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Assim como viver sem ter amor não é viver 

Não há você sem mim, eu não existo sem você... 

Vinícius de Moraes 
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Sou mulher 

 

 

 

Sou mulher 

Sofrida, mal amada 

Humilhada, desempregada, 

E só. 

 

Sou mulher 

Com meus conflitos, 

Atritos, 

Meus gritos 

E só. 

 

Sou mulher 

Cheia de sonhos,  

Risonhos, 

Medonhos 

Enfadonhos 

E só. 

 

Sou mulher 

Apaixonada, 

Rejeitada, abandonada 

E só. 

 

Sou mulher 

Casada,  

Pisada, 

Sem nada 

E só. 

 

Sou mulher 

Sem nome, 

Amo um homem 

Lobisomem, 

Horrível! 

Continuo só. 

 

 

Lucília Nóbrega
1
 

 

 

                                                           
1
 Crônica escrita por minha avó, falecida em 2010 e extraída do seu livro “Correnteza de Lembranças. 

Vivências, Crônicas e Poesias”, publicado em 2002. 
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RESUMO 

O homicídio seguido de suicídio (H/S) tem sido definido como um impactante crime em 

que uma pessoa tira a vida de outra e depois se mata em até 24 horas. Configura-se como 

uma violência de gênero, pois os homens são, em maioria, os assassinos e as mulheres, 

vítimas. Este trabalho tem como objetivo compreender os sentidos da experiência de um 

H/S, a partir de mulheres que sobreviveram a este ato. Tal estudo configura-se como uma 

pesquisa fenomenológica-hermenêutica, baseada na ontologia heideggeriana. Foram 

entrevistadas três sobreviventes de H/S, cujas narrativas permitiram nos aproximarmos dos 

sentidos presentes nas suas existências. Os depoimentos foram transcritos e interpretados 

de acordo com o círculo hermenêutico, tal como proposto por Martin Heidegger. A partir 

das entrevistas das participantes da pesquisa percebemos que tais mulheres construíram 

sentidos em suas existências, representados no alicerce familiar e pela presença de um 

marido e de filhos. Projeto este que movia as suas vidas em direção à construção de 

modos-de-ser. Percebemos a presença da historicidade construindo sentidos para a 

existência dessas mulheres. Constatamos relatos de uma vivência de relações amorosas 

caracterizadas por forte ciúme, com a presença de fantasias de traição, e marcadas por um 

cuidado na relação afetiva que as colocava na posição de objeto de posse dos seus 

companheiros. Refletimos que tal modo de cuidar restringia a sua existência a ser-para-o-

marido. Assim, os sentidos que moviam as suas existências, os quais destinavam os seus 

caminhos existenciais, era a constituição de uma família, de uma referência para suas 

vidas, de viverem um amor, e de cuidarem de seus filhos. Portanto, muito além dos 

aspectos já conhecidos em estudos sobre a violência contra a mulher, o que fazia essas 

mulheres continuarem a escolher essa relação era o sentido que elas tinham para a sua 

existência. Espera-se que este estudo contribua para a construção de um novo olhar acerca 

da violência contra mulher, tendo como fundamento a fenomenologia hermenêutica 

heideggeriana.  

Palavras-chave: pesquisa fenomenológica, fenomenologia hermenêutica, homicídio 

seguido de suicídio, violência doméstica. 
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ABSTRACT 

The murder-suicide (H / S) has been defined as a shocking crime in which a person takes 

the life of another and then kills himself within 24 hours. Set up as a gender violence, 

because men are in majority, the killers and the women victims. This study aims to 

understand the meanings of the experience of a H / S, from women who have survived this 

act. This study sets up as a hermeneutic phenomenological research, based on Heidegger's 

ontology. We interviewed three survivors of H / S, whose narratives allowed to approach 

the senses present in their lives. The interviews were transcribed and interpreted in 

accordance with the hermeneutic circle, as proposed by Martin Heidegger. From the 

interviews of research participants perceive that these women have built their senses in 

stocks, represented the family foundation and the presence of a husband and children. This 

project that moved their lives toward the construction of modes-of-being. We noticed the 

presence of historicity constructing meanings for the existence of these women. We found 

reports of an experience of loving relationships characterized by strong jealousy, with the 

presence of fantasies of betrayal, and marked by a careful affective relationship that put 

them in the position of object possession of his companions. Reflect that such caring 

restricted their existence being-for-husband. So the senses that moved their stocks, which 

aimed his ways existential, was the creation of a family, a reference to their lives, to live a 

love, and care for the children. Therefore, beyond the already known aspects in studies on 

violence against women, which made these women continue to choose this relationship 

was the sense that they had for their existence. It is hoped that this study will contribute to 

the construction of a new look on violence against women, taking as a basis the 

Heideggerian hermeneutic phenomenology. 

Keywords: phenomenological research, hermeneutic phenomenology, murder-suicide, 

domestic violence. 
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Introdução 

“Assassinato choca moradores da Redinha” 

Separação foi o motivo para o homicídio seguido de suicídio praticado por policial 

militar. Matar ou morrer por amor? No caso do policial militar Alfredo Rodrigo Filgueira 

do Nascimento, de 30 anos, a estória pode ser escrita das duas formas. Na noite de ontem, 

após as 22h, o marido transtornado acabou com a vida dele e da esposa por motivo de 

separação.”  

Fonte: nominuto.com, publicado em 14.02.2009 

 

Notícias como essa ilustram jornais de todo o país: crimes envolvendo o homicídio 

de uma parceira seguido do suicídio de seu agressor. Tal fenômeno é descrito pela 

literatura como homicídio seguido de suicídio (H/S) e provocam sentimentos como 

perplexidade, inquietação e questionamentos: quais seriam os motivos para um casal, ou 

ex-casal, ser protagonista de tal acontecimento em que se mata e morre pelos fatores 

envolvidos nesta relação amorosa? Para os familiares, amigos e conhecidos dos envolvidos 

em um H/S, as buscas por explicações e justificativas são inúmeras, o que revela o grau de 

mobilização que tal fenômeno provoca nas pessoas. 

Enquanto pesquisadora, estudando suicídio desde a graduação em Psicologia, ao ter 

contato com notícias como essa, percebo a curiosidade científica ser provocada por tal 

temática. Durante a realização de Mestrado (Azevedo, 2005; Azevedo, Dutra, 2010), ao 

estudar a tentativa de suicídio em adolescentes por questões amorosas, pudemos perceber a 

forma como os sujeitos em nossa sociedade têm arraigados, em seu conjunto de 

significações, o mito do amor romântico. As expectativas de relações duradouras, que 

favorecessem a construção de uma família, que atendessem à expectativa da conquista de 

um amor único, foram resultados que nos fizeram atentar para a relevância deste tema para 

a compreensão de aspectos da existência humana e das formas de interação entre os 

participantes da pesquisa. Ao concluir o estudo mencionado, questões sobre o amor e o 
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desejo de morrer por este amor, ou pela falta dele, permaneceram alimentadas pelo contato 

com notícias como as apresentadas anteriormente. 

A temática do homicídio seguido de suicídio, objeto desta pesquisa, constitui, 

assim, uma continuação dos estudos relativos ao suicídio, realizado no mestrado, como já 

mencionado antes. 

A prática psicológica fundada na Fenomenologia nos permitiu pensar a violência 

contra a mulher, temática deste estudo, para além dos números estatísticos, já explicitados 

nos estudos encontrados sobre este tema. 

Ao entrarmos em contato com a temática do presente trabalho é impossível não nos 

remetermos ao conhecido ditado popular que diz que se este amor não é mais meu, não 

será de mais ninguém. Quantas músicas e poesias não retratam o amor como algo que 

consome o viver daqueles que nele estão envolvidos? Quantas músicas não retratam a dor 

da separação como algo insuportável ao ser humano? Indagações como estas movem o 

interesse pela presente pesquisa. Do mesmo modo, pressupostos que nos levam a pensar se 

os sentidos de ser mulher não seriam construídos histórica e culturalmente, produzindo 

implicações para a dinâmica da relação amorosa. Assim algumas questões nos interessam: 

como a historicidade surge na relação amorosa? A relação conjugal reproduziria os 

sentidos construídos sobre o ser mulher, em sua dimensão existencial, reforçando a 

supremacia masculina e a subordinação da mulher, tal como tem sido considerado na 

literatura sobre violência contra a mulher? Ainda mais quando tais sentimentos são levados 

ao extremo pensando-se em matar e morrer por esse amor, ou pela perda dele, como no 

caso do homicídio seguido de suicídio.  

Entretanto, pensar a respeito de uma violência como a presentificada no homicídio 

seguido de suicídio, é falarmos de alguns temas relevantes que dão suporte à compreensão 

deste fenômeno, tais como: refletirmos sobre a violência contra a mulher, o percurso e a 
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construção do feminino ao longo da história e a implicação desses aspectos na construção 

dos papéis de masculino e feminino na sociedade.  

