha feminilidade –
socos, tapas

Ventre (n=3, 15%):
gravidez - chutes

Braço, antebraço e
mão (n=7, 35%):
defesa – uso de
armas, tapas, socos

Perna,
pé
(n=3,
15%): impedir que eu
fugisse, defesa chutes

Ao serem abordadas para identificar com um “X” o local do corpo que
mais foi atingindo pelas agressões físicas, as mulheres não conseguiram ser
específicas, optando por mais de uma área geográfica, exceto aquelas que
identificaram a mente como o local mais afetado pela violência.
As agressões produzidas na região da cabeça foram causadas por
puxões de cabelo, no entanto, 25% (n=5) das participantes do estudo especificaram,
nessa região, a face, olhos e boca, com seus respectivos significados, vaidade e
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vergonha (Figura 8). Esses achados corroboram com a explicação de Schcraiber et
al (2002) para a preferência do agressor pela face das vítimas, pois reflete o caráter
simbólico de humilhação que o agente imprime à mulher quando atinge o seu rosto.
Para Jong (2000), a intenção do agressor é tornar visível a lesão e com isso
prejudicar um atributo muito valorizado socialmente, a beleza feminina.
Diferentemente das pesquisas acima apresentadas, este estudo trouxe
novos achados quanto à significação das agressões nas regiões da boca e olhos,
descritas respectivamente como: “para que eu lembrasse” e “ficar calada”. Fica
evidente que, além da culpabilização à mulher agredida, há também uma concepção
machista de que a violência cometida pelo companheiro deve ser aceita, reforçando
a passividade e submissão culturalmente delegadas às mulheres, bem como as
relações de poder e gênero na conjugalidade.
Segundo Bourdieu (2007), o modo como as relações de gênero são
instituídas na sociedade afeta as relações sociais como um todo, e pauta a
subordinação das mulheres em relação aos homens. Brasil (2007a) afirma que a
estrutura de gêneros delimita o poder, a submissão e a violência entre os sexos.
Assim, a violência perpetrada contra a mulher parte de princípios culturalmente
construídos no meio social, quando elabora valores para homens e mulheres.
Quanto às agressões na região do pescoço produzidas por esganadura,
as mulheres investigadas atribuíram o significado de morte ou morrer. Esta é prova
fatídica da tentativa do agressor de matar sua vítima. Os braços, terceiro maior sítio
de localização das agressões, são geralmente utilizados pelas mulheres como
anteparo ou defesa.
De todos os achados, o que nos chamou mais a atenção, considerando a
capacidade da mulher de ir além do solicitado e a exclusividade do dado, foi trazer a
“mente”, como uma área geográfica “palpável” de lesões, como descreve a FIGURA
8.
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6 CENA PRINCIPAL: CATEGORIZAÇÃO DO CORPUS”HOMENS”
Neste capítulo, apresentamos o que denominamos, após a leitura dos
discursos, de O Encontro de Travessias. É o momento em que a mulher sai de um
lugar para um não lugar. Nessa travessia, o encontro não é apenas com o
desconhecido, o agressor e a violência, é também uma busca por si mesma. Iniciase o diálogo.
Aqui discorreremos sobre a Categorização do Corpus “Homens” com
base nas UCEs geradas pelo ALCESTE, versão 2010, bem como na leitura flutuante
das narrativas.
Veloz, Nascimento-Schultz e Camargo (1999) esclarecem que as classes
podem (grifo nosso) indicar representações sociais ou campos de imagens sobre
um dado objeto, ou somente aspectos de uma mesma representação social. Tal
descoberta dependerá (grifo nosso) do seu conteúdo e da sua relação com fatores
ligados ao plano geral de cada pesquisa.
Diante do exposto, entendemos que o processo de categorização das
classes semânticas a partir do acurado poder interpretativo do pesquisador e sua
capacidade de inter-relacionar o produto pronto (ALCESTE) com o objeto de estudo
da pesquisa favorece a tão almejada apreensão das representações sociais do
comportamento agressivo.
Para melhor compreendermos a nomeação das categorias adotadas pelo
pesquisador, relembramos que, após a preparação do corpus “Homens” para
submissão no software ALCESTE, o material obtido teve um aproveitamento de
aproximadamente 58%, indicando relevância para estudos representacionais. Foi
dividido em 307 UCEs, com 177 UCEs selecionadas que geraram três classes, cujo
foco são, respectivamente: renúncia (classe 2); denúncia (classe 1); violência
(classe 3).
Dos 58% de aproveitamento do material, conforme CHD gerada pelo
ALCESTE, 53% do corpus “Homens” corresponde à classe 2, cujo foco é renúncia,
sendo a classe de maior proporção. Considerando a sensação de aprisionamento
identificada nos discursos das mulheres vítimas de violência intrafamiliar,
denominamos a Classe 2 = Categoria 1: O aprisionamento da mulher. “Fui
esquecendo de mim.”.
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Dos 58% de aproveitamento do material, 47% do corpus “Homens”
corresponde às classes 1 (28%) e 3 (19%), estas, intimamente relacionadas. A
classe 1, com 28% de representação, tem como foco a denúncia, sendo a de
segunda maior proporção.
No entanto, a partir do espaço semântico criado pelas histórias contadas
e inquéritos investigados, identificamos que a mulher, no seu processo de
enfrentamento da violência, sai da condição de vitimização, instalada no momento
em que renuncia de si mesma, e passa a ser sujeito ativo na relação, através da
denúncia, ao romper o ciclo da violência. Nessa passagem, que compreende desde
a vulnerabilidade à resiliência, a mulher vivencia o contraponto gerador de conflitos
internos, a violência intrafamiliar e o homem como agressor.
Como estão interligadas intimamente a classe 1 e a classe 3, achamos
por bem denominar a Classe 1 = Categoria 3: A ruptura do ciclo violento.
“Escrevendo uma nova história.”.
A classe 3, de menor proporção, com 19% do corpus “Homens”, tem em
seu escopo o foco voltado para a violência propriamente dita. Considerando a
realidade vivenciada pelas mulheres vítimas de violência, a partir do espaço
semântico criado pelas histórias contadas e inquéritos, resolvemos denominar a
Classe 3 = Categoria 2: A violência e suas significações. “Eu não sei explicar,
só sei sentir.”.
Apresentaremos trechos in natura dos discursos para fortalecer as
categorias nomeadas, valorizando não somente os significados atribuídos por essas
mulheres, mas, também, o contexto no qual o estudo se insere, revelando a
linguagem, a comunicação, a visão e a formação própria de conceitos de um
determinado grupo. Dessa forma, entendemos que esta é uma maneira de
enobrecer a pesquisa, que tem cunho exclusivamente qualitativo, e procurar as RS
do comportamento agressivo do homem, sob a ótica da mulher vitimizada.
O DE como técnica de coleta teve caráter meramente lúdico. Utilizaremos
as construções simbólicas das participantes do estudo para ilustrar as categorias
abaixo.
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6.1 CATEGORIA 1: O APRISIONAMENTO DA MULHER “FUI ESQUECENDO DE
MIM.”
Essa categoria revela o mundo subjetivo da mulher através do
ocultamento da violência, renunciando e aprisionando-se em si mesma em prol do
casamento, filhos e do marido/companheiro. Por isso apresenta-se como uma
categoria que traduz um silêncio lacunar em suas falas. Bem como potencializa as
desigualdades nas relações de gênero entre o casal.
Divide-se nas seguintes subcategorias: Renúncia de si mesma; A
coisificação da mulher – o homem no controle
Renúncia de si mesma

Minha casa de volta

Minha Família

Vejamos as narrativas abaixo:
Durante 5 anos de casamento vivi para cuidar da casa, da nossa
filha, dele, e ainda trabalhar fora. E nem podia administrar meu
próprio dinheiro, era ele quem dizia o que fazer. Minha vida se
resumia a isso. Fui me consumindo, uma sensação de esgotamento
tão grande, não sentia mais prazer em ser casada. (Donna)
Renunciei minha vida primeiramente pelos meus filhos, em seguida
veio a casa, o casamento e fui esquecendo de mim. Fui me
colocando à parte para caso sobrasse tempo. Eu só sabia cuidar.
Cuidava da casa, dele, dos filhos, era comprometida com meu
trabalho e esquecia que eu também precisava de cuidados. Eu
estava entregue. (Scarlett O’Hara)

Fica evidente nos discursos a doação das mulheres como forma de
manutenção do seu modelo ideal de família e casamento. Segundo Diniz e Pondaag
(2006), as mulheres foram educadas para ter um papel fundamental na manutenção
da vida familiar. São ensinadas a se sacrificar e a negligenciar suas necessidades
para apoiar as necessidades dos outros e, assim, potencializar os projetos do
marido e dos filhos. O esquecimento de si e o cuidado com o outro (filhos, marido,
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casa, casamento) passam a ser marcas registradas de seus comportamentos.
Tornando seu trabalho cotidiano invisível e, com isso, sua história e identidade aos
poucos vão se tornando também invisíveis, diluídas na vida dos outros membros da
família.
Dessa forma, constatamos a prevalência nessas famílias de um modelo
baseado no patriarcalismo, fortalecendo, mais uma vez, a questão de gênero na
relação conjugal, tornando a mulher o ser submisso e o homem, o dominador,
detentor do poder na vida conjugal. Tal condição está relacionada à construção
socio-política-cultural dessa mulher na própria família.
Esclarecemos que o sentido do termo “gênero”, adotado neste estudo,
diferencia-se da palavra “sexo”.Conforme Lima et al (2010) a perspectiva de gênero
vai ao encontro de papéis construídos social, cultural e historicamente; o que denota
a realidade de que a situação e os papéis da mulher e do homem são construções
sociais mutáveis.
Corroboramos com Diniz e Pondaag (2006, p.233), ao afirmarem que as
mulheres “se calam no cotidiano de suas vidas, para não macular a imagem
idealizada de vida familiar”. Pois percebemos nos discursos de Donna e Scarlett
O’Hara o silêncio como ocultamento, como uma forma de sobrevivência para manter
o modelo idealizado de casamento e família, sugestionando uma obediência ao
homem, tida supostamente como autoridade máxima dentro de casa.
Dessa forma Souto e Braga (2009) afirmam que o desejo de ter e de
manter uma família contribui para a posição de submissão e renúncia da própria
mulher. Segundo Santinon (2010), é então quando a mulher permite o aprisionar-se
em si mesma. O espaço para além delas mesmas reside no lar, na casa, nos filhos,
no marido e na violência. Para Monteiro e Sousa (2007) o aprisionamento, tão
profundamente arraigado, encobre em si mesmo sentimentos de negação, de
submissão, de causa e de ocultamento, que apontam uma autoestima fragilizada.
Nesse sentido, pudemos observar nos discursos das personagens Donna
e Scarlett O’Hara, ao se referirem à “sensação de esgotamento” e “estava entregue”,
a condição de submissão, a passividade e a baixa autoestima, diante da violência no
espaço domiciliar, como forma de manutenção da relação. Tal posicionamento
permitiu identificar a relação entre homens e mulheres como estando ancorada nos
papéis sociais de gênero, previamente estabelecidos de forma assimétrica.
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A coisificação da mulher – o homem no controle
Nessa subcategoria apresentamos os discursos que permitiram desvelar
a relação de poder entre os gêneros, ficando claro o controle do homem sobre suas
companheiras, no que tange aos aspectos da sexualidade do casal. Muitas vezes
desconsiderando os desejos e vontades da própria mulher com quem tem um
relacionamento íntimo, tornando-a não mais sujeito, senão mero objeto ou coisa.
Desse modo, segundo Lima et al (2010), entendemos que os atributos e
papéis de gênero valorizam o homem em detrimento da mulher, legitimando, por um
lado, a dominação do homem e, por outro, a inferioridade da mulher. Nessa
perspectiva, a mulher é destituída de autonomia, do direito de decidir, inclusive,
sobre o seu próprio corpo.
Para Chauí (1985), a violência nega a autonomia à parte da relação
submetida, nega-lhe a possibilidade de ser sujeito, de construir-se e constituir-se
como capaz de autonomia na relação. Apresenta-se como a ação que trata um ser
humano não como sujeito, mas como coisa; as relações de força materializam a
violência porque coisificam pessoas, indivíduos.
É dessa forma que as mulheres se sentem como renunciantes de si
mesmas. Vejamos os discursos abaixo:

Eu me sentia usada, porque ele não me beijava, não me abraçava,
mas, quando queria ter relação comigo, ele ficava todo carinhoso, me
ajudava a fazer as coisas. Só que aquilo, para mim, não era
importante, tinha que ser uma constante e não somente na hora do
sexo. Então, acabei perdendo a graça, não tinha mais vontade de
estar com ele e isso lhe causava raiva. (Ruth)
Ele dizia: “Cala a boca, senão você apanha (enfática). Você está
errada, o certo aqui sou eu (enfática)”. Todo relacionamento tem que
haver respeito, coisa que ele não tem por mim. Acho que eu não me
amava pra ser tão submissa assim. (Olga)
Ele dizia: “Você tem que fazer suas obrigações de esposa, você é
minha mulher (enfática).” Era como se eu fosse um objeto, uma
propriedade dele. (Scarlett O’Hara)
Você se sente uma peça sem valor, sem vida nenhuma. (Cristine)

Uma das formas de enfrentamento da mulher para evitar situações de
violência está relacionada à passividade, não como forma de aceitação, mas, sim,
como uma tomada de decisão apropriada para uma determinada situação. Portanto,
o ato de ceder não significava consentimento. Para Mendes (2005), essa
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passividade seria interpretada como uma estratégia de sobrevivência e proteção de
si mesma e dos filhos. Nessa perspectiva, ousamos afirmar que se trata de um
mecanismo de defesa.
Vejamos o discurso de Olga:

Ele me agredia e depois queria ter relação comigo. Eu sentia nojo de
mim, eu só fazia pra ver se ele parava de encher meu saco, pra não
ter que discutir mais. Cheguei a dizer que não sentia mais nada por
ele pra ver se ele me deixava em paz, mas foi pior. (Olga)

Mais uma vez reforçam-se os motivos simplistas dos agressores para as
situações de violência. Os discursos de Eve e Olga nos mostram que negar-se a ter
relações sexuais com o marido denota um contrapoder, acarretando a ocorrência da
violência, até mesmo o estupro.
Jamais eu poderia dizer um não (enfática): Não, eu não quero ter
relações com você! Isso já era motivo para ser agredida. (Eve)
Queria ter relação comigo todo dia e eu não aguentava, eu
trabalhava muito, tomava conta da nossa casa, da casa da mãe dele,
cuidava do filho, tinha a igreja, era muita luta. Mas ainda assim ele
tentou me estuprar, queria fazer sexo anal comigo e eu não aceitava,
então ele rasgou minhas roupas na frente do meu filho e dizia que eu
ia ter que fazer e que agora eu ia ver quem era homem da casa.
Passei 15 dias assustada, quando olhava pra ele, meu corpo todo
tremia de nervosa. (Olga)

Assim, diante dos discursos apresentados nesta categoria, cujo foco é a
renúncia, pudemos apreender que o relacionamento conjugal é marcado por uma
relação assimétrica de poder. A mulher, ao renunciar de si mesma, torna-se um ser
vulnerável às agressões, reforçando no homem sua concepção de masculinidade
dominante. Ao se sentir ameaçado, o homem se vale de meios para controlar a sua
companheira, restabelecendo o poder que acredita ter sobre sua mulher e, para
isso, usando da violência.

6.2 CATEGORIA 2: A VIOLÊNCIA E SUAS SIGNIFICAÇÕES. “EU NÃO SEI
EXPLICAR, SÓ SEI SENTIR.”
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Esta categoria apresenta-se como a realidade vivenciada pela mulher
agredida, no que tange à violência propriamente dita e sua significação. Mas
também apresenta-se como um contraponto, o conflito interpessoal vivido diante das
situações de violência e a desconstrução do sonho ideal de família. É o novo que
surge, a violência no seu espaço mais íntimo.

Um coração fechado

A “bomba” da paz

Divide-se nas seguintes subcategorias: De quem é a culpa?; O conceito de
violência; Os sentimentos ao ser agredida; O contraponto: meu marido é o
meu agressor.