Concordamos que a violência contra a mulher é um problema de saúde pública, 

ideia esta corroborada por dados como os apresentados pelo Mapa da Violência de 2012, 

desenvolvido por Waiselfisz (2011), em que notifica-se o assassinato de aproximadamente 

91 mil mulheres no Brasil nos últimos 30 anos. Isto faz do Brasil o 7º país do mundo em 

homicídios de mulheres. Além disso, tal registro sinalizou que em 2010, 40% dos óbitos 

de mulheres no Brasil aconteceram na residência ou habitação da vítima, o que nos permite 

pensar que a violência contra a mulher se constitui como uma violência doméstica. No 

Brasil, o estado em que mais se matam mulheres é o Espírito Santo, com 9,4 homicídios 

para cada 100 mil mulheres; já o Rio Grande do Norte, é o 20º, com 3,8 assassinatos para 

cada 100 mil mulheres. Entretanto, quando estes dados são pensados em nível de capitais 

brasileiras, Natal (RN) é a 11º capital do Brasil em que ocorrem mais assassinatos de 

mulheres, com 6,3 homicídios para cada 100 mil mulheres. As capitais com maiores taxas 

de homicídio de mulheres do Brasil são as capitais da região norte. 

Segundo Waiselfisz (2011), apesar do expressivo número de assassinatos de 

mulheres em Natal, quando tais dados são considerados em relação aos demais municípios 

brasileiros (incorporando aqueles com mais de 26 mil mulheres habitantes na região), 

Mossoró (RN) ocupa a 55ª posição com 10,4 homicídios para cada 100 mil mulheres. É 

importante ressaltar que a faixa etária com maior incidência deste tipo de violência é de 

mulheres com idade entre 15 e 29 anos. 

É interessante destacar que tal estudo mostra que há uma mudança de agressor 

contra a mulher, à medida que há uma progressão na faixa etária deste grupo. Até os 

quatro anos de idade, quem responde pelo maior contingente de agressões contra a mulher 

é a mãe; a partir dos 10 anos, a figura paterna ocupa esta posição. A partir dos 20 anos até 
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os 59 anos vemos, progressivamente, o papel de agressor ser ocupado pelo companheiro 

ou pelo ex-parceiro. A partir dos 60 anos, são os filhos aqueles que agridem com maior 

frequência as mulheres brasileiras.  Importante pensarmos que no Brasil, na faixa etária 

entre 20 e 49 anos, em 65% dos casos de agressão contra a mulher, o agressor era o 

companheiro ou ex. É relevante destacarmos também que o meio mais utilizado para 

agredir as mulheres no Brasil no ano de 2011 foi a força e o espancamento, e em cerca de 

51,6% dos atendimentos foi verificada uma reincidência da violência nesta relação, o que 

suporta os dados da literatura de uma permanência numa relação violenta. Os presentes 

dados nos convocam a pensar esta realidade e refletir sobre os aspectos presentes na 

violência contra a mulher. Eles nos intimam a pensar o por que de tais atos serem 

crescentes, e em como, mesmo após políticas públicas terem sido criadas para amenizar 

esta problemática, os números continuam a ser expressivos destacando-se, inclusive, 

mundialmente.  

 As reflexões neste trabalho terão como base os pressupostos teóricos alicerçados 

nas ideias de Martin Heidegger. Este filósofo, que trouxe de volta à filosofia o 

questionamento sobre o sentido do ser, pensa o ser, o homem, como se constituindo no 

mundo, como um ser-no-mundo. Portanto, ao nos debruçarmos sobre o fenômeno do 

homicídio seguido de suicídio, não estaremos deixando de considerar que tal fenômeno 

está inscrito e relacionado ao mundo em que se lança e desvela sentidos de ser, de ser 

mulher, ser homem, ser-em-relação. Tais pressupostos nos auxiliarão, também, na 

construção de um modo interpretativo dos dados, os quais estão consonantes com um 

modo de fazer pesquisa fenomenológico-hermenêutica, baseada na ontologia 

heideggeriana, utilizando como instrumento de acesso ao vivido a entrevista semi-

estruturada, e olhar compreensivo, através do círculo hermenêutico como proposto por 

Heidegger.  
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Toda a contribuição heideggeriana ao pensar o homem, o Dasein, como um ser-no-

mundo-com-os-outros, dentre outras ideias de sua ontologia, nos auxiliarão a pensar a 

mulher vítima de uma violência doméstica, sobrevivente de uma tentativa de homicídio 

seguido de suicídio de seu parceiro. Desse modo, ao se pensar sobre a mulher, para além 

do que as estatísticas revelam, ou seja, refletir a partir da sua experiência, será possível que 

os sentidos deste existir se desvelem e dialoguem com as teorias e a ontologia 

heideggeriana. Portanto, temos como objetivo, neste estudo, compreender os sentidos de 

um homicídio seguido de suicídio, a partir de mulheres que sobreviveram a este ato. 

 Deixemos as portas abertas.  

 

- Justificativa 

Ao longo das reflexões e das leituras na revisão de literatura sobre o tema deste 

trabalho, pudemos perceber a dificuldade em estudar o homicídio seguido de suicídio. O 

maior desafio, além do teor mobilizador do tema, está no fato de que poucos estudos foram 

desenvolvidos sobre tal temática. Tal assertiva é corroborada por autores como Bins, Doler 

e Teitelbaum (2009), os quais ressaltam que a literatura tem uma prevalência relativamente 

pequena desta temática, se comparada à ocorrência de homicídio e suicídio separadamente. 

Em artigo produzido por Sá e Werlang (2005), as autoras tentaram desenvolver pesquisa 

em bancos de dados objetivando levantar os estudos publicados sobre esta temática entre 

os anos de 1990 a 2005. Elas constataram que no período estudado, foram publicados 37 

artigos, catalogados nos bancos de dados computadorizados. Os Estados Unidos são o país 

que apresentou o maior número de estudos realizados (oito estudos) além de ter publicado 

o maior número de artigos (15 publicações). 

 Outro dado chama a atenção na pesquisa das referidas autoras, e relaciona-se ao 

fato de que não foi encontrada nenhuma pesquisa catalogada sobre H/S no Brasil. Além 
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disso, as autoras constataram que não existe um código específico para referir o H/S nas 

delegacias de polícia, o que faz com que o registro desse evento esteja sendo realizado de 

forma pouco estruturada e organizada, dificultando o acesso às ocorrências. Tal fato pôde 

ser confirmado em nossa incursão junto às Delegacias da Mulher de nosso estado, nas 

quais verificamos que tais dados não estavam especificados em uma categoria 

identificatória desse tipo de violência, e quando estavam registrados, vinculavam-se ao 

artigo 121, referente aos crimes de tentativa de homicídio. Tal dado é corroborado por 

Marzuk (1992), que sugere a necessidade de uma padronização da notificação deste tipo de 

violência para facilitar futuras ações para melhor compreensão deste fenômeno. Vale dizer 

que nas evidências constatadas no estudo de Sá e Werlang (2005), nenhuma das pesquisas 

desenvolvidas no período estudado teve como estratégia metodológica a entrevista com 

sobreviventes desse tipo de violência. Até o presente momento, encontramos apenas um 

estudo com esta característica no Brasil, em que foram analisadas as notícias dos jornais 

sobre H/S e entrevistas com familiares e sobreviventes desse crime (Teixeira, 2009). 

Entretanto, como bem aponta a autora dessa pesquisa, cujo percurso abordava tal 

fenômeno a partir de uma abordagem de construção social do masculino e do feminino, 

faz-se importante ampliar as referências, com estudos que abordem a dimensão psicológica 

e existencial dos indivíduos. 

 A referência a tais observações, pontuadas pelo estudo das autoras aqui citadas, é 

de grande relevância para justificar a importância do desenvolvimento de pesquisas que 

envolvam o tema do homicídio seguido de suicídio. Principalmente de estudos que tenham 

como foco da temática a experiência de quem a vivenciou. A explicação para a existência 

de poucos estudos sobre a temática aqui indicada pode ser pensada junto a autores como 

Marzuk (1992) que relata a dificuldade em se estudar o H/S em função da sua baixa 

incidência, se comparado às taxas separadas do homicídio e do suicídio, mas 
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especificamente em razão de, na maioria das vezes, os envolvidos imediatos nesta 

violência estarem mortos. O que faz com que a maior parte dos estudos tenham utilizado a 

autópsia psicológica
2
. 

 Ano após ano, nos deparamos com notícias e manchetes em jornais que retratam 

crimes envolvendo o H/S. Em todo o Brasil, crimes dessa natureza acontecem e mobilizam 

as pessoas, além de provocarem questionamentos que apontam para a necessidade de se 

compreender os motivos que levam alguém a matar e desejar não mais viver por motivos 

referentes à relação amorosa. 

 As referências apresentadas no início da justificativa do presente trabalho ratificam, 

por si só, a relevância deste estudo: a ausência de pesquisas/artigos no campo em que este 

trabalho se insere dificulta a compreensão desse fenômeno e contribui para a dificuldade 

em se estruturar ações preventivas, visando a evitar eventos trágicos como o H/S. 

 Muito embora a literatura descreva o homicídio seguido de suicídio como um 

fenômeno estável, apresentando características semelhantes nas mais diferentes culturas, é 

preciso desenvolver pesquisas no Brasil, para conhecer, ou mesmo definir e esclarecer as 

possíveis especificidades deste ato em nosso país e em nosso estado. 

 Estudos anteriores acerca da temática do suicídio e da tentativa de suicídio têm 

demonstrado o crescente índice de estatísticas ao longo dos anos, e, infelizmente, por falta 

de registros e de pesquisas nesta área, não foi possível, ainda, refletir sobre o fenômeno do 

H/S. Nesse sentido, o estudo aqui apresentado poderá contribuir para a compreensão desta 

temática, fundada na reflexão proporcionada pela Psicologia e pela Fenomenologia, 

                                                           
2
 Sá e Werlang (2007) menciona a respeito da entrevista semi-estruturada para autópsia psicológica a qual é 

realizada com informantes (amigo, parente e/ou conhecido) próximos do agressor ou da vítima. Para esta 

autora, esta é uma estratégia de avaliação que possibilita compreender os aspectos psicológicos de uma morte 

em particular. 
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campos estes que poderão agregar contribuições que facilitarão àqueles interessados não só 

no H/S, mas também na violência contra a mulher. E, fundamentalmente, permitirão 

conhecer os sentidos desvelados na experiência daquelas que vivenciaram o tipo de 

violência aqui estudada. 

 Outro aspecto no desenvolvimento deste trabalho e que justifica esta pesquisa 

encontra-se no fato de que a partir da formulação de questionamentos à temática abordada 

e do estudo de seus aspectos, esses elementos poderão subsidiar a prática de profissionais 

envolvidos no contato com mulheres vítimas de violência doméstica. 

 A seguir, apresentaremos a sequência de capítulos que compõem a presente 

pesquisa: 

 

Capítulo I - Escrevendo no feminino: Era uma vez a história de ser mulher... 

 

 Neste capítulo discutiremos a história do feminino, resgatando este percurso no 

mundo, no Brasil e no Nordeste. A finalidade desse resgate histórico é conhecer acerca da 

construção dos significados do ser mulher e do ser homem e a trajetória que criou 

significados associados ao papel do feminino e do masculino. Para tanto, subdividimos 

este capítulo em alguns subtópicos que nos permitem visualizar esta discussão de forma 

mais didática: 

          1.1“Agora chegou a vez vou cantar... mulher brasileira em primeiro lugar...” O ser 

mulher no Brasil. 

1.2 “Paraíba, masculina, mulher macho, sim, senhor...” Pensando a mulher 

nordestina. 

 

Capítulo II - A mulher vítima de violência: tornando o visível, invisível 
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Neste capítulo refletiremos os dados sobre a violência contra a mulher, 

especialmente refletidos a partir dos teóricos que ajudaram-nos a pensar esta questão, 

bem como, das estatísticas produzidas mundialmente, nacionalmente e regionalmente. 

Neste momento do projeto também pensamos a questão de gênero como forma de 

subsidiar as nossas discussões sobre a violência contra a mulher. 

 Outro importante tópico construído neste capítulo é o que versa sobre o impacto da 

violência na vida da mulher, para isso, ele se encontra configurado como um subtópico 

desse capítulo e intitulado de: 

2.1 Tapa de amor não dói? Consequências da violência contra a mulher 

 

Capítulo III - “eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim...” Entendendo 

melhor o homicídio seguido de suicídio 

Neste capítulo abordaremos a violência nomeada homicídio seguido de suicídio, 

apresentando as suas características e peculiaridades frente às outras violências sofridas 

pelas mulheres em todo o mundo. Para isso, resgataremos os estudos mundiais produzidos 

em torno desta temática. Situar este tipo de violência é imprescindível para este trabalho 

em função de que é neste contexto de violência que encontraremos as participantes de 

nosso estudo. Desta forma, os subtópicos adiante compõem o presente capítulo: 

3.1 Achados sobre H/S no Brasil 

3.2 Possíveis explicações psicológicas para o H/S 

3.3 Homicídio seguido de suicídio no Rio Grande do Norte 

 

Capítulo IV - A fenomenologia-hermenêutica heideggeriana: um caminho para a 

compreensão da violência contra a mulher 
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 Aqui apresentaremos a ontologia heideggeriana a partir dos existenciais 

imprescindíveis para a compreensão do Dasein e das reflexões que engendraremos a partir 

da fenomenologia hermenêutica heideggeriana da violência contra a mulher. Este capítulo 

ocupa um importante lugar neste projeto, visto que se constituirá no horizonte ontológico e 

hermenêutico a partir do qual se fará a interpretação da experiência das mulheres 

sobreviventes a uma tentativa de homicídio. Neste sentido, apresentaremos os seguintes 

subtópicos: 

4.1 A circularidade compreensiva em Martin Heidegger 

4.2 Cuidando de ser... O cuidado na Analítica da Existência 

 

Capítulo V - Sobre o nosso caminho: apresentando os passos metodológicos. 

  Aqui traçaremos o desenho da pesquisa fenomenológica hermenêutica 

fundamentada na ontologia heideggeriana, com o cuidado de explicitar os termos 

relevantes para a compreensão de nossos passos metodológicos e a forma de interpretar os 

dados. Para isso dividimos este capítulo da seguinte maneira: 

5.1 Procedimentos metodológicos 

- Participantes da pesquisa 

- Caracterização do local da pesquisa 

- Critérios de inclusão e exclusão para seleção das colaboradoras da pesquisa  

- Instrumento de pesquisa 

 

Capítulo VI - Desvelando sentidos de ser mulher vítima de uma tentativa de 

homicídio : ao encontro da experiência. 

  Neste capítulo damos voz às mulheres vítimas de uma tentativa de homicídio, 

favorecendo com que a sua experiência, bem como os sentidos oriundos destas, desvelem-
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se por meio da linguagem. Convidamos os leitores a mergulharem junto conosco num 

movimento singular de nos permitirmos afetar pela história dessas mulheres, buscando, 

assim, estabelecer um diálogo com a ontologia heideggeriana e os demais autores que 

pensam a violência contra a mulher. 

Para isso, este capítulo se estrutura da seguinte maneira: 

6.1 Era uma vez a história de quem tem uma história. Conhecendo as protagonistas 

do estudo. 

6.1.1Rosa 

6.1.2 Helena 

6.1.3 Tereza 

6.2 “Ah, Rosa, e o meu projeto de vida?”  

 6.3 “Acalanto para Helena”  

6.4. “Oh Tereza essa tristeza”  

 

Capítulo VI – Considerações finais 

 Neste capítulo pensamos um fechamento para a circularidade compreensiva 

realizada neste trabalho, pensando caminhos e delineando sentidos desvelados no estudo. 

Para isso ele se organiza da seguinte maneira: 

7.1 “Grito de alerta” 

7.2 Redescobrindo caminhos... 

 

Capítulo VII – Referências 

Anexos 

 Neste momento do trabalho apresentamos os Termos assinados pelas participantes 

da pesquisa, bem como, as suas narrativas na íntegra. Para uma melhor visualização do 
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nosso percurso desenvolvido na interpretação dos depoimentos, anexamos, também, os 

nossos diários de bordo desenvolvidos após cada encontro com as mulheres protagonistas 

deste estudo. 
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Susan Vreeland “ A paixão de Artemísia” 

CAPÍTULO I 
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Escrevendo no Feminino: Era uma Vez a História de Ser Mulher... 

 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas 

Quando amadas, se perfumam 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 

Quando fustigadas não choram 

Se ajoelham, pedem, imploram 

Mais duras penas 

Cadenas 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Sofrem por seus maridos, poder e força de Atenas 

Quando eles embarcam, soldados 

Elas tecem longos bordados 

Mil quarentenas 

E quando eles voltam sedentos 

Querem arrancar violentos 

Carícias plenas 

Obscenas 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas 

Quando eles se entopem de vinho 

Costumam buscar o carinho 

De outras falenas 

Mas no fim da noite, aos pedaços 

Quase sempre voltam pros braços 

De suas pequenas 

Helenas ... 

Chico Buarque 

 

 

 

O dicionário Aurélio (2010) define mulher como “Ser humano do sexo feminino. / 

Aquela que atingiu a puberdade. / Esposa. / Amásia, concubina. // Mulher à-toa, mulher da 

vida, mulher pública, meretriz. 

A partir desta definição podemos problematizar alguns significados que foram 

construídos historicamente e estão arraigados, até os dias atuais, aos conceitos do ser 

mulher em nossa sociedade. Vejamos alguns temas presentes nesta definição e que 

abordaremos em nossa explanação no presente capítulo, tais como o feminino colocado 
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como uma questão de gênero, mas também associado a um papel social de mulher – 

esposa.   

Para ilustrarmos a construção histórica que permeia toda a conceituação do 

feminino e masculino, vejamos o que o Aurélio (2010) nomeia como sendo o significado 

destes termos. Para este dicionário, feminino seria o que pertence ou é relativo às 

mulheres: graça feminina. / Gracioso, terno, dócil: ela é bem feminina. / Que se refere ao 

sexo caracterizado pelo ovário (nos animais e nas plantas). / &151; S.m. Gramática. 

Gênero gramatical dos substantivos, identificável pela possibilidade de juntar-se a eles o 

artigo “a”. Já o masculino seria aquilo que é relativo aos machos: sexo masculino. / Fig. 

Varonil; enérgico. / Gramática Diz-se dos substantivos que têm seu gênero gramatical 

marcado pela possibilidade de serem precedidos pelo artigo o. / V. RIMA. / &151; S.m. 

Gênero gramatical dos nomes. 

 Nas definições acima encontramos uma representação do que é o feminino, 

relacionada à graciosidade, ao ser dócil, à feminilidade, enquanto que o masculino está 

associado à virilidade, ao que é enérgico.  O que esta tradução dos significados de tais 

termos nos revela é toda uma concepção histórica construída sobre o que é ser mulher e ser 

homem, de características comportamentais atribuídas às mulheres e aos homens. É 

importante refletir que o dicionário nomeia, ele explicita os termos da nossa língua, ele 

representa a nossa forma de compreender as palavras que utilizamos para nos comunicar. 

Por outro lado, quando percorremos a literatura acerca desta temática, compreendemos 

melhor porque tais associações e significados são atribuídos a esses gêneros. Dessa forma, 

é importante uma melhor explanação relacionada ao contexto histórico que demarcou e 

delineou as diferenças entre homens e mulheres. 