De quem é a culpa?
Eu, inconscientemente, transferia para mim a culpa daquela
discussão e pedia perdão. Eu parava, fazia uma avaliação e me
perguntava: será que ele não tem razão? (Donna)
Dizia que não batia em mim, batia no meu atrevimento. Porque era
eu quem começava, então a culpa era minha. (Olga)
Desculpas não existiam porque o motivo alegado para as agressões
era reportado a mim: aconteceu isso porque você fez isso e isso,
então a culpa é sua (enfática). Eu quem tenho que pedir desculpas,
eu quem tenho que me humilhar, correr atrás para fazer mediações
com a sogra, cunhado, com toda família. E eles (a família e o
companheiro) têm que continuar do jeito que estão, agredindo,
achando que é normal. (Frances)
Dizia que eu merecia e por isso mesmo ficava. (Eve)

Explicitamente os discursos nos dizem sobre a culpabilização atribuída à
mulher, o ser agredido, por desencadear a violência. Mas, na verdade, de quem é a
culpa? É intrigante e dúbio o questionamento. Segundo Ferreira (2010) culpa diz
respeito a falta, crime, delito, pecado. Dessa forma, entendemos como equivocada a
condição imposta pelo agressor à sua vítima.
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Está evidente nos discursos das mulheres que o homem, ao transferir
para sua companheira a culpa pela violência, automaticamente não se reconhece
como agressor, racionalizando sua ação agressiva como natural no convívio
conjugal. Assim, Goleman (2003) nos alerta que o agressor tende a ver apenas o
que precisa ver, a saber apenas o que precisa saber, tem consciência apenas
daquilo que está preparado para ter. O autor ainda acrescenta que a racionalização
é uma das estratégias mais comuns de negação dos verdadeiros motivos do sujeito,
cobrindo e bloqueando o verdadeiro impulso que provocou o ato agressivo,
substituindo-o por outro, inventado.
Ou seja, isso se justifica pelo fato de que, ao sentir-se contrariado, o
homem, detentor do poder na relação conjugal, resolve o conflito gerado por meio de
agressões, tornando normal ou natural determinada situação. Mas por quê? São
construções simbólicas, dentro da própria família, que fazem do homem o sexo forte,
dono do poder, e da mulher, o ser submisso e frágil? Segundo Coelho e Carloto
(2007) essa percepção confirma que os valores dos padrões de masculinidade que
autorizam os homens a agir com violência estão fortemente sedimentados no plano
subjetivo, apresentando-se naturalizados e banalizados.
Relembramos dados obtidos a partir do nosso estudo: 70% (n= 14) dos
homens com comportamento agressivo apresentavam igualmente histórico familiar
de violência e relações familiares fragilizadas. Nessa perspectiva, alertamos para
como a família, que sofre corriqueiramente situações de violência, trata o
comportamento agressivo do homem. Considerá-lo como normal e aceitável pode
encorajar os outros membros, especialmente filhos e filhas, a entenderem que a
violência é algo natural e que denota o poder do homem e a submissão a mulher,
sugerindo que esta é a forma de resolução de conflitos entre o casal.
Tanto a porcentagem especificada no perfil do agressor, bem como os
discursos apresentados na pesquisa em questão reforçam a afirmação de Marodin
(1997) sobre a família como fonte fundamental de transmissão de valores e normas
aos indivíduos, os quais permeiam o pensar sobre o casamento e o modo de ser
marido e esposa.
Outro estudo realizado com homens agressores constatou que a
ocorrência da violência no relacionamento conjugal desses sujeitos estava
relacionada às expectativas que eles tinham com relação aos papéis sociais
destinados à mulher, como, por exemplo, o papel de dona de casa, submissa aos

108

desejos do marido. Nesse caso, conforme Alves e Diniz (2005), a violência passa
então a ser justificada pela inadequação da mulher a esse comportamento padrão,
ou esperado.
Dessa forma, enquanto o homem mantiver conceitos culturalmente
enraizados sobre a masculinidade associados às relações de poder e domínio sobre
a mulher, bem como a ações que geram justificativas simplistas para atos violentos,
esses homens agressores não se sentirão nessa condição, tampouco como
culpados, e, muito provavelmente, perpetuarão a violência em todos os seus
relacionamentos. A insignificância dada ao seu comportamento agressivo torna-os
vulneráveis à reincidência e, dessa forma, inviabiliza qualquer possibilidade de
mudança.

O conceito de violência
São muitos os conceitos atribuídos à violência. Geralmente construídos a
partir da experiência e realidade enfrentada pela mulher que sofreu agressões.
Alguns retratam seu momento atual, outros mostram uma nova visão daquilo que foi
experimentado e hoje superado.
Barbarella traz à tona sua experiência com violência física e por isso
restringiu a esse ponto, porque é o que de fato ela conhece.

Violência para mim é soco, tapas, porradas, bofetes. Ele só me deu
uma, eu fiquei paralisada, pasma. Fui à DEAM e fiz a denúncia.
(Barbarella)

A sensação de impunidade é retratada por Cellie, que se refere à
violência especificamente contra a mulher. Cellie, ansiosa durante a entrevista,
aguardava abrigamento.
Violência é uma impunidade contra a mulher, porque, além de ser
frágil, a mulher não tem força contra um homem. (Cellie)

A violência que traumatiza, que deixa marcas internamente profundas. No
discurso a seguir, a mulher mostra não saber lidar ou diferenciar situações violentas
de outras demonstrações. Não está claro, ela não entende, mas ela sabe que sente
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e sentiu muito. Katherine ainda morava com seu agressor e naquela época, para
restringir o contato, o ignorava.
Por tudo que vivi, hoje em dia, se você olhar com cara feia para mim
eu já acho que é uma violência. Eu acho que violência é quase tudo,
mas não sei explicar bem, só senti muito. (Katherine)

O desconhecimento. Tão sutilmente instalada, a violência psicológica está
lá e os sujeitos não conseguem reconhecê-la. Donna, após ter saído do ciclo de
violência em que silenciosamente esteve inserida, entendia que os sentimentos de
infelicidade e privações eram provenientes de uma violência a qual desconhecia, a
violência psicológica, e não, do comportamento masculino que até então lhe parecia
aceitável.
Essa falta de liberdade de expressão, de não poder expressar o que
eu estava sentindo, fosse alegria ou tristeza, nem mesmo as próprias
vontades, usufruir do meu próprio dinheiro, era violência e
infelizmente eu não conseguia enxergar ou reconhecer. Só fui
entender, de fato, o que eu vivia em casa, quando comecei a
trabalhar no CRMC, através dos estudos, participando das
discussões, da convivência com outras mulheres, eu descobri que eu
não só estava infeliz, mas sofria violência psicológica. (Donna)

Para Vecina (2002), a violência pode também ser vista como uma ação
que envolve a perda da autonomia, de forma que as pessoas são privadas de
manifestarem sua vontade, submetendo-se à vontade e ao desejo dos outros.
Assim, a violência passa a ser utilizada como uma maneira de manifestação das
relações de dominação, expressando uma negação da liberdade do outro, da
igualdade, da vida. Essa desigualdade se manifesta como assimetria de poder, a
submissão do mais fraco pelo mais forte traduzindo-se em maus-tratos.
Segundo Signou e Madureira (2007), as consequências da violência
psicológica podem ser maiores do que as da agressão física, pois permanecem por
mais tempo do que uma simples lesão, mas nem sempre são percebidas como uma
agressão pela própria ofendida, inclusive pela cultura relacionada à violência
simbólica, da ocorrência diária e aceita, da constante desvalorização.
A dor da violência psicológica, fortemente retratada pelas mulheres em
seus discursos, difere da dor provocada pelas agressões físicas. Vejamos as
narrativas:
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Eu acho que violência verbal machuca mais que uma pancada, pois
aquela pode deixar seu olho roxo durante alguns dias, mas depois
desaparece. Já as palavras, essas ficam no coração e na mente,
você fica lembrando e a ferida não cicatriza (choro). (Cabíria)
Violência, para mim, pode ser uma agressão tanto física quanto
verbal. Às vezes um homem não agride uma mulher com uma faca,
mas agride com uma palavra, uma difamação, e isso é uma grande
violência. (Josey)
Entendo por violência palavras que machucam, que dói mais que um
tapa. Por exemplo, ele me chamou de prostituta, dizendo que eu
tinha um caso com outro homem porque faz um ano que não tenho
mais nada com ele. E isso machuca (choro). (Raimunda)

Observamos que a dor física, que fere o seu corpo/exterior é
incomparável à dor do íntimo, causada pelas palavras ditas. Tal dor, a da alma,
deixa marcas profundas no íntimo da mulher, que podem ser constantemente
revividas na memória, pois agridem o coração, o sentimento, o seu ser. E esse
processo, tão íntimo e solitário, só a mulher sabe, só ela sente. O outro não.
Vejamos a narrativa a seguir:
Eu acredito que violência seja qualquer forma física ou verbal capaz
de desconstruir uma pessoa, desconstruir uma personalidade.
Porque na realidade você rouba aquela pessoa de si. Quando você é
violentada a primeira coisa que você pensa é (pausa) perder-se de si
mesma, questionar-se e, muitas vezes, deixar de saber até quem
você é. Então violência é tirar essa pessoa desse eixo, dessa
construção que ela tem de si própria. É matar aquele esforço que
você fez para construir algo. (Frances)

A violência como uma desconstrução da personalidade ou perda da
identidade está diretamente relacionada aos sonhos e expectativas da personagem
Frances frente ao seu relacionamento. Ou seja, a mulher sente-se perdida ao sofrer
violência do companheiro (e neste caso, também por familiares do companheiro), o
que termina por colocar abaixo a realização dos seus sonhos frente ao
relacionamento com o companheiro.
No entanto, diante de todos esses discursos percebemos que a violência
não foi tratada como uma violação dos direitos da mulher, o que denota uma
aceitação do comportamento masculino frente às situações vividas, como algo que
faz parte do convívio entre o casal. Assim, constatamos que as representações que
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cercam o termo “violência” interferem na decisão da mulher em quebrar o ciclo
vicioso na relação conjugal.

Sentimentos
Os sentimentos voltados para o agressor representam dois extremos, de
um lado fúria e repulsa, do outro, perigo, inconstância, susto.

Eu sentia muita raiva e nojo dele. (Nina)
Sinto medo, pânico. Só dele me olhar, falar alguma coisa, para mim,
já é uma ameaça. (Cellie)

Em contrapartida, houve aquelas mulheres que não relacionaram ao agressor
seus sentimentos ao serem agredidas, mas sim, ao fato de deixarem-se agredir. A
vergonha, conforme Frances, uma vez que esta era culpabilizada pela situação. O
conflito interpessoal de Eve entre o permanecer e ver a realidade a que estava se
sujeitando. A desvalorização e humilhação demonstrada por Cristine. O estar só, por
sentir-se coagida, apontado por Cellie. Tais sentimentos reforçam a dimensão
“vitimizada” da mulher.
No outro dia, depois da situação, a pessoa acorda como se estivesse
de ressaca, como se você tivesse feito coisas horríveis. Como eu era
culpabilizada por tudo, parecia que eu era a pior pessoa do mundo.
Ter vergonha de mim mesma. (Frances)
Às vezes me perguntava como é que eu podia morar com uma
pessoa que só me coloca pra baixo? Nunca me deu um elogio, só
me maltratava. Eu me sentia um lixo. (Eve)
Você se sente um lixo, é muito humilhante, triste. Você é uma peça
sem valor e sem vida nenhuma (choro). (Cristine)
A pessoa se sente só, pode até ter alguém para ajudar ou amparar,
mas você se sente constrangida. (Cellie)

O contraponto: meu companheiro é meu agressor
A subcategoria se apresenta como faces da mesma moeda, o amor e a
violência, o companheiro e o agressor. Para Araujo (2005), ambos os lados se
entrelaçam na vida desses casais, como um “jogo sem fim” que os une e os afasta,
mantendo-os numa contínua tensão que, contraditoriamente, é a principal “liga” do
vínculo conjugal. Nessa dinâmica, confundem-se diferentes expectativas projetadas
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no outro, mitos e crenças, construções sobre relações de gênero e valores sobre
amor e paixão, casamento e família.
O mundo dividido ao meio

As narrativas a seguir demonstram essas construções e projeções feitas
pelas mulheres em relação à busca pelo companheiro. Para Donna as expectativas
geradas em torno do homem ideal, a quem denomina de “seu grande amor”, dizem
respeito a ser companheiro, parceiro, alguém que a valorize, que, além de tudo, seja
companhia.

Quando conhecemos nosso companheiro, achamos que ele é o
homem da nossa vida, que é tudo para você, o seu grande amor.
Você não consegue fazer nenhuma avaliação enquanto vive com ele.
Viver com alguém que sempre lhe deixa só, que não enxerga nada
de bom em você, que não vê seu verdadeiro valor, é ser um
companheiro? Agora já sei que não, pois não vivo mais com ele.
(Donna)
Uma pessoa que dizia que me amava, que queria construir uma
família comigo, agora judiava e, pior, sem motivos para isso. (Josey)

Segundo Araujo (2005), um casal se constitui por meio de múltiplas
identificações projetivas. Cada um projeta no outro as suas demandas e espera que
o mesmo as atenda, de forma a preencher suas carências. Tais identificações e
projeções são feitas a partir das histórias individuais de cada um, e o resultado disso
é imprevisível. Podem surgir arranjos conjugais extremamente construtivos ou
destrutivos.
No discurso a seguir, observamos que a história anterior de maus-tratos
vivenciada pela personagem dentro de casa instigou-a a projetar, no homem que
acabara de conhecer, a solução para as dificuldades enfrentadas. Em contrapartida
à “negociação” estabelecida entre o casal, no início do relacionamento, vieram os
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conflitos e as agressões. Aqui atribuímos negociação como comunicação ou troca
entre os pares, a fim de estabelecerem vínculos de confiança.
Antes de conhecê-lo, eu havia engravidado, minha mãe não me deu
apoio, me maltratava muito dentro de casa. Nesse período, nos
conhecemos, eu vi nele a possibilidade de ter a casa, a família e uma
vida novamente. A celebração e a festa de casamento naquele
momento não mais importava. Eu já tinha atropelado algumas
etapas, no entanto, o sonho de constituir uma família existia muito
forte em mim. Então abracei aquela oportunidade. Eu não o amava,
mas ele falava exatamente o que precisa ouvir naquele momento.
Dizia que ia me apoiar, que iríamos construir um lar, uma família. Vi
nele a segurança e o apoio que eu tanto precisava. Tínhamos até
uma vida confortável, equilibrada financeiramente. Mas depois
vieram as traições, os gastos excessivos com mulheres, começamos
a passar fome mesmo, faltava comida e leite para minha filha. Então
fui ficando insegura, a pessoa que eu tinha escolhido para
compartilhar eu já não mais confiava. Fui seguindo por um tempo,
tentando driblar a situação, passei a cobrar mais dele e isso gerava
episódios de agressões. (Scarlett O’Hara)

Para Frances a construção do relacionamento representava uma
realização pessoal. Com a violência, o companheiro apresenta-lhe um outro mundo,
diferente daquele com que Frances sonhara. Sentiu-se perdida. A frustração e o
sofrimento causados pela violência tiraram-lhe o desejo de permanecer, por isso a
morte como resposta. Talvez até como fuga.

Pra começar, eu nunca tinha tido um relacionamento, sempre fui
muito de estudar, sendo esta minha primeira experiência. Criei
expectativas, sonhei com o relacionamento, com a construção que se
iniciava. Então quando as agressões começaram foi um impacto
muito grande para mim. Ao ver esse mundo diferente, a primeira
coisa que eu pensava era em acabar com minha vida. Naquele
momento o mundo acabou para mim. Era como se eu tivesse sido
roubada de mim mesma. (Frances)

O contraponto. Do marido/companheiro ideal para a figura de agressor.
Nesta condição, o homem tem atrelado um significado negativo, negro, obscuro,
cujas representações para mulher que sofreu a violência ancoram-se na ideia de um
monstro, carrasco, nazista, perseguidor, perigo. Apresentamos alguns desenhos que
ilustram essas falas.
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Bicho feio

Sou perseguida

Ele é um monstro
Hoje eu o vejo como um monstro, um carrasco. Assim como se fosse
um nazista que me levasse para um campo de concentração e
ficasse me ferindo, me obrigando a fazer coisas que eu não quero.
(Raimunda)
Não vou dizer que é um monstro, mas, sim, uma pessoa má. É
estranho porque o sentimento muda... nem tenho raiva, nem rancor,
nem amor. Não sinto nada, quero apenas distância dessa pessoa.
(Maria)
Essa pessoa significa para mim perigo, eu não confio mais nele.
(Margot)

Estreitam-se

os

laços.