O título deste tópico comporta uma questão inicial: existiu uma história escrita 

pelas mulheres, a partir de sua inserção no mundo em que vivia, ou esta história foi escrita 
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no masculino, a partir do olhar do homem, do seu fazer, de sua luta?  Tal título é movido e 

inspirado nas reflexões de Moura (2008), que lança um olhar sobre o feminino na cultura 

ocidental.  

 Se observarmos a história, desde a Revolução Neolítica, a mulher tinha um papel 

social diferenciado do homem. Este era o macho caçador, o que buscava o alimento para a 

família; à mulher cabia um papel mais passivo, voltado ao cuidado dos filhos, para o 

plantio das sementes e mudas, num ritual de fertilidade (Vicentino, 1997). Alguns autores, 

como Leite (1994) e Rodrigues (1992), comparam o papel feminino neste momento 

histórico aos mamíferos, no qual à mãe cabia o papel de cuidado de suas crias. 

Segundo Osório (2002) o matriarcado surgiu naturalmente em função da vida 

nômade desses povos, e as mulheres se tornaram responsáveis pelo cultivo de plantas e 

animais, cuidando dos filhos, enquanto os homens buscavam outros alimentos. Em 

algumas sociedades matriarcais, como em Creta no período 2000 a 1400 a.C, a mulher 

possuía, inclusive, direitos e liberdade. O mesmo é visto em Esparta, que a mulher, dotada 

de liberdade, praticava exercícios na polis, disputava esportes, dentre outras atividades. 

Com isso percebemos que na sociedade matriarcal a mulher não era vista como 

propriedade do homem, mas sim como sendo propriedade do seu clã.  Entretanto, segundo 

Leite (1994), o lugar predominante da mulher durou apenas até a invenção do arado, 

quando o homem passou a dominar as atividades produtivas, e com isso surge uma nova 

organização social: o patriarcado, em que a mulher passa a ser concebida como posse do 

homem. 

 O que percebemos ao longo do advento do Feudalismo é que a mulher permanece 

sendo propriedade do marido: submetida a controle rigoroso e chegando até mesmo, como 

exemplifica Osório (2002), a usar cinto de castidade em função das longas ausências de 

seus maridos a serviço das obrigações de guerra. A partir desta configuração familiar, tal 
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autor encontra reflexos no próprio conceito e definição de família (famulus), que tem seu 

significado etimológico relacionado à servidão ou escravidão, revelando que família era 

entendida como um conjunto de pessoas escravas ou em estado de servidão de uma pessoa. 

Os filhos pertenciam aos pais, à mulher e ao seu marido. 

Moura (2008) revela que no contexto da cultura ocidental, durante muito tempo, a 

mulher era resumida a um objeto de manipulação e dominação, em função dos valores 

estabelecidos pela cultura patriarcal, o que lhe custou uma determinada identidade de 

mulher. Para esta autora, o modo de organização patriarcal, o qual prevaleceu ao longo da 

história, fez com que a trajetória da mulher fosse contada e estabelecida pelos homens, por 

seus interesses, que acabaram por definir o seu papel como mãe e esposa. 

Segundo ainda esta autora, “para o sistema patriarcal não existia um sujeito 

feminino que se pudesse revelar, mas apenas experiências femininas culturalmente 

determinadas, enquanto os homens eram cercados de possibilidades de realização pessoal, 

profissional e social.” (2008, p. 2) 

A sociedade patriarcal traduziu diferenças entre masculino e feminino, a partir da 

construção de valores masculinos predominantes e valores femininos subjugados aos 

masculinos. Tal delineamento do relacionamento humano colocou o homem como sujeito 

da sociedade enquanto a mulher era tida como objeto, objeto de um homem. Esta 

construção de papéis tem forte implicação no processo de socialização, nos valores 

culturais e nas identidades biológicas entre os sexos.  

Entretanto, mesmo com esta problematização, percebemos que a sociedade 

patriarcal restringe a mulher ao plano biológico, quando permite apenas que seu papel seja 

o de mãe e esposa, cuidadora do lar e da família. No entanto, sabemos e cremos que tanto 

homens como mulheres, como bem explana Moura (2008), são resultantes de uma 

interação entre o ser físico e o ser social. Não há dissociação entre estas instâncias e tal 
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concepção do que é ser mulher e ser homem, a partir de uma diferenciação sexual, que 

terminou por construir papéis sociais discriminando e excluindo as mulheres do processo 

histórico. Esta é a história sem história do feminino na cultura ocidental, que passa a ser 

contada pelo homem, por seu papel e atuação no mundo, tornando a mulher o outro, como 

reflete Simone de Beauvoir (1961). 

Entretanto, é importante mencionar que a mulher não permaneceu à margem por 

toda história, pois o século XIX, com a revolução industrial, permitiu o início da 

construção de uma identidade feminina, tendo em vista a incursão da mulher como força 

produtora de trabalho. Assim, é no séc. XX que se inicia o processo de busca de igualdade 

entre homens e mulheres, a partir da ascensão social da mulher. 

Devemos nos perguntar se toda essa expressão da construção do papel feminino no 

ocidente aconteceu de maneira semelhante no Brasil, especialmente no nordeste, tendo em 

vista que as mulheres de nosso estudo são mulheres que vivem nessa região do país. 
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1.1 “Agora Chegou a Vez Vou Cantar... Mulher Brasileira em Primeiro Lugar...”   

O Ser Mulher no Brasil 

Tentando demonstrar a expressão do patriarcalismo em nosso país, D’Incão (1997) 

diz que no Brasil a família patriarcal era caracterizada por um pai que exercia forte poder 

sobre seus dependentes, escravos e agregados. O lar da burguesia brasileira nessa época 

era concebido como lar acolhedor, com filhos educados e uma esposa dedicada ao seu 

marido, sendo sua acompanhante na vida social. Assim, ela estava sob a vigilância do 

marido, de seu pai, mas também da sociedade, a partir dos valores preconizados por esse 

tipo de sociedade.  Percebemos as marcas da sociedade patriarcal na construção da 

dinâmica familiar, e consequentemente, dos papéis a ela atribuídos. A esta mulher de elite, 

que frequentava o contexto social, cabia a vigilância do marido, e de seu pai, além do olhar 

da sociedade que exigia desta mulher um comportamento condizente com valores vigentes. 

Não nos surpreende perceber, então, que os casamentos entre as famílias ricas e burguesas 

aconteciam como uma forma de manter o status, e neste contexto, a mulher deveria ser 

uma mãe dedicada, atenciosa, ideal, sendo este enlace permitido apenas no contexto da 

família burguesa. Tais casamentos eram submetidos a grande vigilância como uma forma 

de garantir a manutenção do casamento, o qual envolvia alianças políticas e econômicas, 

ou seja, eram casamentos frutos de conveniência para a manutenção do poder, e da 

detenção do capital nesta sociedade. 

As mulheres deste momento histórico brasileiro eram consideradas guardiãs do lar 

e da família. Caberia a ela, então, o sucesso desta estrutura, representando, assim, apenas 

um capital simbólico, pois a autoridade familiar ainda permanecia com a figura masculina, 

fosse esta o marido ou o pai. Percebemos, assim, que as problematizações acerca das 

características representativas do ser mulher na cultura ocidental estiveram presentes 
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também na sociedade brasileira, em função da organização patriarcal da cultura, que 

sustentava a centralidade da figura masculina nas configurações familiares. 

Soihet (1997) realiza um resgate histórico que remonta à Belle Époche (1890 – 

1920) em que uma ordenação burguesa engendrou mudanças que modernizaram o país 

tornando o trabalho livre, mas que resultou a homens e mulheres uma submissão a uma 

disciplinarização do espaço e do tempo do trabalho que se estende também aos demais 

aspectos da vida. Com isso, as mulheres passaram a ocupar um papel de responsabilidade 

por serem elas as grandes executoras destes novos propósitos. Surgiu assim um expressivo 

número de mulheres chefes de família, fato este provocado pelas dificuldades econômicas 

e pelas diversidades de valores próprios da cultura popular. 

 Neste momento, a Medicina reforçava a fragilidade feminina, o recato, 

prevalecendo a capacidade afetiva à intelectual, a subordinação da sexualidade à vocação 

maternal, dentre outros aspectos. Tais características justificavam que fosse exigido da 

mulher atitudes como submissão e comportamentos que não ferissem a sua honra. Ou seja, 

a mulher galgava um papel na sociedade, assumindo muitas vezes o sustento de sua 

família, mas ainda assim, era afirmada a sua inferioridade biológica perante o homem, que 

findava por condenar esta mulher a continuar assumindo sua condição de submissão à 

figura do homem na sociedade. 

 Soihet (1997) relata que neste momento histórico, o exercício da sexualidade 

feminina antes do casamento estava proibido e o seu exercício após o matrimônio ficava 

restrito a esta relação. As mulheres dos segmentos mais populares eram vigiadas, 

disciplinadas pelo sistema judiciário, pela polícia, os quais controlavam a forma de 

expressão das mulheres de modo a manterem hábitos saudáveis e de boas maneiras. Neste 

momento, a violência já se fazia presente, no sentido de que a classe dominante utilizava-

se da coerção para manter sobre controle o comportamento feminino. No entanto, a mesma 
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autora (1997) argumenta que o resgate da história dessas mulheres mostra que elas 

ocuparam a condição de objeto da história, visto que, os registros apontam o fato de que a 

mulher esteve restrita ao espaço privado, pois a rua simbolizava o espaço do desvio, das 

tentações; assim, as mães vigiavam suas filhas, neste tempo de valorização da moralidade, 

a qual era a representação de progresso da civilização. A violência conjugal entre homem e 

mulher tinha peculiaridades nessa época, isto porque as mulheres populares trabalhavam 

para o sustento familiar e ainda assumiam integralmente a responsabilidade dos filhos, o 

que fazia com que elas não se adaptassem às concepções de submissão e inferioridade. 

Segundo Soihet (1997) há descrições de que muitas mulheres populares rebelaram-

se aos maus-tratos vividos com violência proporcional, o que afasta a concepção de 

submissão atribuída à mulher nesta época. Fato este, que não parece ocorrer na virada do 

séc. XX em que houve um grande aumento do número de crimes passionais, possivelmente 

influenciados pela onda de romantismo oriundo da literatura e da arte que enfatizavam o 

amor e a paixão. 

 Nesse momento histórico, ao homem era permitido e estimulado o livre exercício 

de sua sexualidade, ao passo que à mulher, a Virgem Maria (virgem e mãe) era o exemplo 

a ser seguido.  O que percebemos é que tais mulheres eram vitimadas não só pela 

existência da violência física, mas também por uma violência simbólica de valores 

inculcados sobre o comportamento feminino, padrões culturais que reforçavam a 

supremacia masculina à submissão feminina. 

 Mas o que acontecia com as mulheres no Brasil ao longo da história? Bassanezi 

(1997), revisitando os registros sobre as mulheres dos anos 50 no Brasil, encontrou que 

tais mulheres refletiam a concepção de que nasceram para ser donas de casa, esposas, 

mães, tendo assim o casamento um papel importante em suas vidas, sendo a felicidade 

conjugal dependente dos esforços femininos para manter a família e o marido satisfeito. 
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  Neste período os papéis feminino e masculino ainda eram vistos com bastante 

distinção. O trabalho feminino, mesmo que mais comum e presente no mercado, ainda era 

revestido de preconceito e estando inferior ao trabalho do homem. Os homens, neste 

módulo de família, tinham autoridade sobre as mulheres, sustentavam suas esposas e 

filhos. A mulher ideal era aquela que ocupava papéis femininos tradicionais, ou seja, que 

realizava tarefas domésticas, cuidava dos filhos e do marido, além de ser dotada de 

características representativas de feminilidade, como instinto maternal, pureza, resignação 

e doçura, assim como expressos na definição do dicionário Aurélio (2010) sobre o que 

significava ser feminina. 

 Para Bassanezi (1997) “ser mãe, esposa e dona de casa era considerado o destino 

natural das mulheres.” (p. 609) Assim, nos anos dourados essa era a essência feminina, a 

iniciativa e participação no mercado de trabalho, o espírito aventureiro eram definições de 

masculinidade, não do feminino. 

 Podemos compreender, assim, porque as mães educavam suas filhas desde 

pequenas para serem boas mães e donas de casa; os brinquedos femininos, associados ao 

cumprimento de tarefas domésticas, aos cuidados do lar e da família, representados nas 

bonecas, e nas panelinhas, fogõezinhos, nas vassouras em miniatura, e nas casas de 

boneca, simulando assim os papéis femininos que, mesmo que transgredidos na atualidade, 

perpetuam-se no imaginário e na composição do ser mulher.  

 Bassanezi (1997) traz interessante reflexão acerca do fato de que as revistas da 

época no Brasil faziam distinção entre as moças de família e as levianas. As primeiras 

seriam aquelas que correspondiam ao modelo feminino, o que “garantiria” a possibilidade 

do casamento-modelo e da vida como “rainha do lar”. As levianas seriam aquelas que 

permitiriam intimidade física com os homens, fazendo com que esses as procurassem 

apenas para namorar, não para casar.  
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Inclusive, ainda nos dias atuais, percebemos, na mídia, revistas e conteúdos 

eletrônicos próprios para mulheres que os assuntos abordados sempre são os mesmos: 

moda, culinária, comportamento, sexualidade e saúde. De certa forma, ainda vemos 

presente, mesmo revestido por uma conotação de liberdade de exercício da sexualidade 

feminina, um discurso que coloca a mulher como responsável pela felicidade do 

relacionamento a dois. Ainda está presente, mesmo que sutilmente, um manual com 

orientações de condutas adequadas, e que seduzem mais o homem e que ainda emitem a 

implícita mensagem de que mulher feliz é aquela acompanhada, em uma relação estável. 

Assim como, as revistas específicas para os homens, as quais são distintas daquelas para as 

mulheres, sempre trazem conteúdos vitais, como exercícios físicos, sucesso no trabalho, 

vigor e vitalidade. Mesmo tendo visto uma descrição da sociedade brasileira dos anos 50, 

percebemos que traços culturais marcantes deste período ainda estão presentes até os dias 

atuais, construindo e perpetuando concepções de um feminino que ainda está vinculado ao 

exercício da maternidade, do cuidado da casa, e da relação amorosa, acrescentando mais 

uma incumbência que se trata do exercício profissional, porque neste momento, a mulher 

ocupa um papel no mercado de trabalho, contribuindo com o orçamento familiar, quando 

não, sendo a única responsável pelo sustento da família. 

 As moças de família dos anos 50 não se vestiam de forma ousada, nem sensual, não 

saíam com muitos rapazes, mantendo-se virgens até o casamento e tinham nas revistas da 

época aconselhamentos e orientações sobre como se portar e agir para casar, tendo em 

vista que este era o grande projeto feminino. 

 Devemos pensar também que apesar das reflexões desta autora serem datadas em 

referência aos anos 50, elas são pertinentes aos dias atuais também, pois as revistas ainda 

ditam o comportamento social e sexual das moças. Ainda percebe-se uma preocupação 

com o casamento como um ideal feminino, o comportamento sexual da mulher ainda é 
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interpretado de forma valorativa como nos anos dourados, apenas adquirindo novas 

terminologias e denominações. O que resulta dessa visão sobre o feminino é que tais 

concepções terminam por construir subjetividades, escrevem o ser mulher ao longo da 

história, delineiam formas de estar-no-mundo, concepções acerca de si e de seu lugar no 

mundo. 

Permitimo-nos pensar em como tais modos-de-ser mulher se expressam na mulher 

nordestina e, para isso, tentaremos resgatar os estudos de Falci (1997) que nos permitem 

visualizar as nuances do que significava ser mulher no sertão nordestino. Para essa autora, 

no Nordeste brasileiro, assim como no contexto ocidental, a sociedade também se 

estruturava no regime patriarcal, com grande estratificação entre homens e mulheres, ricos 

e pobres, escravos e senhores. 

Mulheres mais abastadas eram educadas para serem mães, e serem dotadas de 

prendas domésticas, tais como: bordar, cozinhar, costurar, dentre outros. Aquelas menos 

afortunadas, ou viúvas, faziam doces por encomenda, arranjos de flores, bordados, davam 

aulas de piano e solfejo, ajudando no sustento e educação da prole. Porém, tais atividades 

não eram muito aceitas socialmente, o que as tornava alvo da maledicência por parte dos 

homens e mulheres que as acusavam pela incapacidade do homem da casa, pelo fato de 

estarem trabalhando para auxiliar no sustento do lar. Por esse motivo, muitas mulheres 

vendiam seus produtos através de terceiros para não estarem expostas a tais situações. Isto 

porque nesta época havia uma concepção formada de que a mulher não deveria ganhar 

dinheiro. 

As pobres mulheres nordestinas brasileiras tinham que lutar por seu sustento, sendo 

costureiras, fiadeiras, rendeiras, lavadeiras, roceiras, trabalhando inclusive com enxada 

como os homens o faziam. As escravas trabalhavam principalmente na roça, mas também 
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como costureiras, carpinteiras, amas de leite, serviços domésticos, trabalhando desde a 

infância. 

No entanto, é importante mencionar que a mulher do sertão nordestino do séc. XIX 

não era considerada uma cidadã política, pois estava restrita ao espaço privado; além disso, 

não estudavam, e raramente aprendiam a ler e quando o faziam era através de professores 

particulares, ao contrário de seus irmãos que frequentavam a escola e aprendiam filosofia e 

línguas. Falci (1997) diz ainda que no sertão havia grande preocupação com o casamento 

das filhas moças, quando as mulheres não casavam era por dificuldade em encontrar um 

parceiro adequado. Para tanto, os enxovais das meninas começavam a ser preparados aos 

12 anos, sendo presente também as orientações maternas para adoção de boa conduta para 

poder casar. Tais atitudes findavam por construir no imaginário feminino uma forte 

valorização da vida matrimonial, provocando também grande angústia naquelas moças que 

não casassem antes dos 25 anos. 