As

mulheres

participantes

deste

estudo

encontravam-se submersas no processo de ruptura da violência, através da
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separação ou medida protetiva. Já haviam tentado, persistiram, buscaram a ilusão
amorosa de encontrar a unidade e o equilíbrio na relação conjugal falida. Negaram.
Agora, as mulheres aceitavam. É a metamorfose da vida, dos sentimentos, das suas
expectativas.
Diante

dessa

ressignificação,

dessa

nova

roupagem,

o

marido/companheiro, de agressor passa a ser um nada, ninguém, sem maiores
significados ou importância na vida da mulher. Vejamos os discursos:
Trata-se de um nada. Hoje eu ignoro tudo que ele faz. (Katherine)
É até estranho olhar para ele hoje e ver que não sinto nenhum tipo
de sentimento. Nem raiva, nem amor. O que sinto é vazio. Oco.
Nada. Hoje para mim ele não significa nada. É alguém sem valor.
(Scarlett O’Hara)

O cenário que acabamos de apresentar tem como pano de fundo a
dialética do amor e da violência, representada nas figuras do homem como
marido/companheiro e agressor.

6.3 CATEGORIA 3: A RUPTURA DO CICLO VIOLENTO. “ESCREVENDO UMA
NOVA HISTÓRIA.”
Essa categoria permitiu-nos identificar os caminhos da mulher vítima de
violência, compreendendo desde os motivos para persistência na relação até a
decisão em denunciar seu companheiro por agressão. É a passagem. Sai da
vulnerabilidade para a resiliência, a superação ou a busca por isso. É momento da
ressignificação da própria vida, da nova família. Pudemos também encontrar, nos
discursos relacionados aos motivos e persistência da relação, as construções
simbólicas da mulher frente ao comportamento agressivo do homem.
A referida categoria divide-se em: Viver e não ser feliz: os motivos para
persistência da relação; Os serviços de atendimento à mulher vítima de
violência; A ruptura do ciclo violento; A ressignificação da própria vida:
olhando para o futuro; Os indícios do comportamento agressivo.
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Indo embora, viver outra vida

Viver e não ser feliz: os motivos para persistência da relação

Entender as razões que levam as mulheres a permanecer em uma
relação violenta, às vezes por anos, sobrevivendo em condições emocionais e de
integridade física precárias, é uma das chaves para compreender a complexidade do
fenômeno (PRESSER, 2007). Assim, para Tavares (2008) as causas da
permanência dessas mulheres no vínculo conjugal são múltiplas e complexas,
devendo ser consideradas não isoladamente, mas sim no contexto em que se
apresentam, levando em consideração suas histórias de vida.
Apresentamos nesta subcategoria as diversas razões pelas quais as
mulheres persistiam no vínculo amoroso, ou seja, mantinham uma relação conjugal
insatisfatória, a despeito da violência.
 Os filhos, a família, o casamento:

Por muito tempo tentei salvar essa família, esse casamento, por
conta dos meus filhos, por não querer dar para eles um padrasto.
Sempre dando chance ao meu marido, acreditando na mudança
dele. Porque quando a pessoa casa acredita que vai ficar pra sempre
com o pai dos seus filhos. (Dorothy)
No início eu suportava porque vinha aquela ideia de ser o pai dos
meus filhos, de já conviver com ele há muito tempo, da construção
da família. (Selma)
Eu suportei toda dor e sofrimento calada, pela minha filha deficiente.
Por saber que a vida dela dependia de mim, então eu aguentei. Com
o passar dos dias era como se eu estivesse acostumada com aquilo
(a violência), mesmo passando muito mal eu ia relevando. Amanhã
tudo isso vai passar e eu posso até resolver. Eu não tinha outra
saída, tinha que ficar ali até o fim... olhava para ela, tão dependente
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de mim, e pensava tenho que ficar, sofrendo ou não, olha só a
situação... nessa época era muito mais difícil. (Maria)
Eu vim de uma formação familiar onde a gente tem que tentar de
tudo para que o casamento dê certo. Eu tentei muito, aceitei muito e
me modifiquei só para sustentar o casamento, porque qualquer coisa
ele ficava ameaçando em me deixar. (Donna)

Percebemos, nos discursos acima, como a família, a responsabilidade de
ter/manter os filhos e o casamento passam a configurar um espaço

destinado

exclusivamente da mulher. Pesa sobre elas o mandato de preservar intacto seu
relacionamento, proteger os filhos e preservar a família, mesmo que sejam
submissas às agressões de seus parceiros. Suportar, silenciar, tentar, aguentar são
verbos que simbolizam fortemente o fardo enfrentado por elas.
Conforme Diniz e Pondaag (2006) o silêncio, implícito nas narrativas,
revela uma estratégia de sobrevivência, e assim as mulheres se calam, no cotidiano
de suas vidas, para não macular a imagem idealizada da vida familiar.
 Dependência financeira:

Ele quem trabalhava, mas eu quem tentava organizar a família.
(Barbarella)
Eu nem acreditava, nem desacreditava, eu precisava e por isso
estava... eu dependia dele. Tinha quatro filhos pequenos para
sustentar. (Dora)
Eu já não queria ter mais nenhum tipo de relacionamento com ele,
mas eu me submetia. Uma vez eu disse que só me prestava aquilo
por conta dos meus filhos que eram todos pequenos, porque comem
muito, gastam muito e eu dependo dele. (Cellie)

Assim como foi visto anteriormente na caracterização sociodemográfica
da mulher, em que a relação entre dependência financeira e violência favorece sua
permanência no ciclo. Nos discursos, esse quesito é reforçado como um dos motivos
para persistência da relação, no entanto, tendo como pano de fundo o compromisso
com os filhos.
 A religião:

Convivemos durante 21 anos, moramos em São Paulo por seis anos
e lá presenciei o comportamento agressivo dele. Ele me agredia
fisicamente. Depois nos mudamos para Natal a fim de reconstruirmos
nossa vida. Aqui nos tornamos evangélicos e ele era um marido
excelente. (Cabíria)
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Devido eu ser evangélica eu queria tentar mostrar à sociedade um
casamento, uma família. Sempre dando chance a ele de construir
uma vida digna comigo, mas aí comecei a me perguntar: de que
adiantava eu mostrar para a igreja, para a sociedade que tenho uma
família, quando, na verdade, eu não sou feliz e essa pessoa está me
agredindo? (Josey)

A religiosidade como atributo de mudança versus a religiosidade como
esconderijo. Sendo um ou outro, a perseverança dessas mulheres está na sua
crença e dogmas religiosos sobre família, casamento e felicidade.
 As promessas de mudança – desculpas

Não era sempre que ele apresentava comportamento agressivo... às
vezes me espancava e depois pedia perdão, outras vezes judiava
comigo, mas aí pedia desculpas. Depois que passava as agressões,
ele me pedia desculpas e era como se nada tivesse acontecido,
como se eu passasse uma borracha. E dizia assim: Está bem meu
filho, acabou, tá! Passou, esqueceu, vamos jogar no esquecimento
isso e pronto! Só que agora ele já não pede mais desculpas. E de
tanto acontecer, eu já tinha era ódio, tinha vontade de me vingar
.(Raimunda)
Eu acreditava na mudança dele. Quando passava a crise (violência)
ele vinha, dizia que me amava, que a gente ia morrer velhinho, que
não conseguia viver sem mim. Me pedia desculpas e eu ficava feliz.
Porque, quando a pessoa casa, acredita que vai ficar o resto da vida
com aquela pessoa que é o pai dos seus filhos. (Dorothy)

Desculpas era o mesmo de dizer “eu sei que errei”, ou seja, é o
reconhecimento de um ato considerado impróprio. Um pretexto. Dessa forma, a
mulher envolvida emocionalmente, movida pelos sonhos e desejos de família, entre
outras justificativas já mencionadas, apegava-se a esse fato como transformador do
sentimento de dor em perdão, uma vez que a culpa foi redimida.
Além disso, na fala de Olga, subentende-se uma dependência
possivelmente financeira perante seu agressor, revelando sua angústia em ter que
voltar para casa dos pais com um filho proveniente de um relacionamento falido.
Encontra-se aí, ao contrário dos outros relatos, o medo de estar desamparada, de
não ter para onde ir, de não ter como ir... ter simplesmente que ficar.

Antes de ter meu filho eu me iludia achando que ele ia melhorar, que
aquelas lágrimas (dele) poderiam ser verdadeiras, mas, depois, eu
só pensava em ter que voltar pra casa com um filho nas costas e fui
ficando. Me enganei (enfática), não estou desamparada. (Olga)
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Os argumentos apresentados pelas mulheres para a sustentação da
relação conjugal corroboram com um estudo realizado por Diniz e Pondaag (2006).
Tal estudo buscava entender as formas de enfrentamento adotadas pelas mulheres
vítimas de violência. Dentre os motivos justificados, destacaram-se: a dependência
financeira, o medo da solidão, o medo de não conseguir criar e educar os filhos, a
preocupação de causar sofrimento aos filhos, a crença na mudança do marido, a
pressão da família e da sociedade.

Os serviços de atendimento à mulher vítima de violência

A importância do trabalho desenvolvido no CRMC vai além da escuta
ativa. Ultrapassa o significado de mera referência no combate à violência contra a
mulher, e assume simbolicamente um sentido mais subjetivo: o de apoiar, estender
a mão, direcionar, resgatar e, muitas vezes, salvar vidas. Como identificamos nas
falas a seguir:

Eu quis socorro. Eu quero ser socorrida. Quero que Deus coloque
alguém (se refere às psicólogas do CRMC) na minha vida que olhe
para mim e me escute. Escute minha história e me ajude a encontrar
uma solução porque meu coração e minha cabeça estão fora do
lugar. Por isso vim ao CRMC. (Raimunda)
Pelo menos aqui eu posso falar tudo o que penso e sinto.
Infelizmente não dá certo, tentei de todas as formas, fiz a
experiência, mas não dá mais para conviver. (Dorothy)
Cheguei aqui no centro muito depressiva e sofrida, e vocês (os
profissionais do CRMC) me trataram tão bem, que eu me senti
melhor aqui do que em casa. Antes eu só pensava em morte, vi a
morte muitas vezes, não comia mais e por isso perdi peso, tive
problemas sérios de saúde, mas, depois que aqui cheguei, estou
com vontade de crescer profissionalmente, de ser feliz com meus
filhos. Eu sei que posso, sei que merecemos (enfática). Aqui eu
encontrei minha autoestima, que perdi no meio de tanto sofrimento.
Fazia tanto tempo que eu não escrevia, posso escrever um pouco
mais? (se referindo ao DE). (Nina)
Ele me trancava em casa e não deixava eu ter contato nem com
minha família. Um belo dia consegui fugir, só assim pude deixá-lo.
Ainda bem que aqui no CRMC eu pude ser socorrida (enfática).
Passei três meses abrigada porque senão ele me matava. (Cristine)

Em contrapartida, a DEAM foi relacionada como um serviço negativo no
acolhimento à mulher que resolve sair do ciclo e dar seu grito de liberdade.
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Enfatizamos esse aspecto, “grito de liberdade”, uma vez que sabemos quão difícil é
para a mulher que silenciou por anos sua intimidade sair do ciclo de violência.
Aqui eu pude falar, talvez tenha faltado isso para mim. Faltaram
pessoas para me ouvir sem julgamentos e agora eu tenho vocês (se
refere aos profissionais do CRMC). Já na DEAM tentaram me fazer
desistir, me intimidando como se estivesse defendendo o agressor,
justificando com minha atitude o erro dele. Como se eu fosse
agressora também, só porque agredi para me defender, para dizer
um basta. Não! Eu não quero ser mais agredida, não aceito mais
(enfática). (Amélie Poulain)

A ruptura do ciclo violento

Quando a mulher resolve romper com o ciclo da violência, ela inicia uma
nova fase, uma história de novas buscas, de medo, luta, incertezas e superação. É,
pois, o novo que surge. O começo do fim, e o início de um novo recomeço.
No estudo da OPAS sobre a rota crítica (SAGOT, 2000), os fatores
facilitadores para o rompimento da violência compreendiam atitudes pessoais da
mulher, que vão desde o cansaço por anos de humilhação ou indignação pelo abuso
de um filho, até a percepção do incremento na violência e do risco iminente de
morte.
As narrativas abaixo aproximam-se do estudo em questão. Para Scarlett
O’Hara, o cansaço e a aceitação do relacionamento falido foram o ponto de partida
para a reconstrução de uma nova história, a partir da denúncia.
Vivi momentos de tristeza e sofrimento, perdi a cor. Cansada, resolvi
começar de novo escrevendo uma nova história. Não foi assim que
sonhei com um casamento e com uma família, suportei além das
forças, agora eu vou denunciar, dizer chega (enfática). (Scarlett
O’Hara)

Para Josey, a agressão ao filho foi o elemento motivador para a quebra
do ciclo.

Depois de semanas sem pisar em casa, entregue ao mundo das
drogas, ele chegou e bateu no nosso filho que estava dormindo. A
criança de 6 anos acordou assustada, chorando muito e ali, para
mim, acabou tudo. Naquela noite tomei uma decisão, vou colocar um
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ponto final nessa situação. Resolvi prestar queixa dele na DEAM e
vim ao CRMC pedir o divórcio. (Josey)

Nas falas a seguir, as personagens saem da condição de mulher/esposa
agredida e submissa, para assumir a condição de mãe. Sendo mães, não apenas
mulheres/esposas, foram encorajadas a quebrar o ciclo de violência, pela presença
do filho ou o nascimento deste. Demonstrando preocupação na formação desse
filho, naquele ambiente em que elas, como somente mulheres/esposas, aceitaram,
suportaram e sobreviveram a todos os tipos de violência.
Vejamos as narrativas:
Eu não aguento mais estar apanhando e meu filho vendo. Eu tenho
um filho que não pediu para vir ao mundo, mas, também, não posso
submetê-lo a uma vida de sacrifício e sofrimento. (Olga)
Eu convivi com ele durante 3 anos e todo esse tempo eu sofri
violência, aguentei calada até quando eu engravidei, foi então que
resolvi denunciar, dar um basta naquela situação. Chega de
sofrimento, de tanta humilhação. Chega de ser traída. Eu vou tentar
ter outra vida com meu filho que vai nascer. (Eve)
Foram decisões que eu como mulher e como mãe tive que fazer.
Tenho 42 anos e já vivi o que tinha para viver, mas meu filho não,
ainda nasce para o mundo. É uma geração que eu quero que faça a
diferença. (Josey)

A ressignificação da própria vida: olhando para o futuro

Realização Pessoal

Realização Pessoal
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Liberdade e recomeço
O caminho percorrido pelas mulheres em situação de violência
intrafamiliar provém do desejo de mudança. Esse desejo pode se manifestar em
movimentos lentos, às vezes submersos, mas permanece ou começa, de fato,
quando elas decidem denunciar. Inicia-se então uma trajetória de luta em busca de
apoio, de idas e vindas, mas a decisão de deixar para trás a história de violência
permite-lhes um reencontro consigo mesmas.
Nesse sentindo, pensamos no conceito de resiliência utilizado pelas
Ciências Humanas, atrelado às falas das mulheres investigadas. Segundo Barlach
(2005) a resiliência representa a capacidade de um indivíduo ou grupos de
indivíduos, mesmo num ambiente desfavorável, de construir-se ou reconstruir-se
positivamente frente às adversidades.
Atribuímos aos discursos a seguir o significado do ser resiliente, pois é
visível a capacidade de algumas mulheres, diante das situações às quais estiveram
submetidas, para lidar com a adversidade, não sucumbindo a ela, interagindo com o
meio, superando os traumas, dando-lhes uma nova ressignificação. Repaginando
sua própria vida.

Já estou estudando, aprendi a dirigir, hoje tenho meu trabalho e vivo
minha vida intensamente. Olhe, pense numa felicidade ir pela
primeira vez ao supermercado e fazer compras com meu dinheiro
(emoção). Ah! (risos), quero arranjar uma pessoa para mim também.
(Donna)
Na verdade, estou buscando expectativas. Quero autonomia
financeira e também emocional (enfática). Tentar me reconstruir,
acho até que estou conseguindo num curto período de tempo. Quero
centrar porque isso me deixou muito... (pausa) como falei, eu fui
roubada de mim, de certa forma. E isso me fez questionar sobre
minha personalidade, sobre quem eu era, sobre a forma com que
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agi, sem nunca pensar que agiria assim. Quero voltar a ter
perspectivas de vida. (Frances)
Quero dar continuidade à minha vida, trabalhar, estudar e sustentar
minha família. (Dora)

No discurso de Josey o foco é a preocupação com a formação do filho. O
incentivo à educação está associado ao torná-lo homem digno, distante das drogas,
diferentemente do pai. Que talvez não tenha tido o mesmo incentivo doméstico.