Tais valores característicos da cultura nordestina brasileira encontram-se arraigados 

nos valores acerca do ser mulher, da família, dos papéis sociais e encontram-se presentes e 

cultuados até os dias atuais. Por isso torna-se relevante realizar esta descrição acerca desta 

região brasileira, pois ela guarda peculiaridades que escrevem a história das mulheres 

nordestinas. Quantas mães ainda perpetuam estes ensinamentos, costuram e montam 

enxovais para quando sua filha for casar, quantas normas de boa conduta e frases como 

“uma moça de família não se portaria desta forma...”, a busca por um bom casamento 

ainda compõe o imaginário feminino da mulher criada no nordeste brasileiro? O culto ao 

matrimônio trouxe pressões e cobranças à mulher nordestina de modo que o estar casada 

seria o seu principal papel na sociedade, tal lugar no mundo lhe daria respeito e aceitação 

no convívio social. 
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Sobre o valor do casamento para a mulher nordestina, Albuquerque (2003) explana 

que: 

 

(...) não existe dúvida para quem escreve no começo do século XX de que o destino 

da mulher é o casamento, e que amor, maternidade e vida doméstica são coisas 

inseparáveis, e aquilo que realizaria e traria a felicidade para a mulher. Toda a vida 

dela deveria estar voltada para cuidar e dar amor e afeto aos seus maridos e filhos. 

(p.72). 

 

Um dado importante, inclusive para este trabalho, está no fato de que no sertão 

nordestino havia alto nível de violência nas relações conjugais, expressas no abandono, no 

desprezo e malquerer, tendo em vista o fato de os casamentos serem acordos políticos, e 

atenderem à conveniência de outros fatores, que não os afetivos entre o casal. Sendo assim, 

não havia espaço para afinidade sexual ou afetiva. Além disso, a mulher casada, segundo 

Falci (1997) se vestia de preto, não se perfumava, não arrumava os cabelos, pois sua 

identidade era a de ser “uma mulher casada”, o que significava dizer que ela deveria ser 

vista apenas pelo seu marido. Aqui percebemos uma tentativa de ocultar o caráter feminino 

do ser mulher, atendendo aos preceitos de mulher como posse de seu marido, como 

submissa às suas vontades. 

 Podemos, assim, lançar luz sobre a forma de relacionar-se das mulheres 

nordestinas, sobre a presença, mesmo que subjetiva, destes valores em seu imaginário, que 

as aprisionam em seus sonhos e desejos, que suprimem a sua liberdade e autonomia, que 

retiram a autoria de sua própria história. 

Para Falci (1997) o valor da mulher nordestina para a sociedade era a sua 

honestidade, o seu recato, as suas funções e prendices no lar, e os filhos dados ao marido. 
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“O isolamento do sertão, as condições locais de povoamento, as condições 

ambientais de clima e a formação de uma sociedade patriarcal altamente 

estratificada influíram nas especificidades das mulheres do sertão. Lugares 

diferentes, historicidades específicas podem conduzir a outros signos, outras 

representações do mundo feminino.” (Falci, 1997, p. 275) 

 

 Além dos presentes aspectos, Albuquerque (2005), refere que uma mulher para 

protagonizar as ações, para ter liberdade, precisava assumir características masculinas, ser 

forte e rústica como os homens que as seduziam e as encantavam. 

 Ainda refletindo sobre tal identidade da mulher nordestina, sertaneja, Albuquerque 

(2001) ressalta que: 

(...) A mulher-macho era aí uma exigência da natureza hostil e da sociedade 

marcada pela necessidade de coragem e destemor constante. Portanto, o discurso 

regionalista nordestino vai criando não só o homem nordestino, mas a própria 

mulher nordestina como caracterizados por traços masculinos, traços da sertaneja. 

(p. 247) 

 

Tal entendimento faz-se importante para compreender os significados do ser 

mulher no Brasil, especificamente no Nordeste. As suas representações estão diretamente 

ligadas ao contexto em que se insere, à historicidade de seus fatores, às marcas culturais 

presentes neste contexto. É dessa mulher que falamos neste trabalho, da mulher nordestina 

que teve sua história circunscrita no patriarcalismo, que teve o seu papel associado ao 

exercício das funções maternas, de cuidadora do lar, dos filhos e do marido, que não sabia 

ler, nem podia trabalhar. Pois este era o papel masculino na sociedade, de uma mulher 

educada para o casamento, para desempenhar condutas a conquistarem este patamar, que 
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eram preparadas por suas mães para serem esposas e que desapontariam a sua família caso 

não se casassem até os 25 anos; desta mulher que era vítima de violência por seus 

casamentos atenderem a conveniências políticas, em detrimento de significativa relação 

afetiva. E baseado neste dado, tentaremos entender melhor o fenômeno da violência 

conjugal ou violência doméstica, como muitas vezes é denominada pela literatura. Para 

nos auxiliar nesta problematização, revisitaremos a questão de gênero, tema este presente 

nas explanações sobre a violência contra a mulher, mas que merece especial atenção, por 

esta temática ser revestida de diversos entendimentos, que refletem a construção histórica 

do feminino e do masculino. 
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Fernando Botero em “Mujer Llorando” 

 

 

CAPÍTULO II 
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A Mulher Vítima de Violência: Tornando o Visível, Invisível 

 

A violência de gênero contra a mulher é considerada um problema de saúde pública 

pela Organização Mundial de Saúde desde 1980. Tal consideração por parte desta 

organização deve-se ao fato de que a violência contra a mulher resulta não só em traumas 

físicos, mas provoca sérios efeitos sobre a saúde mental daquelas que são agredidas. 

Segundo este órgão, quase metade das mulheres assassinadas são mortas pelo marido, 

namorado ou o ex-parceiro. A violência responde por cerca de 7% das mortes de mulheres 

entre 15 a 44 anos em todo o mundo. Marciano (1998) referencia que para a Organização 

Pan-Americana de Saúde – OPAS- a violência doméstica adquiriu um caráter endêmico 

em função do número de vítimas que produz e das sequelas orgânicas e emocionais que 

provoca naqueles que são envolvidos por este tipo de problemática. 

É importante que explicitemos o que compreendemos por violência, e aqui 

utilizaremos o pensamento de Hanna Arendt (2002) que diz que a violência é inerente ao 

ato de “fazer”, “fabricar” e “produzir”, identificando a violência com o ato de “matar” e 

“violar”. Portanto, violência não identificaria qualquer ato coativo, mas apenas aquele que 

opera, no caso das relações sociais, sobre o corpo físico do oponente. De forma 

semelhante, Marcondes Filho (2001) reflete que o termo violência vem do latim violentia, 

termo este que significa abuso da força, transgressão do respeito a uma pessoa. Tal autor 

reflete ainda que quando a violência é justificada em função de uma causa maior ela se 

torna naturalizada. Questionamentos acerca da abundante identificação de casos de 

violência pela mídia, expressos também no convívio com casos dos mais diversos tipos de 

violência pelo próprio cidadão no seu dia-a-dia, trouxeram um sentimento de banalização 

deste fenômeno, de modo que ela não provoca mais o mesmo impacto nas pessoas como 
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deveria. As pessoas aprenderam, ou melhor, precisaram aprender, a lidar com este 

fenômeno por ele estar tão presente no mundo contemporâneo. 

No entanto, a violência contra a mulher, do ponto de vista histórico brasileiro, 

apesar de presente em todo o mundo, e estando datada há muitos anos, tem sido um 

fenômeno invisível até o advento do movimento feminista. Isto tem suas raízes na 

construção dos papéis de feminino marcados por uma sociedade patriarcal, que pouco 

permite a construção de uma identidade feminina, por conseguinte, de uma voz, de uma 

autonomia para anunciar a sua experiência, as suas dores, as suas lutas. 

Segundo Grossi (1988), é quando se cria a Comissão de Violência contra a Mulher 

no Rio de Janeiro, em 1979, que este tema passa a ser abordado entre as feministas 

brasileiras. Esta autora diz ainda que diferentemente de outras localidades como a Europa, 

onde a violência contra a mulher tem uma tendência a ser associada com a violência 

sexual, no Brasil esta violência é vista a partir da violência conjugal, ou violência de 

gênero. 

Segundo a Conferência de Direitos Humanos de 1993, Kronbauer e Meneghel 

(2005) dizem que violência de gênero pode ser conceituada como qualquer ato que resulta 

ou possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, inclusive 

ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária de liberdade em público ou na vida 

privada, assim como castigos, maus tratos, pornografia, agressão sexual e incesto. (p. 696) 

Para a Lei Maria da Penha (2006), violência doméstica e familiar contra a mulher é 

definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause agravos tais 

como morte, lesão sexual ou psicológica, dano moral ou patrimonial e reconhece diversos 

tipos, a saber, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência 

patrimonial e violência moral. 
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Segundo Suarez, Machado e Bandeira (1999) a ligação entre violência e gênero é 

útil não só para afirmar mulheres e homens como vítimas e autores, mas principalmente 

para desvelar o envolvimento desses sujeitos como aqueles que buscam firmar através da 

violência a sua identidade masculina e feminina. 

Para Berger e Giffin (2005) a violência contra a mulher é melhor entendida a partir 

da perspectiva de gênero. 

Neste trabalho, estaremos pensando a questão do gênero a partir das reflexões de 

Scott (1995) visto que para esta autora havia uma preocupação em não transformar o termo 

gênero numa categoria sinônima ao feminino, pois muitas pesquisadoras da época 

começaram a refletir sobre o uso da categoria gênero como uma noção analítica relacional, 

em que seria impossível compreender os assuntos relativos à mulher sem tentar 

compreender os aspectos relativos ao homem. Assim, o esforço seria tentar compreender 

os sexos, os grupos de gênero ao longo da história, de modo que o estudo do feminino 

implica o estudo do masculino. 