Quero dar um futuro para esse filho que está aí dependendo de mim.
Quero que ele cresça e seja um homem digno. Quero que ele se
torne um homem bom, que possa constituir família e ser feliz junto da
mulher que ele escolher. Fazendo-a feliz, tendo um lar digno. Quero
mostrar para ele (o companheiro) que eu posso até vender picolé na
praia, mas vou formar um cidadão de bem. Meu filho não vai ser um
drogado como o pai. (Josey)

O filho de Josey é um menino de 6 anos, e neste caso percebemos a
preocupação da mãe para além da formação de seu filho em um homem digno,
diferente do pai, mas, também, um ideário de salvar ou evitar que outras mulheres,
como ela, sofram violência de seus maridos/companheiros. E assim travava uma luta
para conciliar as fragilidades que vivia no momento com as expectativas futuras para
proporcionar meios econômicos, sociais e culturais para criar o filho e torná-lo um
homem capaz de amar.
Cada indivíduo, ao interagir com o meio, utiliza de ferramentas diferentes
para a superação dos traumas causados pela violência. As mulheres que se
apresentam a seguir usavam da religiosidade para obter força, coragem e,
especialmente, esperança.

Minha casa serve ao Senhor
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A minha expectativa para o futuro é de Deus me ajudar, me dar força
para superar isso tudo. Eu vou conseguir sair dessa. (Raimunda)
Meu Deus é maravilhoso. Ele quem me mantém em pé, firme e forte.
Com fé eu vou conseguir ter paz. A partir de agora o que eu mais
desejo é tocar minha vida pra frente. Viver em paz com meus filhos
na minha casa. (Margot)
Quero um pouco mais de paz. Ter uma vida tranquila, um jardim
cheio de rosas, ser visitada pelos amigos e familiares. Porque, com
ele aqui, isso não era possível. Mas estou confiante de que tudo se
resolverá. Deus é Pai! (Amélie Poulain)
Sonhos de uma casa feliz, ajeitadinha, com todas as minhas coisas
no lugar. Desejo paz para viver em família com meus filhos. Certeza
que com fé em Deus eu vou conseguir. (Selma)
Com fé em Deus eu sei que posso. Eu e meus filhos vamos ser muito
felizes ainda. (Nina)

Concordamos com Cecconello (2003) ao afirmar que a religiosidade atuou
positivamente para a superação da adversidade, uma vez que mobilizou atributos
capazes de gerar disposição para a pessoa disposicionais da pessoa, tais como o
bem-estar subjetivo e a autoestima.
Chama-nos a atenção a frequência de “meus filhos” nos discursos acima.
A reestruturação familiar, o olhar para o futuro volta-se para a construção de uma
nova família, formada por elas e seus filhos. Essa retomada traz a ressignificação
para o que ocorreu, dando sentido às expectativas de agora em diante, retomando
antigos valores até então desconstruídos pela violência sofrida.
Alguns desenhos ilustram a constituição da nova família.

Uma nova vida

Nova Família
Uma nova família
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Um lar feliz, eu e meus filhos

Os indícios do comportamento agressivo

Nesta

subcategoria,

apresentamos

as

construções

simbólicas

reproduzidas pelas mulheres em situação de violência, como indícios das
representações sociais para o comportamento agressivo do homem. Uma vez que
entendemos a representação social, com um “saber que os indivíduos de uma dada
sociedade ou de um grupo social elaboram acerca de um segmento de sua
existência ou de toda sua existência” (LAPLANTINE, 2001, p. 242).
Para Moscovisci (1978), as representações sociais organizam as relações
intergrupais, integrando-as numa rede de relações sociais e pessoais vinculadas ao
objeto, e fornecendo, concomitantemente, os elementos necessários à observação
que as tornam estáveis e eficazes, possibilitando a orientação dos seus
comportamentos.
Nos discursos a seguir constatamos que as construções simbólicas das
mulheres sobre o comportamento agressivo do homem estão voltadas de um lado
para repetição de papéis provenientes da família em que o agressor foi criado e, do
outro, à concepção de doença, em virtude da crença no tratamento desse homem.
Os discursos de Frances e Donna referenciam o comportamento
agressivo proveniente de constructos familiares, que se perpetuam no seu
relacionamento íntimo com seu companheiro, também agressor. Reforçamos, mais
uma vez, o fato dos homens serem socializados em contextos em que a violência é
banalizada e considerada como algo normal, atribuindo-lhes poder nas relações
conjugais e favorecendo situações de violência como resolução de conflitos.
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Eu vejo que ali foi uma construção dentro da própria família. O
comportamento dele é o mesmo da mãe, de sempre está culpando o
pai, para tentar se isentar da responsabilidade. Então eu acho que
ele é uma pessoa perturbada. Acredito que essa falta de educação
familiar, essa desestruturação familiar, do sofrimento que passaram,
influenciou nas atitudes e comportamentos dele. (Frances)
Na família dele, o pai era muito agressivo com a mãe e a irmã, já
com os filhos homens não. Inclusive, quando éramos casados, ele
me tratava como a mãe dele era tratada pelo pai. Ele copiava as
atitudes e comportamento do pai, como se fosse meu dono. (Donna)

Para Xavier et al (2007), um pai perverso como modelo pode ser
responsável pela repetição, por parte de seus filhos, de seus comportamentos, uma
vez que, enquanto não se aprende o novo, a tendência é a reprodução do que já é
conhecido e/ou vivido.
Na concepção de doença, as mulheres relacionam o comportamento
agressivo a dois significados, ao vício causado pelo uso abusivo do álcool e drogas,
e ao distúrbio de personalidade/comportamento, como doença mental. Dessa forma,
na condição de doença, a agressividade do homem pode ser tratada. Tal concepção
implica na necessidade de profissionais preparados para atender essa demanda,
bem como serviços de atenção psicossocial, como CAPS, para acolhimento desses
homens em comportamento de risco. Além disso, buscar envolver esses homens em
grupos de discussões sobre as relações de gênero e masculinidade, na perspectiva
de desconstrução de conceitos culturalmente enraizados. Pois, com base nos dados
obtidos nesta pesquisa, constatamos que os mesmos não se reconhecem como
agressores, tornando natural e simplista os atos de violência.
A seguir, apresentamos os discursos que fortalecem nossa discussão:

Eu sofri violência durante 27 anos, foi o convívio inteiro do
casamento. Já achei que fosse doença, por conta do álcool, hoje eu
já não sei mais. E sinceramente não quero mais saber. (Margot)
Quando eu o conheci era uma pessoa totalmente diferente, era
caseiro, evangélico, mas, depois que começou a beber, ele destrói
tudo dentro de casa. (Selma)
Faz uns cinco meses que ele voltou a beber, então eu me escondo
no quarto, porque ele fica mais agressivo com o efeito da bebida. O
pai do meu marido era muito agressivo com a mãe e também bebia
muito. (Cabíria)
Ele estava constantemente sob efeito de drogas, especialmente
maconha e cocaína. (Eve)

127

Nos discursos de Josey, Amélie Poulain e Dorothy, a possibilidade de
tratamento para o problema do vício e da dupla personalidade sugestiona a
permanência da mulher no ciclo da violência, fazendo-a crer numa possível cura
para o comportamento agressivo desse homem, e consequente restabelecimento do
vínculo de confiança e afeto entre o casal e o grupo familiar.

As agressões eram mais quando ele estava drogado. Tem gente que
diz assim para mim: “Mas você conhecia o problema e permaneceu.”.
Sim, eu conhecia (enfática), mas queria dar um chance para ele ver
que a droga não era o fim, que hoje em dia tem tratamento. Já
tentamos (família, amigos, companheira) muitas vezes levá-lo a uma
clinica para fazer tratamento mas ele se recusa, não aceita a doença.
(Josey)
É como se ele tivesse dupla personalidade. Espero que ele possa
descobrir a causa desse comportamento agressivo. Eu acredito que
o agressor pode sim se recuperar. (Amélie Poulain)
Um dia pedi aos meus filhos para levarem ele no médico, quem sabe
não é um problema de saúde. Dá até pra pensar que ele tem um
distúrbio de comportamento, pois de repente ele se torna agressivo.
Eu penso que pode ser genética também, o pai dele era muito
agressivo com a mãe e com os filhos. Então, achei que se ele fizesse
um tratamento as coisas poderiam melhorar, mas não teve jeito, ele
não aceitou. (Dorothy)
Eu sofri violência nos meus dois relacionamentos que geraram dois
filhos. O primeiro era mais violento que o segundo. Na época ele (o
primeiro) não usava nada, nem álcool ou drogas, fazia tudo lúcido, no
entanto, ele agora encontra-se internado no João Machado (Hospital
Psiquiátrico). Então com esse não posso contar pra nada... não
existe mais na minha vida... não quero lembrar disso (choro). (Dora)

A fala de Olga foi exclusiva em toda a pesquisa. A personagem traz
embutido em seu discurso o comportamento agressivo do companheiro atrelado à
construção do ser, referenciando desde a concepção de um monstro (uma gestação
tratada como doença) até infância e vida adulta. Afirma ainda, diferentemente das
outras mulheres, a estabilidade familiar em que seu companheiro e agressor se
formou e foi educado.
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Meu marido é muito perturbado. Eu sou a terceira esposa dele que
sofre violência. Apesar de não ter pai, tem um padrasto que lhe trata
como um filho, na casa dos pais dele você não ouve ninguém falar
alto. Essa revolta dele só pode ser proveniente da gestação. A mãe
dele conta que fazia uns 12 anos que tinha tido o primeiro filho, a
barriga dela começou a crescer, os médicos deram o diagnóstico de
fibroma. Então quando as pessoas perguntavam a ela (a mãe) se
estava grávida, ela dizia “Não, estou com um monstro dentro de
mim.” (enfática). No dia em que foi fazer a cirurgia para retirada do
monstro, ela soube que estava grávida. Ou seja, durante 7 meses ela
tomou injeção para evitar, fez tratamento para o fibroma e, ainda, se
referia ao filho que estava crescendo dentro dela como um monstro.
Desde pequeno ele tem esse comportamento briguento e violento.
(Olga)

Dessa forma, podemos constatar que as construções simbólicas das
mulheres

investigadas,

em

relação

ao

comportamento

agressivo

dos

maridos/companheiros, construídas ao longo da sua convivência, estão voltadas
para uma masculinidade dominante, que figurativamente representa o homem
agressor atrelado ao comportamento instável proveniente das concepções de
doença, como vício ou psicopatias, e dos constructos familiares em que os homens
foram criados.
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7 DESFECHO FINAL: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO COMPORTAMENTO
AGRESSIVO DO HOMEM SOB A ÓTICA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA
O desfecho final é o ponto culminante da peça teatral. Neste capítulo se
define a sequência de pensamentos das personagens frente ao comportamento
agressivo do homem. A construção da representação social propriamente dita.
Geralmente, ao sermos instigados pela pesquisa de um fenômeno,
preocupamo-nos em estabelecer uma sintonia, um mesmo ritmo, e, por meio de um
“afinamento de cordas” dos “diversos instrumentos”, pensamos em qual sujeito será
pesquisado, sua relação com o objeto de estudo e quais as técnicas que
utilizaremos para nos apropriarmos dessa investigação. E na tentativa de uma
sinfonia perfeita, um detalhe não é dito ou pensado: a interpretação. Como produzir
uma interpretação que dê conta da representação social pesquisada?
Adiamos a cena final. É o momento de voltarmos aos scripts da trama
mais uma vez.
Conforme Arruda (2005) isso quer dizer que uma coleta e uma
organização bem feitas de dados são condições necessárias e até indispensáveis,
mas não suficientes, da pesquisa científica. É preciso ademais explicar o que eles
significam. Para a autora a preocupação com a eficácia metodológica não pode ser
abandonada, mas não deve esterilizar o pensamento interpretativo para chegar à
compreensão/explicação final dos resultados, à luz da teoria.
A TRS faz uso de métodos sistemáticos para observar, analisar e
compreender um fenômeno do conhecimento do senso comum. No entanto, em
vista da complexidade desse fenômeno, é frequente neste campo de pesquisa a
necessidade de utilização de vários métodos e também a inovação das estratégias
metodológicas (JODELET, 1989; MOSCOVICI, 1992).
Considerando os multimétodos utilizados nesta pesquisa, questionário e
DE, bem como o volume de informações geradas pela complexidade do fenômeno
investigado, a violência, utilizamos para análise textual dos dados o software
ALCESTE conjugado à análise de edição e leitura flutuante. Onde o pesquisador
age como intérprete, ao ler e reler os dados obtidos tantas e quantas vezes forem
necessárias, exaustivamente, fazendo a conexão dos mesmos com o problema
pesquisado. E dá a eles o que Arruda (2005) chama de “desenho integrado”,
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mostrando como circula entre todos os achados a corrente lógica que os anima, a
sua relação e também a sua relação com o mundo.
Portanto, concordamos com Arruda (2005) que alcançar a representação
social, em si, é um exercício de interpretação. Afirma Jodelet (2003), nessa mesma
linha de pensamento, que a coleção de dados que se obtém e se processa não é
ainda a representação social, esta surge da costura que só o olhar do pesquisador
pode fazer, numa perspectiva holística e integradora.
Diante do exposto, a fim de realizarmos a interlocução entre os resultados
obtidos das estórias contadas e os inquéritos, bem como as significações que dão
indícios às representações sociais almejadas, procuramos retornar primeiramente à
análise léxica do corpus “Homens”, gerado pelo ALCESTE e seu campo semântico
(ilustrado na Figura 4, a partir da CHD).
Observamos que a classe 2 parte da renúncia de si mesma à
ressignificação da própria vida, compreendendo o jogo de palavras: trabalho, cuidar,
família e casamento (renúncia de si mesma) e minha_vida. As classes 1 e 3 estão
diretamente relacionadas, uma vez que a denúncia caracteriza-se pelo desejo de
mudança da mulher em romper o ciclo da violência. Na classe 1, cujo foco é a
denúncia, as palavras resolvi, tentei, demonstram a persistência na relação
conjugal, por motivos que podem ser explicados pelas palavras meu_filho e pai. A
palavra

tratamento

denota

os

indícios

das

representações

sociais

do

comportamento agressivo na visão da mulher, associada a bebida, ciúmes e
drogas, bem como a distúrbios de personalidade e às construções familiares. A
classe 3 diz respeito à violência em si e à construção de conceitos e significações,
bem como ao contraponto, gerador de conflitos, seu marido/companheiro é o seu
agressor.
Desse modo, procedemos novamente à leitura in natura dos discursos e
constatamos que, em complemento às classes geradas pelo ALCESTE, o processo
interpretativo de categorização das narrativas levava-nos a esboçar a transformação
das mulheres, frente à ruptura do ciclo violento: da vulnerabilidade à resiliência.
Entre a renúncia de si mesma, a violência e a denúncia, a mulher ressignificava seu
papel de passividade, para sujeito ativo.
Segundo Arruda (2005), é preciso estar atento para isso, observações e
intuições originadas na pré-análise podem se revelar fecundas, mesmo sem serem
contempladas pelo dispositivo de análise escolhido.
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Partindo de uma visão holística e integradora na construção da lógica
interna da representação social anteriormente mencionada de Arruda (2005),
entendemos que é preciso conhecer a realidade do sujeito que constrói a
representação e como ele (o sujeito) interage com o objeto, dentro do contexto em
que está inserido.
Percebemos que as mulheres do estudo, ao renunciarem de si mesmas
por um modelo ideal de família, casamento e marido/companheiro, negam,
ocultam, silenciam, maculam a desilusão e falência da relação conjugal tão
sonhada. Esse processo de desconstrução é silenciado pela mulher, tornando
invisível o problema no espaço familiar. Reforçam a todo momento a insistência e
persistência no ciclo de violência, antes da denúncia, significando submissão,
aceitação, anulação e culpabilização frente ao comportamento agressivo do
homem e à violência, tornando-se seres vulneráveis.
Outra observação pertinente é a crença na resolução do problema por
meio da cura, atribuindo a significação de doença para o comportamento agressivo
do homem. Que pode estar associado ao uso abusivo do álcool e drogas, ao
ciúme excessivo e distúrbios de comportamento. As situações de violência
promovem a travessia, tornam o familiar em não familiar, o conhecido em
desconhecido, representado pela perda de identidade e o não reconhecimento
de si mesma. Os sentimentos gerados compreendem duas dimensões: a
indignação

ao

ser agredida, representada

pela

fúria,

repulsa, perigo,

inconstância; e a condição de vítima, vergonha, desvalorização e a
humilhação.
Diante dessas novas significações, acreditamos que muito provavelmente
as atitudes dessas mulheres justificam-se pelos conceitos formados dentro de
modelos familiares patriarcais de masculinidade dominante.
Nesse entremeio surge então o contraponto, a antinomia do amor e da
violência, o meu companheiro é meu agressor. Do marido ideal à configuração de
monstro, nazista, carrasco, perigo. Depois, um nada, sem significados. Este é o
momento em que, frente à transformação provocada pelas situações de violência, a
mulher aceita a desconstrução dos modelos ideais, condição negada anteriormente,
e eleva-se a condição de resiliente, marcada pela ressignificação da própria vida,
ou seja, pela repaginação da vida (minha_vida), pela religiosidade e pelos filhos.
Em virtude dessa aceitação, ela denuncia. Condicionando-a não mais à submissão.

133

Não apenas o contexto em que estão inseridas, identificamos também as
relações das mulheres com o meio para, assim, organizar a lógica da construção da
representação social do comportamento agressivo do homem, segundo as
concepções de Moscovici e a TRS. Pois entendemos que “é através da atividade do
sujeito e de sua relação com outros que as representações têm origem, permitindo
uma mediação entre o sujeito e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e
constrói” (JOVCHELOVICH, 2000, p. 78).
Para a compreensão da construção das representações sociais do
comportamento agressivo, a partir da mulher em situação de violência, utilizaremos
uma abordagem processual mencionada nos estudos de Moscovici (1978, 2003,
2005) e Jodelet (2001, 2005, 2009) que focaliza o fenômeno das representações
não apenas como produto do pensamento social, mas também como processo.
Assim, definindo dois processos sociocognitivos denominados de ancoragem e a
objetivação.
Para Sá(1996, p.34), a ancoragem
consiste na integração cognitiva do objeto representado (sejam
idéias, pessoas, acontecimentos, relações) a um sistema de
pensamento social pré-existente e, consequentemente, nas
transformações implicadas. (...) Este processo é responsável pelo
enraizamento das idéias. Ancoragem é, portanto, classificação e
denominação.

Enquanto que a objetivação tem a função de duplicar o sentido,
transformando em objeto o que está representado pelo pensamento, ideias,
experiências,

ou

seja,

através

da

objetivação

o

abstrato

se

materializa

(CLEMENTINO, 2009). Segundo Sá (1996, p.39), “é uma operação imaginante e
estruturante pela qual se dá uma forma (ou figura) específica ao conhecimento
acerca do objeto, tornando-o concreto, quase tangível, o conceito abstrato,
materializando a palavra”.
Desse modo, as representações sociais do comportamento agressivo do
homem, a partir da vivência da mulher em situação de violência intrafamiliar,
ancoram-se nos papéis sociais atribuídos ao homem e à mulher, que relega ao
homem o poder na relação, a figura de provedor, viril, e à mulher, a coisificação
como objeto de submissão. Refletindo modelos familiares organizados com base no
patriarcalismo e na desigualdade de gênero. Essas diferenças apontam para
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padrões de identidade, em que tanto o sujeito quanto o objeto investigado
identificam sobre o que é “ser homem e ser mulher” diante das imagens sociais
presenciadas na família. Reforçando a ideia de um modelo dominante de
masculinidade.
Segundo Schraiber et al (2005), essa vivência é construída ao longo do
tempo de vida da pessoa, dentro das condições objetivas de vida enfrentadas, e
modifica-se constantemente a partir do modo como são experimentadas as relações
com o mesmo sexo e com o sexo oposto, tanto no espaço público quanto no privado
(dentro de casa).
Ou seja, essa dinâmica apreendida em meio às relações socioculturais
corresponde às imagens e significados que temos do masculino e do feminino,
conformando tanto nas mulheres em situação de violência intrafamiliar, bem como
nos maridos/companheiros agressores as suas masculinidades e feminilidades.
Há tempos as sociedades desenvolveram-se como patriarcais, sendo o
homem indivíduo de maior valor, por adotar um comportamento e um modo de ser
no espaço público e não na casa. Assim, segundo Schraiber et al (2005), esse
homem é qualificado como de maior valor perante as exigências da vida social, pois
seria o melhor para tomar decisões e agir corretamente. Essa masculinidade
idealizada teria como atributos: a agressividade, competitividade, ambição, virilidade,
austeridade, entre outros.
Isto é, tradicionalmente a construção da masculinidade e da identidade do
ser homem tem sido hegemonicamente associada a um grupo de ideias e práticas
que identificam a virilidade, força e poder nas relações sociais, como características
assimétricas de gênero.
Assim,

admitimos

a

existência

de

uma

masculinidade

modelo,

culturalmente idealizada, a quem Connel (2002) denomina de masculinidade
hegemônica, que expressa padrões aceitos para a posição dominante de homens e
a subordinação de mulheres, relacionando-a a um tipo de masculinidade tida como
exemplar.
A objetivação está intimamente relacionada ao homem, na condição de
dominante, e a violência, como espelho das suas ações familiares. Objetivam-se, de
um lado, a partir da repetição de comportamentos, da reprodução daquilo que já é
conhecido e/ou vivenciado pelo homem, a exemplo de pais agressores e famílias
que banalizam o comportamento agressivo do homem, atribuindo-lhes um
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significado de naturalização e relações familiares fragilizadas. E, do outro, a
configuração de doença, ou de um ser doente, devido ao uso abusivo do álcool e
das drogas, ao ciúme excessivo e distúrbios de personalidade, em virtude da
instabilidade emocional frente a uma contrariedade.
Alguns relatos fortalecem tal pensamento:

Ele apanhava muito do pai. (Amélie Poulain)
O pai dele era muito violento com a mãe e as filhas. Os filhos
homens não. (Eve)
Não podia ser contrariado, qualquer coisa ele já explodia. (Maria)

Portanto configurando-se de um lado como doença, uma vez que a
palavra tratamento teve forte significação nos discursos. Ainda nessa perspectiva,
obtivemos, em um caso específico, a concepção/gestação de um ser violento, uma
vez que nesse período, a gestação do agressor foi tratada como doença, fibroma,
cujas representações eram negativas, como “criação de um monstro” (Olga). E do
outro, as construções familiares que levaram esse homem da condição de
testemunha e vítima da violência à condição de agressor.
Moscovici (1978) descreve o processo social como o meio pelo qual os
objetos e indivíduos são compreendidos baseando-se em modelos ou encontros
anteriores. Processo no qual a predominância do passado sobre o presente engloba
o processo de familiarização, a qual constitui ao mesmo tempo um estado das
relações no grupo e uma norma de julgamento de tudo o que acontece.
Dessa

forma,

entendemos

que

as

representações

sociais

do

comportamento agressivo do homem, sob a ótica da mulher em situação de
violência intrafamiliar, ancoram-se na representação social que a mulher tem sobre o
homem

e

objetivam-se

nas

representações

sociais

da

violência.

Assim,

apresentamos a estrutura figurativa das representações sociais do comportamento
agressivo do homem e sua rede de significados, sob a ótica da mulher agredida.
Fonte: Mulheres participantes do estudo

136

FIGURA – 9: Representação social do comportamento agressivo do homem sob a
ótica da mulher em situação de violência intrafamiliar

Para Moscovici (1978), os estudos representacionais devem ser
compreendidos como um conjunto de suposições, explicações e conceitos que se
originam na vida cotidiana através do processo comunicativo entre os indivíduos.
Nesse sentido, Herzlich (1991) afirma que a representação não é um simples reflexo
do real, mas sua construção, que ultrapassa o próprio indivíduo, revelando a
existência de fenômenos coletivos.
Moscovici (2003) chama a atenção para o fato de os indivíduos não
serem apenas consumidores do imaginário social. Conforme Jovchelovitch
(2008)Eles são, sobretudo, agentes que o colocam em movimento e o recriam
segundo sua inserção na esfera social, cultural e histórica, perspectiva que resgata a
autonomia relativa do sujeito da representação.
Percebemos, diante do esquema figurativo, que as representações
sociais do comportamento agressivo do homem estão construídas a partir do
processo vivido pela mulher em situação de violência, suas relações familiares e
conjugais. Compreendem desde a sua vulnerabilidade como sujeito, até a sua
ressignificação como ser resiliente. A violência intrafamiliar sofrida seria a travessia,
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de um lugar para um não lugar, onde muitas vezes a mulher sente-se perdida, sem
identidade e encontra-se na base da representação.
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8 EPÍLOGO: CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo permitiu uma aproximação com a vivência das
mulheres em situação de violência e, a partir daí, o encontro com o homem
agressor. Fazendo-nos compreender como se constrói a relação entre o casal, cujo
locus da violência encontra-se no espaço mais íntimo, a família.
Buscamos

na

TRS,

proposta

por

Moscovici,

o

aporte

técnico-

metodológico para esta investigação. Pois acreditamos que ela permite uma
aproximação com a subjetividade das mulheres investigadas, sendo possível
compreender a lógica do pensamento acerca do comportamento agressivo do
homem ao longo da convivência, através da cultura adquirida, histórias de vida,
valores, costumes e crenças. E, sobretudo, pelo seu caráter sociocognitivo, que
permite a criação de um espaço interacional entre a mulher, a violência e o homem
agressor, aproximando-nos da realidade em que sujeito e objeto estão inseridos.
Nesse sentido, entendemos que a TRS proporciona o insight necessário
para a apreensão das representações sociais do comportamento agressivo do
homem sob a ótica da mulher em situação de violência. Para isso, necessitamos
identificar e investigar aspectos importantes, tais como: os contextos em que
ocorreram as situações de violência; os fatores relacionados ao comportamento de
risco do homem; traços no processo saúde/doença do homem agressor; e a
significação da violência a partir do seu sítio de lesão. Tais aspectos foram
primordiais para a compreensão das RS do comportamento agressivo do homem.
Compreendemos, a partir dos discursos das personagens e suas RS do
comportamento agressivo do homem, que as relações de conjugalidade estão
baseadas em modelos patriarcais de família, em que os papéis entre homens e
mulheres são atribuídos de forma assimétrica e desigual, permeando sobre esses
atores modos de “ser marido” e “ser esposa”. Cabendo respectivamente ao homem
a significação de poder e domínio nas relações, através de um modelo dominante de
masculinidade, e à mulher, a passividade, submissão e vitimização como sujeito.
Assim, a relação de dominação e desigualdade entre os gêneros foi identificada
como um fator gerador de violência.
Constatamos, ainda, que o homem não se reconhece como agressor,
levando-nos a crer que, no seu contexto familiar, as situações de violência eram
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aceitáveis perante os membros da família, atribuindo-lhes um significado de
naturalização ou banalidade.
Nos dados sociodemográficos, identificamos como traços no processo
saúde/doença do homem agressor o uso abusivo do álcool e drogas; o ciúme como
fator relacionado às situações de violência; o desemprego, a instabilidade financeira
e a baixa escolaridade. Além de fatores como histórico familiar de violência, a
condição de vítima de violência familiar e relações familiares fragilizadas, que
configuram o homem não apenas como agressor, mas também como vítima e
testemunha de violência intrafamiliar. O homem, agora, como agressor, perpetua o
ciclo violento vivido/sofrido na sua família para o relacionamento íntimo.
Dessa forma, compreendemos que a associação desses fatores contribui
para a construção de um comportamento agressivo, tornando o homem mais
propenso a desencadear situações de violência intrafamiliar, bem como ser
reincidente.
O comportamento briguento e/ou nervoso, impaciência e humor
imprevisível frente a uma contrariedade, preocupação ou aborrecimento, além de
alguns estarem sob efeito de álcool e drogas no momento das agressões,
representaram, para as mulheres investigadas, que o comportamento agressivo do
seu marido/companheiro estava atrelado à condição de doença, sendo possíveis o
tratamento e cura. Assim, a crença no restabelecimento dos vínculos afetivos e de
confiança entre o casal e o grupo familiar fez a mulher permanecer no ciclo por
longos anos.
Isso nos faz refletir sobre a necessidade de criar espaços de diálogo nos
quais os homens, sejam eles adultos ou jovens, possam ser ouvidos, estimulados a
refletir sobre seus comportamentos, suas relações de conjugalidade, a questionar
sobre violência e a masculinidade, a construir alternativas para solução de conflitos
que não a prática de violência, e a entender como se pode constituir formas de
interação nas relações de intimidade com base no respeito e na equidade de
gênero.
Considerando o perfil de homem que se apresenta, o espaço em que se
formaram suas relações familiares, além da instabilidade emocional e falta de
autocontrole frente aos conflitos interpessoais, em virtude da perda de autonomia
quando contrariados, apresentados nas narrativas das mulheres durante o convívio
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com seu marido/companheiro, constatamos o uso da violência como reforço de uma
masculinidade dominante proveniente da repetição de papéis.
Quanto à tipificação da violência, a psicológica esteve presente em 100%
dos casos, associada à violência física, com 95%. Algumas mulheres revelaram
certo desconhecimento a respeito da violência psicológica. Tal fato tem sua
relevância quando associado à possibilidade dessas mulheres serem provenientes
de famílias também baseadas no modelo de masculinidade dominante e patriarcal.
Coincidentemente, elas atribuíram a mente como a área geográfica mais afetada
diante da violência, cuja significação está associada à loucura, tristeza e doença.
Isso corrobora com o fato das mulheres do estudo terem tido depressão ou sentido
vontade de morrer diante dos episódios violentos.
Consideramos esses achados importantes para o profissional de saúde,
tornando visível o não dito, uma vez que queixas como dores crônicas, insônia, uso
de ansiolíticos, estresse podem ocultar casos de violência intrafamiliar.
Portanto, ressaltamos que, a partir das RS do comportamento agressivo
do homem sob a ótica da mulher em situação de violência, constatamos que as
relações de gênero não devem ser vistas de maneira simplistas. Ter sido vítima ou
testemunha de violência não necessariamente transforma o homem em autor, porém
os contextos violentos nos quais esses homens vivem indicam a necessidade de se
trabalhar para a redução e prevenção da violência a partir da contextualização da
família, uma vez que esta tem grande papel na transmissão de valores e conceitos.
Entendemos também que outra forma de contribuir para modificar as
bases de uma cultura essencialmente machista é a introdução da temática da
violência nas escolas e universidades, por meio de campanhas, discussões e
trabalhos educativos que possam estimular a reflexão sobre a formação dos papéis
masculinos e femininos. Além do que isso contribui para a formação de profissionais
preparados para uma abordagem adequada e resolutiva, como também, para o
reconhecimento de casos de violência na sua demanda. Por isso a importância de
se investigar os sítios de lesões e suas significações, despertando nos profissionais
a visibilidade para detalhes não vistos no dia a dia.
Em suma, estamos querendo dizer que os resultados apresentados ao
longo da investigação sugerem que é preciso empenhar esforços para o
engajamento da sociedade em geral, mulheres e homens, no sentido da prevenção
e da redução da violência. Acreditamos em iniciativas como a Campanha do Laço
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Branco; criação de grupos de discussões sobre masculinidade, sexualidade e
violência; capacitação de profissionais da ESF, bem como CAPS, para atuarem
junto aos Serviços Psicosocial nos Centros de Referência, na prevenção e
promoção à saúde do homem e do grupo familiar; a abordagem nas escolas e
universidades sobre os diversos tipos de violência(;). Tais iniciativas podem
contribuir para a conscientização e reconstrução de conceitos, envolvendo os
homens agressores na responsabilização da violência cometida.
Por isso reconhecemos que o princípio da intersetorialidade, preconizado
pelo Sistema Único de Saúde, garante a resolutividade dos serviços e estimula a
formação de redes de apoio, permitindo à mulher, ao homem agressor e ao grupo
familiar uma assistência integral à saúde.
É importante frisar que não estamos querendo eximir o caráter penal do
homem agressor, apresentando-o como portador de necessidades, mas, sim, que,
além da pena estabelecida pela Lei Maria da Penha, esses homens possam ser
institucionalmente acolhidos, não se configurando unicamente como caso de polícia.
Enaltecemos, para finalizar, a importância da ESF como porta de entrada
para a atenção básica. Recomendamos que os serviços criem espaços de
acolhimento que favoreçam o diálogo, a escuta, a confiabilidade e o enfrentamento
da violência. Assim como a criação de protocolos de registro ou dispositivos que
possam ajudar o profissional de saúde a agir de forma mais pontual, na identificação
de casos de violência e sistematizar sua assistência.
Esperamos que o estudo em questão possa contribuir nas Políticas
Públicas existentes, em especial a PNAISH, estimulando a importância de envolver
os homens na abordagem da equidade de gênero.