Scott (1995) 
3
 pensa gênero como uma construção cultural, ou seja, uma criação 

social dos papéis correspondentes ao feminino e ao masculino. Assim, “gênero é uma 

categoria social imposta sobre um corpo sexuado” (p. 75).  É importante refletir que apesar 

de estarmos falando e relacionando o gênero num corpo sexuado, não estamos dizendo que 

as diferenças relacionam-se a uma questão de sexualidade, pois elas não são determinadas 

                                                           
3
 Entendemos que esta autora critica as abordagens descritivas para pensar o gênero. Consideramos, que esta 

mesma autora remete críticas à discussão do patriarcalismo. Mas entendemos que, na discussão presente 

neste trabalho, é imprescindível perpassar tal discussão ao longo da história para pensarmos os significados 

construídos historicamente, e culturalmente sobre ser mulher e ser homem. A escolha por utilizar a definição 

de Scott sobre gênero é dada por sua relevância para o estudo da temática. Lembramos ainda, que o presente 

trabalho parte de um olhar da Psicologia sobre a violência contra a mulher e entendemos que a discussão 

sobre gênero, atravessa transversalmente o estudo dessas temáticas no presente trabalho. 
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pelo sexo. Gênero passaria assim a ser entendido como uma categoria analítica, cuja 

reflexão somente existe no fim do séc. XX. O estudo e uso desta terminologia passa a ter 

grande relevância também pelo fato de atender a uma busca pela legitimidade acadêmica 

dos estudos feministas dos anos 80. E designa não só as relações sociais estabelecidas 

entre os sexos, mas fundamentalmente indica um conjunto de construções sociais. Isto 

porque não podemos compreender esta temática sem pensarmos em como as sociedades 

representaram o gênero, como articularam as regras das relações sociais ou os significados 

da experiência. Gênero tem um caráter historicamente construído de oposição entre os 

sexos.  

Assim, para esta estudiosa, pensar o gênero se dá a partir de duas questões: 1) 

gênero como elemento constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas 

entre os sexos; 2) gênero como forma primária de dar significado às relações de poder. Tal 

reflexão ocorre pelo fato de que o termo gênero tem ainda alguns significados inter-

relacionados, tais como os símbolos culturalmente disponíveis e que evocam 

representações simbólicas; por exemplo, Eva e Maria como representações de mulher; 

gênero envolve também conceitos normativos que influenciam as interpretações 

simbólicas e que estão presentes nos valores religiosos, educativos, científicos, e que 

tentam definir, normatizar o que é masculino e feminino, o que seria homem e mulher. 

Mas o gênero também tem uma identidade subjetiva que reúne significados do que é ser 

mulher e ser homem, encontrado nas explicações psicanalíticas, baseadas nas 

transformações da sexualidade e biológica dos indivíduos na medida em que também são 

sujeitos de uma enculturação.  

Para Scott (1995) estes elementos que compõem a perspectiva de gênero não 

podem operar de forma isolada, eles atuam em conjunto de modo que um não pode atuar 

sem o outro. O que esta autora pensa em torno de suas reflexões é que as questões de 
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gênero estruturam a organização e a percepção de toda a vida social, visto que estas 

referências estabelecem distribuições de poder estando assim implicado na própria 

construção de poder. Para exemplificar esta assertiva é só nos lembrarmos dos reinados de 

monarcas ao longo da história e as críticas sofridas para expressar as relações entre 

governantes e governados, como nos casos dos reinados de Elizabeth I e Catarina de 

Médici, em que se questionava a capacidade das mulheres para desempenharem direções 

políticas. 

Assim, tal reflexão entre gênero e poder acontece de forma significativa em função 

do fato de que tal relação não só faz referências à oposição entre homem e mulher, mas 

estabelece tais diferenças, legitimando-as.   Por este motivo, torna-se imprescindível 

engendrar esta discussão para que não estejamos nos referindo à questão de gênero como 

um sinônimo do feminino visto que, para nós, falar do feminino é falar também do 

masculino. 

É importante dizer que assim como os estudos sobre a violência contra a mulher 

datam dos anos 70 em função do movimento feminista, os estudos de gênero no Brasil 

também ocorrem neste mesmo período. Para Suárez e Bandeira (1999) o movimento 

feminista da década de 1970 apontou que a violência contra as mulheres tinha grandes 

proporções, mas que era um fenômeno invisível. Os artigos, panfletos e notícias que 

polemizavam essa questão naquela década estimularam a reflexão sociológica e histórica, 

e, nas décadas seguintes, publicou-se uma série de trabalhos dedicados total ou 

parcialmente ao tema da violência contra as mulheres. 

Desta forma, somente após este movimento que a questão da mulher e da sua 

vitimização em circunstâncias de violência passam a ter ressonância socialmente. A partir 

da década de 70 o silêncio se rompe, e a invisibilidade dos dados em torno desta temática 

ganha voz. O olhar da década de 1980 e princípios da década de 1990 são marcados pela 
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enunciação feminista, da denúncia da violência contra a mulher e a reivindicação de seus 

direitos de segurança. Neste período são criados os serviços de atendimento à mulher 

vítima de violência, o SOS Mulher e posteriormente as delegacias especializadas em 

atendimento à mulher. 

Segundo Grossi (1998) a violência contra a mulher no Brasil tornou-se um 

sinônimo de violência doméstica. Neste sentido, tal autora aponta que existem duas formas 

de compreender tal forma de violência: uma que associa sua reflexão à noção de 

patriarcado e outra que pensa a violência como parte da relação afetivo/conjugal. Na 

concepção patriarcal, a violência é utilizada como forma de controle sobre as mulheres, 

percebendo a mulher como frágil e o homem como sendo o polo ativo. Já na violência 

contra a mulher, entendida a partir da relação afetiva, a violência seria resultado da 

complexidade que envolve as relações afetivas e emocionais, entendendo as mulheres 

como sendo co-participantes da violência doméstica. 

Gregori (1992) pensa semelhante ao ver as mulheres vítimas de violência conjugal 

como sendo co-participantes desta violência, especialmente no sentido de, segundo esta 

autora,  conduzirem seus comportamentos de tal maneira a manipular as cenas e suas 

queixas para aparecerem, nesta relação, como vítimas. Sobre isto, Soares (1996) menciona 

que é importante que cogitemos a possibilidade de que as relações conjugais podem ser 

mutuamente violentas, e até mesmo, quando estas relações parecem ser violentas apenas 

unilateralmente, que consideremos a existência de uma dinâmica relacional neste casal que 

alimenta tal violência. 

Ainda sobre a dinâmica da violência e as relações afetivo-conjugais, Berger e 

Giffin (2005) apontam que a tradição patriarcal construiu uma ordem social que, de certa 

forma, consentia um padrão de violência contra as mulheres. Isto porque tal modelo social 

conferia ao homem um papel ativo na relação social e sexual entre os sexos, e restringia a 
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sexualidade feminina a uma passividade e a um papel reprodutor. O homem atuando como 

provedor da família e a dependência financeira da mulher traziam um pensamento 

conformista de aceitação das tarefas conjugais. 

Entretanto, estas autoras pontuam que nos últimos anos temos presenciado uma 

crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, o que incluiu a sua 

participação no orçamento familiar. Este movimento veio acrescido de certa aceitação 

social de um comportamento sexual das mulheres que não tinha apenas uma finalidade 

reprodutiva e não estavam vinculadas apenas ao casamento. Esta mudança ideológica 

sobre o papel feminino na atualidade, em que a mulher transgride esta ordem patriarcal, e 

se torna independente, controlando a sua fecundidade, e sendo ativa sexualmente, trouxe à 

tona um questionamento se não estaria havendo uma “transição de gênero”, como proposto 

por Giffin (2002). Assim, esse novo papel da mulher redimensiona as relações de gênero. 

Tendo visto tais reflexões acerca do papel da mulher e da invisibilidade dos dados 

acerca da violência contra a mulher, pensamos se tal constatação não desvela uma mulher 

aprisionada em seu sofrimento, vitimizada por uma ordem social que foi construída neste 

entrelaçamento histórico-cultural? Para que pensemos melhor a respeito disso, é 

interessante visualizarmos os dados sobre a mulher vítima de violência, como evidenciado 

na pesquisa desenvolvida no Rio Grande do Norte, Dutra, Gurgel, Freire e Medeiros (no 

prelo) analisando os inquéritos registrados nas delegacias entre os anos de 2002 e 2008. As 

pesquisadoras verificaram que a maioria dos crimes foi de natureza passional, com 64,6% 

dos casos, contrapondo-se a 24,7% dos não-passionais. A maioria dos agressores já havia 

agido de forma violenta (69,2%). 

Segundo a Anistia Internacional, em relatório divulgado em 05/03/2004, mais de 

um bilhão de mulheres no mundo - uma em cada três - foi espancada, forçada a manter 

relações sexuais ou sofreu outro tipo de abuso, quase sempre cometido por amigo ou 
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parente.  O relatório afirma que nos Estados Unidos, uma mulher é espancada por seu 

marido ou parceiro a cada 15 segundos em média. Na Inglaterra, duas mulheres por 

semana são mortas por seus parceiros. Ainda segundo este mesmo relatório, cerca de 70% 

dos assassinatos de mulheres são praticados por seus parceiros masculinos. Na Zâmbia, 

cinco mulheres são assassinadas por semana por seus parceiros ou por algum amigo da 

família. No Egito, 35% das mulheres declararam ter apanhado do marido. No Paquistão, 

42% das mulheres aceitam a violência como parte de seu destino.  

Segundo a OMS, em alguns países, até 69% das mulheres relatam terem sido 

agredidas fisicamente e até 47% declaram que sua primeira relação sexual foi forçada. 