143

144

REFERÊNCIAS

ABRIC, J.C. A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA,
A.S.P.; OLIVEIRA, D.C. (Org.). Estudos interdisciplinares de representação
social. Goiânia: AB Editora, 2000, p.27-38.
ACOSTA, F.; BARKER, G. Homens, violência de gênero e saúde sexual e
reprodutiva: um estudo sobre homens no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Instituto
NOOS, 2003, p.40.
ADEODATO, V.G. et al Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus
parceiros. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.39, n.1, p.108-113, 2005.
AIELLO-VAISBERG, T. Investigação de representações sociais. In: TRINCA, W.
(Org.) Formas de investigação em psicologia: procedimento de desenho-estórias,
procedimentos de desenhos família com estórias. São Paulo: Vetor, 1997. p.255258.
ALBA, M. Representações sociais e memória coletiva: uma leitura. In: ALMEIDA,
A.M.O.; SANTOS, M;F.S.; TRINDADE, Z.A. (org.), Teoria das representações
sociais – 50 anos. Brasília: Technopolitik, 2011.
ALVES, S.L.B.; DINIZ, N.M.F. Eu digo não, ela diz sim: a violência conjugal no
discurso masculino. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.58, n.4, p.38792, 2005.
ANADÓN, M.; MACHADO, P.B. Reflexões teórico-metodológicas sobre as
representações sociais. Salvador: UNEB, 2003. 88p.
ANDRADE, C.J.M.; FONSECA, R.M.G S. Considerações sobre a violência
doméstica, gênero e o trabalho das equipes saúde da família. Revista da Escola de
Enfermagem da USP, São Paulo, v.42, n.3, p.591-595, 2008.
ANDRADE, L.O.M.; BARRETO, I.C.H.C.; BEZERRA, R.C. Atenção Primaria à Saúde
e Estratégia Saúde da Família. In: CAMPOS, G.W.S. Tratado de Saúde Coletiva,
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. p.783-836.
ANZIEU, D. Os métodos projetivos. Tradutora Maria Lúcia E. Silva. Rio de Janeiro:
Campus, 1984.
ARAÚJO, L.F.; COUTINHO, M.P L.; SANTOS, M.F.S. O idoso nas instituições
gerontológicas: um estudo na perspectiva das representações sociais. Psicologia e
Sociedade, São Paulo, v.18, n.2, p.89-98, mai./ago. 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/psoc/v18n2/11. pdf>. Acesso em: set. 2010.
ARAUJO, M.F. A difícil arte da convivência conjugal: a dialética do amor. In: FÉRESCARNEIRO (Org.) Família e casal: efeitos da contemporaneidade. São Paulo: PUC,
2005. p.278-93

145

ARAGÃO, C. O. M.; ARRUDA, A. Bahia, um Brasil evocado em exotismo:
alegria,negritude, sabor e movimento nas representações sociais de universitários.
Psicologia em Revista, v. 14, n. 2, p. 187-202, 2008.
ARRUDA, A. Teoria das representações sociais e teorias de gênero. Cadernos de
Pesquisa, São Paulo, n.117, nov. 2002.
ARRUDA, A. Despertando do pesadelo: a interpretação. In: MOREIRA, A. S. P. et al
(Org.). Perspectivas Teórico e metodológicas em representações sociais. João
Pessoa: UFPB/ Ed. Universitária, 2005, p. 229-257.
AZEVEDO, D.M. Estudo representacional da participação familiar nas
atividades dos centros de atenção psicossocial no município de Natal – RN.
2008. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, UFRN, Natal, RN, 2008.
BAGGIO, M.A. et al O significado atribuído ao papel masculino e feminino por
adolescentes de periferia. Esc. Anna Nery. Revista de Enfermagem, Rio de
Janeiro, v.13, n.4, p.872-878, out./dez. 2009.
BANCHS, M.A. Leitura epistemológica da teoria das representações sociais –
reflexões rumo a um sentido comum menos comum e com mais sentido. In:
ALMEIDA, A.M.O.; SANTOS, M;F.S.; TRINDADE, Z.A. (Org.) Teoria das
representações sociais - 50 anos. Brasília: Technopolitik, 2011.
BARLACH, L. O que é resiliência humana?: Uma contribuição para a construção
do conceito. 2005. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Instituto de Psicologia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.
BARRETO, A. Prevenindo a violência na família e na comunidade. Texto e
Contexto Enfermagem, Florianópolis, v.8, n.2, p.139-48, mai./ago. 1999.
BLAY, E.A. Violência contra a mulher e as negociações. Estudos Avançados, São
Paulo, v.17, n.49, p.87-98, 2003.
BOGDAN, R.C.; BIKLEN, S.K. Notas de campo. In: BOGDAN, R.C.; BIKLEN, S.K.
Investigação qualitativa em educação: uma introdução às teorias e aos métodos.
Porto: Porto Editora,1994. p.150-175.
BOURDIE, P. O poder simbólico. Tradutor Fernando Tomaz, 3.ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2000.
BOURDIEU, P. A dominação masculina. 5.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2007.
BOURDIEU, P. A dominação masculina. 6.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2010.
BRASIL. Código Civil. Coordenação de Maurício Antonio Ribeiro Lopes. 6.ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, art. 1723, caput, 2009a.

146

______. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
do Homem: princípios e diretrizes. Brasília, 2009b. Disponível em:
<http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2008/PT-09-CONS.pdf>. Acesso
em: ago. 2010.
______. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção Básica. Departamento de
Atenção Básica. Acolhimento transforma atendimento e gestão na atenção primária
de Fortaleza. Revista Brasileira Saúde da Família, Brasília, n.23, ano X, p.15-18,
jul./set. 2009.
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Impacto da
violência na saúde dos brasileiros. 1.ed. Departamento de Análise de Situação de
Saúde, Brasília: Ministério da Saúde, 2005a. (Serie B Textos Básicos de Saúde).
______. Ministério da Saúde. Reforma Psiquiátrica e Política de Saúde Mental no
Brasil. Conferência Regional de Reforma dos Serviços de Saúde Mental: 15
anos depois de Caracas. Brasília: Ministério da Saúde, 2005b.
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Política nacional de promoção da saúde. Brasília: Ministério
da Saúde, 2006a. p.60. (Série B. Textos Básicos de Saúde).
______. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, 8
de maio 2006b. Seção 1, p.1.
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação de
Saúde da Comunidade. Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do
modelo assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 1997.
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. A implantação da
unidade de saúde da família. Brasília: Ministério da Saúde, 2000.
______. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP), Resolução n. 196/96. Dispõe sobre pesquisa
envolvendo seres humanos. Brasília: Conselho Nacional de Saúde, 1996.
______. Ministério da saúde. Política Nacional de redução da Morbi-mortalidade por
Acidentes e Violências. Portaria MS/GM n. 737, de 16/05/2001. Diário Oficial da
União, n.96, seçao1e, 18 mai. 2001. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência
Intrafamiliar: orientações para a prática em serviço. Brasília: Ministério da Saúde,
2002. (Séries Cadernos de Atenção Básica n.8 e Série A: Normas e Manuais
Técnicos n.131).
______. Ministério da Saúde. Programa Saúde da Família - PSF. Atenção Básica e
a Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em:
<http://dtr2004.saude.gov.br/dab/abnumeros.php>. Acesso em: out. 2010.

147

______. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária e
Promoção da Saúde. Brasília: CONASS, 2007a.
BRONFENBRENNER, V. The ecology of human development: experiments by
nature and design. Cambridge: Harvard University Press,1979.
CAMARGO, B.V. ALCESTE: um programa informático de análise quantitativa de
dados textuais. In: MOREIRA, A. S. P. et al (Org.). Perspectivas teóricas e
metodológicas em representações sociais. João Pessoa: UFPB/ Ed.
Universitária, 2005. p.511-539.
CAMPOS, G.W.; BARROS, R.B.; CASTRO, A.M. Avaliação de política nacional de
promoção da saúde. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.9, n.3, p.745-749,
2004.
CAMPOS, G.W.S. Equipes de referencia e apoio especializado matricial: uma
proposta de reorganização do trabalho em saúde. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro, v.4. p.393-404, 1999.
CARP, R.M. Elder abuse in the family: an interdisciplinary model for research. New
York: Springer, 2000.
CASTRO, R.V. Prefácio. In: ALMEIDA, A.M.O.; SANTOS, M;F.S.; TRINDADE, Z.A.
(Org..). Teoria das representações sociais - 50 anos. Brasília: Technopolitik, 2011.
CBLB. Campanha Brasileira do Laço Branco. Homens pelo fim da violência.
Disponível em: <http://www.lacobranco.org.br>. Acesso em: fev. 2010.
CECCONELLO, A.M. Resiliência e vulnerabilidade em famílias em situação de
risco. 2003. Tese (Doutorado em Psicologia) - Curso de Pós-Graduação em
Psicologia do Desenvolvimento, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, 2003.
CECCHETTO, F. R. Violência e estilos de masculinidade. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 2004.
CHAUI, M. Participando do debate sobre a mulher e a violência, perspectivas
antropológicas da mulher. 4.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
CHAULK, R.; KING, P.A. Violence in families: assessing prevention and treatment
programs.Washington, DC: National Academy Press,1998.
CLEMENTINO, F.S. Tuberculose: conhecimentos, representações sociais e
experiências da doença no visão do portador. 2009. 176f. Dissertação (Mestrado
em Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, UFRN, Natal,
RN, 2010.
COELHO, S.M.P F.; CARLOTO, C.M. Violência doméstica, homens e
masculinidades. Revista Textos e Contextos, Porto Alegre, v.6, n.2, p.395-409,
2007.

148

CONNELL, R. Masculinities. Stanford: Stanford University, 1995.
______. Understanding men: gender sociology and the nem international research
on masculinities, 2001. Disponível em:<www.europrofem.org/contri/204en/researchon-masculinities.pdf>. Acesso em: set. 2007.
______. On hegemonic masculinity and violence: response to Jefferson and Hall.
Theoretical Criminology, v. 6, n. 1, p. 89-99, 2002.
CONNELL, R. W. Políticas da masculinidade. Educação e Realidade, Porto Alegre,
v.20, n.2, p.185-206, 1995.
CRUZ, A. C. D.; ARRUDA, A. Por um estudo do ausente: a ausência como
objetivação da alteridade em mapas mentais do Brasil. Estudos e Pesquisas em
Psicologia, v.8, n.3, p. 789-806, 2008.
COSTA, R.K.S. A formação acadêmica do enfermeiro para o SUS na percepção
de docentes e discentes da faculdade de enfermagem UERN. 2007. 183 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Natal, RN, 2007.
CECCHETTO, F.R. Violência e estilos de masculinidade. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 2004.
COKER, A.L. et al Physical and mental health effects of intimate partner violence for
men and women. American Journal of Preventive Medicine, v.23, n.4, p.260-268,
2002.
CORTEZ, M.B.; PADOVANI, R.C.; WILLIAMS, L.C.A. Terapia cognitivocomportamental com agressores conjugais. Estudos de Psicologia, Campinas:
v.22, n.1, p.13-21, 2005.
COURTENAY, W.H. Constructions of masculinity and their influence on men's welleing: a theory of gender and health. Soc. Sci. Med., v.50, p.1385-401, 2000.
CUSHNIR, L.; MARDEGAN JÚNIOR, E. Homens e suas máscaras: a revolução
silenciosa. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
DAHLBERG, L.L.; KRUG, E.G. Violência: um problema de saúde pública. Ciência e
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.11, p.1163-1178, 2007. Disponível em:
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtpdfRed.jsp?iCve=63013510007>. Acesso em:
jun. 2010.
DAY, V.P. et al Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Revista de
Psiquiatria, Rio Grande do Sul, v.25, supl.1, p.9-21, abr. 2003.
DESLANDES, S.F.; GOMES, R.; SILVA, C.M.F.P. Caracterização de casos de
violência doméstica contra a mulher, atendidos em dois hospitais do Rio de Janeiro.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.16, n.1, p.129-137, 2000.

149

DINIZ, G.R.S.; PONDAAG, A. Face oculta da violência contra a mulher. In:
ALEMIDA, A.M.O. et al Violência, exclusão social e desenvolvimento humano:
Estudos em representações sociais. Brasília: Ed. UnB, 2006. cap.10, p.233-59
DINIZ, N.M.F. et al Mulheres vítimas de violência sexual: adesão à quimioprofilaxia
do HIV. Revista Latino Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto/SP, v.15, n.1,
p.7-12, 2007. Disponível em: < http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=155>.
Acesso em: out. 2010.
DONG, M. et al The interrelatedness of multiple forms of childhood abuse, neglect,
and household dysfunction. Child Abuse & Neglect, v.28, p.771-784, 2004.
DOSSI, A. P. et al Perfil epidemiológico da violência física intrafamiliar: agressões
denunciadas em um município do estado de São Paulo, Brasil, entre 2001 e 2005.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.24, n.8, p.1939-1952, ago. 2008.
DOUBOVA, S.V. et al Violencia de pareja en mujeres embarazadas en la Ciudad de
México. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.41, n.4, p.582-590, 2007.
DURAN, B. et al Child maltreatment prevalence and mental disorders outcomes
among American Indian women in primary care. Child Abuse & Neglect, v.28, n.4,
p.131-145, 2004.
EDWARDS, V.J. et al The wide-ranging health outcomes of adverse childhood
experiences. In: K.A. Kendall-Tackett & S.M. Giacomoni (Ed.). Child victimization:
Maltreatment, bullying and dating violence. New Jersey: Civic Research Institute,
2005.
ERMEL, R.C.; FRACOLLI, L.A. O trabalho das enfermeiras no Programa de Saúde
da Família em Marília/SP. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo,
v.40, n.4, p.533-539, dez. 2006. Disponível em:
<http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/286.pdf>. Acesso em: set. 2010.
FARIAS, F.L.R.; FUREGATO, A.R.F. O dito e o não dito pelos usuários de drogas,
obtidos mediante as vivências e da técnica projetiva. Revista Latino Americana de
Enfermagem, Ribeirão Preto/SP, v.13, n.5, p.700-707, 2005.
FERNANDES, M.N. Representação social do cuidado transcultural para o
enfermeiro da saúde indígena. 2010. 132f. Dissertação (Mestrado em
Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, UFRN, Natal, RN,
2010.
FERREIRA, A. B. H. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2000.
FIGUEIREDO, W. Assistência à saúde dos homens: um desafio para os serviços de
atenção primária. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.10, n1, p.1-6,
jan./mar. 2005.

150

FONTANELLA, B.J.B.; RICAS, J.; TURATO, E.R. Amostragem por saturação em
pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cadernos de Saúde
Pública, Rio de Janeiro, v.24, n.1, p.17-27, jan. 2008.
FRANCO, M.L.P.B. Representações sociais, ideologia e desenvolvimento da
consciência. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v.34, n.121, p.169-86, 2004.
GARBARINO, J. Adolescent development: an ecological perspective. Columbus,
OH: Charles E. Merrill, 1985.
GARBARINO, J.; CROUTER, A. Defining the community context for parent-child
relations: the correlates of child maltreatment. Child Development, Chicago, v.49,
p.604-16, 1978.
GARBIN, C.A.S. et al Violência doméstica: análise das lesões em mulheres.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.22, n.12, p.2567-2573, dez. 2006.
GARCIA, R.W.D. Representações sociais da comida no meio urbano: um estudo
no centro da cidade de São Paulo. 1993. 218f. Dissertação (Mestrado em
Psicologia) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP,
1993.
GARCIA-MORENO, C. et al Prevalence of intimate partner violence: findings from
the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. Lancet,
London, v.368, p.1260-1269, 2006.
GIACOMOZZI, A.I.; CAMARGO, B.V. Eu confio no meu marido: estudo da
representação social de mulheres com parceiro fixo sobre prevenção da AIDS.
Psicologia: teoria e prática, São Paulo, v.6, n.1, p.31-44, jan./jun. 2004. Disponível
em:< http://pepsic.bvs-psi.org.br/pdf/ptp/v6n1/v6n1a03.pdf>. Acesso em: ago. 2010.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2006.
GOLEMAN, D. Mentiras essenciais, verdades simples: psicologia da auto-ilusão.
Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
GOMES, A.M.T. A representação social da autonomia profissional do enfermeiro na
Saúde Pública. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.58, n.4, p.393-8,
jul./ago. 2005.
GOMES, N.P.; DINIZ, N.M.F. Homens desvelando as formas da violência conjugal.
Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v.21, n.2, p.262-7, 2008.
GOMES, R. Sexualidade masculina e saúde do homem: proposta para uma
discussão. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.8, n.3, p.825-829, 2003.
______. Sexualidade masculina, Gênero e Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.

151

______. et al Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as
mulheres?: As explicações de homens com baixa escolaridade e homens com
ensino superior. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.23, n.3, p.565-74,
mar. 2007.
GOMES, R.; NASCIMENTO, E.F.; REBELLO, L.E.F. As representações sociais da
masculinidade e o ser homem. Seminário Internacional Fazendo Gênero 8: Corpo,
violência e Poder, Florianópolis, ago. 2008.
GOMES, R.A. et al Porque as crianças são maltratadas?: Explicações para a prática
de maus-tratos infantis na literatura. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro,
v.18, n. 13, p.707-714, 2002.
GUEDES, R.N. et al A violência conjugal sob olhar de gênero: dominação e
possibilidade de desconstrução do modelo idealizado hegemonicamente de
casamento. Online Brazilian Journal of. Nursing (Online), Niterói/RJ, v.6, n.3,
set./out. 2007.
HEISE, L. Gender-based abuse: The global epidemic. Cadernos de Saúde
Pública, Rio de Janeiro, v.10, 1995.
HEISE, L.; GARCIA-MORENO, C. Intimate partner violence. In: KRUG, E.G.;
DAHLBER, L.L.; MERCY, J.A.; ZWI, A.B.; LOZANO, R. World Report on Violence
and Health, Genebra: World Health Organization, 2002. p.87-121.
HEISE, L.L. Violence against women: an integrated ecological framework. Violence
Against Women, v.4, p.262-290, 1998.
HEISE, L.L.; ELLSBERG, M.; GOTTEMOELLER, M. Ending violence against
women. Baltimore, M.D: Johns Hopkins University School of Public Health, Center
for Communications Programs, 1999. (Population Reports, Series L, n.11).
HERZLICH, C. A problemática da representação social e sua utilidade no campo da
doença. Physis, Rio de Janeiro, v.1, p.23-36, 1991.
ILHA, M.M.; LEAL, S.M.C.; SOARES, J.S.F. Mulheres internadas por agressão em
um hospital de pronto socorro: (in) visibilidade da violência. Revista Gaúcha de
Enfermagem, Porto Alegre, v. 31, n.2, p.328-334, 2010.
JODELET, D. A fecundidade múltipla da obra a psicanálise, sua imagem e seu
público. In: ALMEIDA, A.M.O.; SANTOS, M;F.S.; TRINDADE, Z.A. (Org.) Teoria das
representações sociais - 50 anos. Brasília: Technopolitik, 2011.
JODELET, D. Loucuras e representações sociais. Petropólis/RJ: Vozes, 2005.
______. As representações sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, D. As
representações sociais, Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. p.17-44.

152

______. O movimento de retorno ao sujeito e a abordagem das representações
sociais. Sociedade e Estado, Brasília, v.24, n.3, p.679-712, set./dez. 2009.
______. Aperçus sur lês methodologies qualitative. In: MOSCOVICI, S.; BUSCHINI,
F. (Ed.), Les methodes des sciences humaines, Paris: Presses Universitaires de
France, 2003. p.139-161.
______. Représentation sociale: phénomènes, concept et théorie. In: MOSCOVICI,
S. Psychologie sociale. Paris: Presses Universitaires de France, 1989. p.357-378.
JONG, L.C. Perfil epidemiológico da violência doméstica contra a mulher em
cidade do interior paulista. 2000. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Saúde
Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
JONG, L.C.; SADALA, M.L.; TANAKA, A.C.D. A. Desistindo da denúncia ao
agressor: relato de mulheres vítimas de violência doméstica. Revista da Escola de
Enfermagem da USP, São Paulo, v. 42, n.4, p.744-751, 2008.
JOVCHELOVITCH, S. Contextos do saber: Representações, comunidade e
cultura. Petrópolis: Vozes, 2008.
JOVCHELOVITCH, S. Para uma tipologia dos saberes sociais: representações
sociais, comunidade e cultura. 2000. Dissertação (Mestrado em Psicologia),
Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2000.
JOVCHELOVITCH, S. Representações sociais e polifasia cognitiva: notas sobre a
pluralidade e sabedoria da razão em psicanálise sua imagem e seu público. In:
ALMEIDA, A.M.O.; SANTOS, M;F.S.; TRINDADE, Z.A. (Org.) Teoria das
representações sociais - 50 anos. Brasília: Technopolitik, 2011.
JOVCHELOVITCH, S. Vivendo a vida com os outros: a intersubjetividade, espaço
público e representações sociais. In: GUARESCHI, P.A.; JOVCHELOVITCH, S.
(Org.), Textos em representações sociais. 5.ed. São Paulo: Vozes, 1999. p.63-85
KRUG, E. G. et al (Org.). World report on violence and health. Geneva: World
Health Organization, 2002.
LAMOGLIA, C.V.A.; MINAYO, M.C.S.Violência conjugal, um problema social e de
saúde pública : um estudo em uma delegacia de polícia no estado do Rio de
Janeiro .Ciência e saúde coletiva (online), Rio e Janeiro, v.14, n.2, p.595-604,
2009.
LAPLANTINE, F. Antropologia dos sistemas de representações da doença: sobre
algumas pesquisas desenvolvidas na França contemporânea à luz de uma
experiência brasileira. In: JODELET, D. (Org.) Representações sociais, Rio de
Janeiro: Eduerj, 2001, p.241-259.
LAURENTI, R.; MELLO-JORGE, M.H.P.; GOTLIEB, S.L.D. Perfil epidemiológico da
morbi-mortalidade masculina. Ciência Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.10, p.3546, 2005.

153

LEÔNCIO, K.L. et al O perfil de mulheres vitimizadas e de seus agressores. Revista
de Enfermagem, Rio de Janeiro: UERJ, v.16, n.3, p.307-312, 2008.
LEVCOVITZ, E.; GARRIDO, N.G. Saúde da Família: a procura de um modelo
anunciado. Cadernos Saúde da Família, Brasília, v.1, p.3-8, jan./jun. 1996.
LIMA, D.C.; BÜCHELE, F.; CLÍMACO, D.A. Homens, Gênero e Violência contra a
Mulher. Saúde e Sociedade. São Paulo, v.17, n.2, p. 69-81, 2008.
LIMA, H.P. et al Significados do feminino no discurso de alcoolistas e a interface
com a saúde mental. Texto e Contexto Enfermagem, Florianópolis, v.19, n.3,
p.496-503, Jul-Set, 2010.
LISBOA, M. (Org.). Inquérito violência de género. Região Autónoma dos Açores.
Relatório final, v. 1. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa, SociNova/CesNova, 2009.
______. Custos sociais: família, amigos, actividade profissional. In: LISBOA, M.
(Org.). Prevenir ou remediar: os custos sociais e económicos da violência contra as
mulheres. Lisboa: Colibri/SociNova, 2006. p.67-76.
LOPES, M.J.M.; SANTÁNNA, A.R.; AERTS, D.R.G. A mortalidade por homicídios
em adolescentes em Porto Alegre de 1998 a 2000. Porto Alegre: GENST, 2000.
LUCK, M.; BAMFORD, M.; WILLIAMSON, P. Men's health: perspectives, diversity
and paradox. London: Blackwell Sciences, 2000.
LYRA-DA-FONSECA J. L.C. et al Homens e cuidado: uma outra família? In: Acosta,
A.R.; VITALE, M.A. (Org.). Família: redes, laços e políticas públicas. São Paulo:
Instituto de Estudos Especiais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003.
p.79-91.
MACHADO, L.Z. Masculinidades e violências: gênero e mal-estar na sociedade
contemporânea. In: SCHPUN, M.R. (Org.). As várias dimensões do
masculino: traçando itinerários possíveis. São Paulo: Boitempo, 2004.
MALTA, D.C. et al Iniciativas de vigilância e prevenção de acidentes e violências no
contexto do SUS. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v.16, n.1, p.45-55,
2007.
MANCE, E.A. A revolução das redes. A colaboração solidária como alternativa póscapitalista. Petrópolis: Vozes, 2001.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia científica. 5.ed.
São Paulo: Atlas, 2003.
MARODIN, M. As relações entre o homem e a mulher na atualidade. In: STREV,
M.N. (Org), Mulher: estudos de gênero. São Leopoldo: Unisinos, 1997. p.9-18.

154

MARTINS, P.O.; TRINDADE, Z.A.; ALMEIDA, A.M.O. O Ter e o Ser:
Representações Sociais da adolescência entre adolescentes de inserção urbana e
rural. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v.16, n.3, p.555-568, 2003.
MELO, Z.M. et al Família, álcool e violência em uma comunidade do Recife.
Psicologia em Estudo, Maringá/PR, v.10, n.2, p.201-208, mai./ago. 2005.
MENDES, C.H.F. Vozes do silêncio: estudo etnográfico sobre a violência conjugal
e fertilidade feminina. 2005. 168f. Tese (Dissertação), Instituto Figueira Fernandes,
Fundação Oswaldo cruz, Rio de Janeiro, 2005.
MENEGHEL, S.N. et al Rotas críticas de mulheres em situação de violência:
depoimentos de mulheres e operadores em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil.
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.4, n.27, p.743-752, 2007.
MINAYO, M.C.S. et al Juventude, violência e cidadania no município do Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Claves/Fiocruz, 1999b.
MINAYO, M.C.S.; SOUZA, E.R. É possível prevenir a violência? Reflexões a partir
do campo da saúde pública. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.4, n.1, p732, 1999a.
______. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11ª ed. São
Paulo: HUCITEC, 2008.
______. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 20ª ed. Petrópolis: Vozes,
2002.
______. Violência e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. p.132. (Coleção Temas
em Saúde).
______. SOUZA, R.E. (Org.), Violência sob o olhar da saúde. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2003.
MIRANDA, F.A.N. et al Enfermagem psiquiátrica: apreensão da representação social
no primeiro dia de aula. UNOPAR Cient., Ciênc. Biol. Saúde, Londrina/PR, v.4, n.1,
p.31-36, out. 2002a.
______. Representações Sociais sobre a atuação do enfermeiro psiquiátrico no
cotidiano. 2002. 218 f. Tese (Doutorado em Psiquiatria) - Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2002b.
MIRANDA, F.A.N. et al Figuras e significados: recursos gráficos na pesquisa de
representações sociais. Revista Eletrônica de Enfermagem, v.9, n.2, p.526-536,
mai./ago. 2007. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v9/n2/v9n2a19.htm>.
Acesso em: 16 set. 2010.
______; FUREGATO, A.R.F. Instrumento projetivo para estudos de representações
sociais na saúde mental. SMAD, Rev. Eletrônica Saúde Mental Álcool Drog.,
Ribeirão Preto/SP, v.2, n.1, fev. 2006.

155

______ et al Representação social da sexualidade entre idosos institucionalizados.
UNOPAR Cient., Ciênc. Biol. Saúde, Londrina/PR, v.7, n.1, p.27-34, 2005.
MIRANDA, F.A.N.; SIMPSON, C.A.; AZEVEDO, D.M.; COSTA, S.S. O impacto
negativo dos transtornos do uso e abuso do álcool na convivência familiar. Revista
Eletrônica de Enfermagem, v.8, n.2, p.222-232, 2006. Disponível em:
< http://www.fen.ufg.br/revista/revista8_2/v8n2a07.htm>. Acesso em: 14 out. 2011.
MONTEIRO, C.F.S.; SOUZA, I.E.O. Vivência da violência conjugal: fatos do
cotidiano. Texto e Contexto Enfermagem, Florianópolis, v.16, n.1, p.26-31, jan./
mar. 2007.
MOREIRA, V.A. Experiência Vivida do Estigma: Um Estudo sobre a Doença
Mental e HIV / AIDS no Nordeste do Brasil. Projeto de Pesquisa (Mestrado em
Psicologia), Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2002.
MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar,
1978.
MOSCOVICI, S. Discussion de la contribution de Bar-Tal & Antebi.
Papers on Social Representations, v.1, p.79-82, 1992.
______. Le rappresentazioni sociali (V. L. Zammuner, Trad.). Bologna, Italia: Il
Mulino. (Original publicado em 1984), 2005.
______. Tradução e revisão de Pedro Humberto F. Campos e Ana Raquel R.
Toraes. Por que estudar Representações Sociais em Psicologia?. Estudos Goiânia,
Goiânia, v.30, n.1, p.11-30, jan. 2003.
______. On Social representations. In: FORGAS, J.P. Social cognition:
perspectives on everyday understanding. London: Academic Press, 1981. p.181-209.
NASCIMENTO, A.R.A.; MENANDRO, P.R.M. Analise lexical e analise de conteúdo:
uma proposta de utilização conjugada. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio
de Janeiro, v.6, n.2, p72-88, 2006.
NASCIMENTO, M. Desaprendendo o silêncio: uma experiência de trabalho com
grupos de homens autores de violência contra a mulher. 2001. Dissertação
(Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de Medicina Social da UERJ, Rio de
Janeiro, 2001.
NATAL. Portal de violência contra a mulher. Disponível em:
<http://copodeleite.rits.org.br/apc-aa-atriciagalvao/home/noticias.shtml?x=102>.
Acesso em: out. 2010.
NÓBREGA, S.M. Sobre a teoria das representações sociais. In: MOREIRA, A.S.P.
(Org.), Representações Sociais: teoria e prática. João Pessoa/PB: Universitária,
2001. p.55-57.

156

NOLASCO, S. Um "homem de verdade”. In: CALDAS, D. (Org.) Homens. São
Paulo: Editora Senac, São Paulo, 1997. p.13-29.
OGATA, M.M. Concepções de saúde e doença: um estudo das representações
sociais de profissionais de saúde. 2000. 232f. Tese (Doutorado em Enfermagem) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade Federal de São Paulo,
Ribeirão Preto/SP, 2000.
OLIVEIRA, F.O.; WERBA, G.C. Representações Sociais. In: STOREY, M.N. et
al. Psicologia Social Contemporânea: livro-texto. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
p.104-117.
OLIVER, P. Care for emergency departament patients whohave experienced
domestic violence: A review of the evidence base. Journal of clinical Nursing, v.16,
n.9, p.1736-1748, 2007.
ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. In: depht study on all forms of
violence against woman. New York, 2006. Disponível em: <http://daccessods.un.org/TMP/8874883.html>. Acesso em: fev. 2010.
OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Relatório Mundial sobre Violência
e Saúde. Brasília: OMS/Opas, 2002.
PMN. PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL. Disponível em:
<http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-3701.html>. Acesso em: out. 2010.
PADOVANI, R.C.; WILLIAMS, L.C.A. Histórico de Violência Intrafamiliar em
Pacientes Psiquiátricos. Psicologia, Ciência e Saúde, v.28, n.3, p.520-535, 2008.
PAULO, A. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.
(Temas da Saúde).
POLIT, D.F.; BECK, C.T.; HUNGLER, B.P. Fundamentos de pesquisa em
enfermagem : métodos, avaliação e utilização. Porto Alegre: Artmed, 2004.
PRESSER, A.D. Mulheres enfrentando a violência de gênero: a voz dos
operadores sociais. 2007. 93f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2007.
RAMÍREZ, D.E. Factores psicosociales de la violencia familiar. Revista Enfermeras,
México, v.37, n.1-2, p.8-15, 2001.
RAIMONDO-FERRAZ, M.I. Perfil da violência contra a mulher em GuarapuavaPR. 2008. 86f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem), Setor de Ciências da
Saúde, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
REINERT, M. Une metodologie d’ analyse des domaim textuelles et une aplication.
Bull Methodol Sociol, v.28, p.24-4, 1998.
______ALCESTE – version 4.7 pour Windows: manuel d’ utilization. Paris: IMAGE,
2005.

157

REISS, A.J.; ROTH, J.A. (Ed.). Violence in families: under standing and preventing
violence. Panel on the under standing and control of violent behavior. National
Academy Press, v.1, p.221-45, 1993.
RIBEIRO, L.M. Saúde mental e enfermagem: em busca da integralidade na ESF.
2007. 118f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem, UFRN, Natal, RN, 2007.
RODRIGUEZ, A.; ARRUDA, A. Labirintos do Tráfico: jovens envolvidos com o crime
- motivações, ingresso e pertencimento. Debates Sociais, Rio de Janeiro, v.67-68,
p. 67-92, 2008.
ROSA, W. A.G.; LABATE, R.C. Programa saúde da família: a construção de um
novo modelo de assistência. Revista Latino Americana de Enfermagem, Ribeirão
Preto/SP, v.13, n.6, p.1027-34, nov./dez. 2005.
RUMMLER, G.; SPÍNOLA, A.W. Tendências temático-profissionais da pesquisa
brasileira com representações sociais em Saúde. O Mundo da Saúde, São Paulo,
v.29, n.2, p.129-34, 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141432832007000300020>. Acesso em: set. 2010.
RYNERSON, B.C.; FISHEL, A.H. Domestic violence prevention training: Participant
characteristics and treatmentoutcomes. Journal of Family Violence, v.8, n.3, p.253267, 1993.
SÁ, C.P. Núcleo Central das Representações Sociais. Petropólis: Vozes, 1996.
SAFFIOTI, H.I.B. No fio da navalha: violência contra crianças e adolescentes no
Brasil atual. In: MADEIRA, F.R. (Org.). Quem mandou nascer mulher?. Rio de
Janeiro: Record, 1997. p.134 -211.
SAGOT, M. Ruta Critica de lãs mujeres afectadas por la violência em America
Latina: estúdios de caso de diez países. San José: Organização Panamericana de
la Salud, 2000.
SAITO, R.X.S. (Org.). Integralidade da Atenção: organização do trabalho no
Programa Saúde da Família na perspectiva sujeito-sujeito. 1.ed. São Paulo:
Martinari, 2008. 160p.
SANTINON, E.P. Você não enxerga nada: A experiência de mulheres vítimas de
violência doméstica e a Lei Maria da Penha. 2010. 242f. Tese (Doutorado em
Enfermagem) - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo,
2010.
SANTOS, R.C.A. Trânsito de saberes na saúde da família e no programa de
educação pelo trabalho e para a saúde: um estudo representacional. 2010. 150f.
Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, UFRN,
Natal, 2010.

158

SCHIAMBERG, L.B.; GANS, D. An ecological framework for contextual risk factors in
elder abuse by adult children. J Elder Abuse Negl, New York, v.11, p.79-103, 1999.
SCHRAIBER, L.B. ; D’ OLIVEIRA, A.F.P.L. Violência contra mulheres: interfaces
com a saúde. Interface - Comunicação, Saúde e Educação, Botucatu/SP, v.9, n.12, p.3-5, 1999.
______. et al Violência contra a mulher: estudo em uma unidade de atenção primária
à saúde. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v.36, p.470-477, 2002.
______. et al Violência e saúde: contribuições teóricas, metodológicas e éticas de
estudos da violência contra a mulher. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro,
v.25, supl.2, p.205-16, 2009.
______; GOMES, R.; COUTO, M.T. Homens e saúde na pauta da Saúde Coletiva.
Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.10, n.1, p.7-17, 2005.
______; D’OLIVEIRA, A.F.P.L.; COUTO, M.T. Violência e Saúde: estudos científicos
recentes. Revista da Saúde Pública, São Paulo, v.40, p.112-120, 2006.
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de analise histórica. Educação e Realidade,
Porto Alegre, v.20, n.2, p.71- 99, 1995.
SCHERER, M.D.A.; MARINO, S.R.A.; RAMOS, F.R. Rupturas e resoluções no
modelo de atenção à saúde: reflexões sobre a estratégia saúde da família com base
nas categorias kuhnianas. Interface - Comunicação, Saúde e Educação, v.9, n.16,
p.53-66, set. 2004 / fev. 2005.
SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil para analise histórica. Educação e realidade,
Porto Alegre, v.20, n.2, p.135-50, 1995.
SELLTIZ, C.; WRIGHTSMAN, L.; COOK, S.Métodos de pesquisa nas relações
sociais. KIDDER, L.H.; MALUFE, J.R. (Coord.). 4.ed. São Paulo: EPU, 1987.
SIGNORI, M.; MADUREIRA,V.S.F. A violência contra a mulher na perspectiva de
policiais militares: espaço para promoção da saúde. Acta Sci Health Sci,
Maringá/PR, v.29, n.1, p.7-18, 2007. Disponível em:
<http://eduem.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHealthSci/article/view/100>. Acesso em:
jun. 2007.
SILVA, C.A.B. A violência de todas as formas - um problema de saúde coletiva.
RBPS, v.19, n.1, p.1-2, 2006.
SOARES, B.M. Mulheres invisíveis: violência conjugal e novas políticas de
segurança. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
SOUTO, C. M. R. M.; BRAGA, V. A. B. Vivencias da vida conjugal: posicionamento
das mulheres. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.62, n. 5, p.670-4,
2009.

159

SOUZA, H.M, et al Pólos de capacitação, formação e educação permanente para o
Programa de Saúde da Família. In: Ministério da Saúde. Política de Recursos
Humanos em Saúde: Seminário Internacional. Brasília, 2002. p.147-55.
SPINK, M.J.P. O conhecimento no cotidiano: representações sociais na
perspectiva da psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 1993.
SUÁREZ, M.; BANDEIRA, L. (Org.). Violência, gênero e crime no Distrito Federal.
Brasília: Editora UnB, 1999.
SULLCA, T.F.; SCHIRMER, J. Violência intrafamiliar na adolescência na cidade de
Puno - Peru. Revista Latino Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto/SP,
v.14, n.4, jul./ago. 2006.
TAVARES, F.A. Das lágrimas à esperança: o processo de fortalecimento das
mulheres em situação de Violência Doméstica. 2008. 234f. Dissertação (Mestrado
em Serviço Social) - Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
Faculdade de Serviço Social, Porto Alegre, 2008.
TEIXEIRA, P.A.S.; PINTO, A.S.; MORAES, O.C.R (Org.), Dossiê Mulher 2010.
5.ed., Rio de Janeiro: Riosegurança, 2010. (Série Estudos 2).
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Zahar; 1980.
TOLAN, P.H.; GUERRA, N.G. What works in reducing adolescent violence: an
empirical review of the field. Boulder, CO: University of Colorado, Center for the
Study and Prevention of Violence, 1994.
TRINCA, W. Investigação clínica da personalidade: o desenho livre como
estímulo de percepção temática. Belo Horizonte: Interlivros, 1976.
TURATO, E.R. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa.
Petrópolis: Vozes, 2003.
VARMA, D. et al Intimate partner violence and sexual coersion among pregnant
women in India: relationship with depression and post-traumatic stress disorder.
Journal of Affective Disorders, Amsterdam, v.102, n.1-3, p.227-235, 2007.
VECCHIA, M.D.; MARTINS, S.T.F. Concepções dos cuidados em saúde mental por
uma equipe de saúde da família, em perspectiva histórico-cultural. Ciência e Saúde
Coletiva, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/csc/v14n1/a24v14n1.pdf>. Acesso em: 30 set. 2010.
VECINA, T.C.C. Definição de abuso na infância e na adolescência. In: FERRARI, D.
C. A.; VECINA, T.C.C. (Org). O fim do silencio na violência familiar: teoria e
prática. São Paulo: Agora, 2002. p.81-94
VELOZ, M.C.T.; NASCIMENTO-SCHULTZ, C.M.; CAMARGO, B.V. Representações
sociais do envelhecimento. Psicologia: reflexão e crítica, Porto Alegre, v.12, p.479501, 1999.

160

VIANNA, N.A. et al Uma proposta da intersetorialidade para investigar a poluição
atmosférica e alergias respiratórias. Gazeta Médica da Bahia, Salvador, v.8, p.8692, 2008.
VIEIRA FILHO, N.G.; NÓBREGA, S.M. A atenção psicossocial em saúde mental:
contribuição teórica para o trabalho terapêutico em rede social. Estudos de
Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, v.9, n.2,
p.373-379, 2004.
XAVIER, E A. et al História oral de homens que praticavam violência sexual contra
crianças e adolescentes. Oralidades: Revista de História Oral, ano 5, n.9, São
Paulo: NEHO/LEI-USP, 2011.
WINNICOTT, D.W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
WORLD HEALTH ORGANIZATION(WHO). Milestones: Changing the face os
violence prevention. 2005b. Disponível em:
<http://www.who.int/violence_prevention/violence/world_report/en/>. Acesso em: jul.
2010.
______. Who multi-contry study on women’s health domestic violence against
women: summary report of initial results on prevalence, health outcomes and
women’s responses. Geneva: World Health Organization, 2005a.
______. The World report on violence and health. 2002. Disponível em:
<http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en>. Acesso
em: jul. 2010.

161

162

APÊNDICE - A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN
CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “ATENÇÃO À SAÚDE
DO HOMEM: o agressor, a violência intrafamiliar e as representações sociais da
mulher vitimizada”, desenvolvida por Vannucia Karla de Medeiros Nóbrega, aluna do curso
de Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob
orientação do Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda.
Sua participação é livre e voluntária, o que significa dizer que você poderá se recusar
a participar ou retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, sem que isso
lhe traga nenhum prejuízo.
Esta

pesquisa

procura

compreender

os

sentimentos

e

significados

do

comportamento agressivo do homem, na ocorrência de violência doméstica, a partir da
opinião e vivência da mulher agredida. Caso aceite o convite, você irá participar de duas
etapas da pesquisa: na primeira você fará um desenho e depois contará uma estória sobre a
imagem construída, chamada de Desenho-Estória (DE); na segunda etapa você responderá
perguntas objetivas de um questionário sobre seus dados pessoais, o agressor e a
ocorrência da violência.
Os riscos envolvidos com sua participação são emocionais. Caso você se emocione
ao contar e relembrar a violência sofrida, você pode se recusar a responder qualquer
pergunta. E, se quiser e sentir vontade, poderá conversar com a psicóloga do serviço em
que estamos realizando a pesquisa.
Com a sua participação você terá os seguintes benefícios: além da possibilidade de
expressar seus medos, sentimentos, desabafos e expectativas futuras frente à sua
experiência, você nos ajudará a entender o comportamento agressivo do homem. E, dessa
forma, mostrar a importância de cuidar e olhar para esses homens, a fim de que se possam
reconstruir os laços afetivos e de confiança do casal e da família.
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos
resultados será feita de forma que não identifique você.
Se você tiver algum gasto comprovadamente da pesquisa, você será ressarcida. Do
mesmo modo, acontecendo algum dano em decorrência de sua participação nesta
pesquisa, você terá direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito desta
pesquisa, poderá perguntar a Vannucia Karla de Medeiros Nóbrega, no endereço: Campus
Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN), CEP: 59.072-970. Ou pelo telefone: (84)
3215-3196. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê
de Ética em Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova,
Caixa Postal 1666, CEP 59072-970, Natal/RN – Brasil. Ou pelo telefone: 3215-3135.

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os
riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa
intitulada “ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM: o agressor, a violência intrafamiliar e as
representações sociais da mulher vitimizada”.

______________________________
Participante da Pesquisa
(Assinatura)

______________________________
Pesquisador Responsável
(Assinatura)

Natal/RN, ______ de________________ de ________

Impressão digital para
aqueles impossibilitados
de assinar.
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APÊNDICE - B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN
CEP: 59.072-970 Fone: 3215-3196 E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br

TÍTULO DA PESQUISA:
ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM: o agressor, a violência intrafamiliar e as
representações sociais da mulher vitimizada

ENTREVISTA Nº: _______ DATA: ____/____/____ HORÁRIO: _______

I. CLASSIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA

1. Idade: _______
2. Cor / Raça: ( ) Parda ( ) Branca ( ) Preta ( ) Indígena ( ) Amarela
3. Religião: ( ) Católica ( ) Evangélica ( ) Espírita ( ) Nenhuma ( ) Outra:
____________
4. Estado Civil: ( ) Solteira ( ) Casada ( ) Viúva ( ) Divorciada
( ) Outro: ____________
Condição atual: ( ) Separada de corpos ( ) Separada judicialmente
( ) Outro: ____________
5. Filhos: ( ) Não tenho ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 - 5 ( ) mais de 5
6. Escolaridade: ( ) Não sabe ler nem escrever ( ) Fundamental Completo
( ) Fundamental Incompleto ( ) Médio Completo ( ) Médio Incompleto
( ) Superior Completo ( ) Superior Incompleto ( ) Especialização
( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós-Doutorado
7. Profissão / ocupação: ______________
8. Renda Própria: ( ) Sim ( ) Não ( ) Benefício Social
Se SIM, a média salarial: ( ) Menos de um SM ( ) 1 SM ( ) 2 SM ( ) 3
– 5 SM ( ) Mais de 5 SM

165

9. Usa algum medicamento controlado: ( ) Sim ( ) Não
Se SIM, em que circunstância: _____________________

II. CLASSIFICAÇÃO DO AGRESSOR
1. Autor da agressão: _______
2. Idade: _______
3. Cor / Raça: ( ) Parda ( ) Branca ( ) Preta ( ) Indígena ( ) Amarela
4.
(
(
(

Escolaridade: ( ) Não sabe ler nem escrever ( ) Fundamental Completo
) Fundamental Incompleto ( ) Médio Completo ( ) Médio Incompleto
) Superior Completo ( ) Superior Incompleto ( ) Especialização
) Mestrado ( ) Doutorado ( ) Pós-Doutorado

5. Profissão / ocupação: ______________
6. Renda Própria: ( ) Sim ( ) Não
Se SIM, a média salarial: ( ) Menos de um SM ( ) 1 SM ( ) 2 SM ( ) 3 –
5 SM ( ) Mais de 5 SM
7. Fatores de risco para o comportamento agressivo do homem:
( ) Uso e abuso de drogas ( ) Uso e abuso de álcool ( ) Desemprego
( ) Ciúmes ( ) História familiar de agressão ( ) Vítima de violência familiar
( ) Relações familiares fragilizadas
( ) Outro: ______________________________________

III. TIPIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA
1. Natureza da violência:
Físicas: ( ) Socos ( ) Tapas ( ) Empurrões ( ) Puxão de cabelo ( ) Chutes
( ) Cortes ( ) Queimaduras ( ) Outras: _______________________________
Psicológicas: ( ) Insultos ( ) Xingamentos / gritos ( ) Humilhação
( ) Chantagem / ameaça de morte ( ) Isolamento de amigos e familiares
Sexual: ( ) Sexo forçado no casamento ( ) Obrigar a prática do sexo
( ) Submeter a carícias sexuais sem consentimento – estupro
Privação e negligência: ( ) Privação arbitrária de cuidar da aparência pessoal
( ) Privação arbitrária de gerenciar seu próprio dinheiro ( ) Privação arbitrária
de trabalhar ( ) Privação arbitrária de estudar ( ) Omissão de cuidados
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2. Parte do corpo que foi mais agredida:
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APÊNDICE – C

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN
CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br

FOLHA PARA O DESENHO-ESTÓRIA

Sua participação faz-se imprescindível neste estudo. No primeiro momento, pede-se
que você desenhe o que lhe vier à mente. No segundo momento, solicita-se a
atribuição de um título ao desenho e, em seguida, associe três palavras
relacionadas à imagem construída. No terceiro momento, explique o seu desenho e
palavras através de uma estória, que pode ser escrita, ou narrada e gravada. No
quarto momento, pede-se que a participante do estudo responda um roteiro não
convencional, o qual chamamos de inquérito, que será gravado. Ressaltamos que
todas as informações obtidas serão sigilosas. Desde já agradecemos seu interesse
e colaboração.
Participante Nº: _____

Título:

Data de realização/Horário:_________________

168

169

ANEXO – A

170

ANEXO – B

171

ANEXO - C

172