Segundo o Dossiê Violência contra a Mulher (2001) o abuso por parte do marido 

ou companheiro é a forma mais comum de violência contra a mulher e está presente em 

muitos países. A agressão pode apresentar-se desde o maltrato físico até o psicológico 

(menosprezo, intimidações, humilhações constantes); e relação sexual forçada. 

No Brasil, no final da década de 80, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) constatou que 63% das vítimas de agressões físicas ocorridas no espaço doméstico 

eram mulheres. 

Conhecer os dados acerca da violência contra a mulher no Brasil é nos 

debruçarmos sobre uma realidade ainda pouco conhecida. Devemos lembrar que as 

políticas sobre a assistência à mulher iniciaram-se apenas a partir do movimento feminista 

nos anos 70, e a própria Lei Maria da Penha foi criada somente no ano de 2006, o que 

representou uma melhor identificação e acolhimento às queixas de violência doméstica no 

Brasil. Antes disso os dados eram invisíveis, pois não havia uma sistematização para 

identificá-los, e academicamente existiam poucos artigos que intentavam estudar esta 

temática. É preciso destacar ainda que, mesmo com estes avanços, ainda não conseguimos 

ter uma organização nos registros desses dados. A despeito desta afirmação, não 
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encontramos um banco de dados nacional que agrupe os registros de violência contra a 

mulher no território nacional, porém estes dados estão contemplados em levantamentos do 

IBGE, ao divulgar seu relatório anual, e em boletins da ouvidoria da Secretaria de Políticas 

Públicas para as Mulheres (SPM). Serão nestes boletins que nos referenciaremos, neste 

trabalho, como indicadores dos dados acerca da violência contra a mulher. Vale dizer que 

tais boletins são gerados a partir dos atendimentos realizados pela Central de Atendimento 

à Mulher. 

Esta Central foi criada em 2005 pela SPM e parceiros, sendo um serviço de 

utilidade púbica, o Ligue 180, que presta informações e orientações sobre onde as 

mulheres podem recorrer caso sofram algum tipo de violência. O atendimento funciona 24 

horas, todos os dias da semana, incluindo os fins de semana e os feriados. Ela nasce no 

mesmo ano de promulgação da Lei 11.34006, a Lei Maria da Penha, tendo como 

característica ser um serviço de utilidade pública de emergência estando sob a gerência da 

Secretaria Especial de políticas para as Mulheres. Bimestralmente, o Ligue 180 gera 

boletins com a caracterização dos atendimentos realizados por esta Central e tais dados se 

configuram como uma importante referência nacional acerca das dificuldades e sobre a 

violação dos direitos enfrentada pelas mulheres em seu cotidiano. Infelizmente, o que 

percebemos é que todo e qualquer esforço para nos aproximar dos dados reais acerca da 

temática da violência contra a mulher nos dão conta de entender que, por maior que seja a 

tentativa de iluminar esta realidade, os dados ainda continuam invisíveis. Isto porque 

muitos registros se perdem e não são encaminhados adequadamente pelas delegacias do 

Brasil. Preocuparemo-nos a discutir isto melhor posteriormente. Falemos, então, dos dados 

acessados e encontrados nos boletins do Ligue 180. 

 Apenas nos seis primeiros meses de 2010, ou seja, de janeiro a junho, a Central 

Ligue 180 registrou 271.719 atendimentos, o que representou um aumento de cerca de 
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95,5% com relação ao mesmo período, em 2009. Dos casos atendidos, 51.354 foram 

relatos de violência, sendo 29.515 de violência física, 13.464 de violência psicológica, 

6.438 de violência moral, 887 de violência patrimonial, 1060 de violência sexual. 

Refletindo acerca desta estatística, em especial ao percentual referente à presença de 

violência, 39,8% das mulheres que buscaram este serviço declararam que sofrem violência 

desde o inicio da relação afetiva com seu parceiro; 38% afirmaram que o tempo de relação 

com o agressor é de mais de 10 anos e 71,7% moram com o agressor. 

Com relação aos filhos, tais mulheres referiram, em 68,9% dos casos, que eles 

presenciam a violência, em 15,9% eles também sofrem violência, e em 56% dos casos as 

agressões ocorrem sem o efeito ou uso de álcool ou outras drogas. 

Um importante dado está no percentual de mulheres que declararam não depender 

financeiramente do agressor, cujo número representou 69,7% dos casos, o que questiona 

um dos fatores que são popularmente creditados à permanência da mulher na relação 

violenta: a dependência financeira. Isto nos leva a refletir que possivelmente o que está 

implicado na escolha da mulher em permanecer na relação que a vitimiza de algum tipo de 

violência são fatores concernentes à sua história de vida e à dinâmica da relação afetiva. 

O perfil das mulheres que recorrem à Central Ligue 180 é de mulheres negras 

(58,2%), com idade entre 20 e 45 anos (62%), que estão casadas ou em união estável 

(68,3%) e possuem nível médio de escolaridade (28,9%). Já o agressor é negro (59,5%), 

tem entre 20 e 55 anos (88%) e possui nível médio de escolaridade (22,5%). 

 Ao relacionarmos a população feminina de cada estado e a quantidade de 

atendimentos na Central, o Distrito Federal é a unidade federativa com maior quantidade 

de atendimentos, em seguida vem o estado do Tocantins e o Rio Grande do Norte é o 10° 

estado em ligações. 
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Já no primeiro trimestre de 2011, este boletim informou que o Rio Grande do Norte 

foi o estado com maior número de registros nesta central, apresentando 13,29 denúncias 

para cada 100.000 habitantes. 

 Dados do Mapa de Violência publicado pelo Instituto Sangari de 2007 apontam que 

no Brasil, a cada 100.000 mulheres morrem 3,9 mulheres. Muito embora este número seja 

menor do que o homicídio de homens – para exemplificar, para cada mulher vítima de 

homicídio no Brasil morrem mais de 12 homens- tal dado permite pensar que este é um 

número significativo. 

 O que os dados nacionais revelam é uma mulher que vivencia uma relação violenta, 

muitas vezes desde o início de seu relacionamento com o agressor, que sofre agressões 

diariamente, e que ainda não conhece plenamente os seus direitos, visto que do total das 

informações prestadas pela Central Ligue 180 em 2010, 50% correspondem à Lei Maria da 

Penha. Nos quatro anos de existência dessa Central, 30% dos atendimentos correspondem 

a informações sobre a legislação. Muito embora serviços como este, que serviu como fonte 

de dados para este trabalho, tenham sido criados e tendo sua divulgação impulsionada pela 

criação da referida lei, ainda há muito desconhecimento da amplitude e do conteúdo da Lei 

que respalda o direito das mulheres. 

Dentro desta perspectiva, é importante nos debruçarmos sobre a realidade do Rio 

Grande do Norte, para que possamos compreendê-la e visualizar as vicissitudes do cenário 

aqui existente no que concerne à violência contra a mulher. 

  A difícil tarefa de conhecer tal estatística se deu através de uma pesquisa 

documental, feita nos livros de tombo que agrupam os boletins de ocorrência registrados 

pela Delegacia Especializada da Mulher - DEAM, e nos inquéritos referentes aos casos de 

homicídio, apesar da grande dificuldade em encontrá-los. 
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 Por tal motivo, outra fonte de dados foi a Coordenadoria da Defesa dos Direitos da 

Mulher e das Minorias - CODIMM, que realiza um esforço para reunir a estatística 

relacionada à violação dos direitos da mulher em todo o Rio Grande do Norte. 

 Os dados no RN revelam uma realidade crescente em termos de homicídio de 

mulheres, fato possivelmente motivado pela progressiva propagação da Lei Maria da 

Penha e das campanhas realizadas que auxiliam na conscientização dos direitos da mulher. 

Mas não podemos deixar de considerar que cada vez mais mulheres são vítimas e têm a 

sua vida ameaçada ao redor do mundo, como visto nos dados revelados até agora neste 

trabalho. 

 

1. Os dados coletados na CODIMM revelaram que: 

2. Total de Homicídios de Mulheres no RN 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

07 18 14 27 34 30 41 12
4
 27 210 

Fonte CODIMM 

 

Existe um grande esforço dos órgãos envolvidos em tornar tais números visíveis e 

em revelar a realidade que circunda a violência contra a mulher no Rio Grande do Norte. 

Percebemos que pela pouca quantidade de DEAMs  existentes no RN (são cinco, dispostas 

nas localidades Zona Sul de Natal,  Zona Norte de Natal, nos municípios de Parnamirim, 

Caicó e Mossoró) e pela dificuldade em notificar os casos de forma adequada, estes 

números permanecem na invisibilidade, e sempre estaremos lidando com números sub-

notificados, com uma realidade ocultada, com um sofrimento velado. Um sofrimento 

                                                           
4
 Os dados desse ano não contaram com a estatística de duas DEAMs do RN, por isso o número mostrou-se 

abaixo dos anteriores. 
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restrito à experiência individual da mulher, à sua vida domiciliar, fazendo-a, permanecer, 

muitas vezes, numa situação de sofrimento, submetendo-se à condição de vítima. Por tais 

motivos, conhecer e permitir que a experiência dessas mulheres desvele-se traz grande 

significância para a promoção de ações preventivas ou até mesmo de promoção de um 

melhor acolhimento às vítimas de uma violência como a que estudamos neste trabalho. 

 Para ilustrarmos e dimensionarmos a realidade que abordamos neste trabalho, 

reproduziremos um texto contido num cartaz na DEAM de Natal: 

        Nem câncer nem acidentes de carro. A maior causa de morte de mulheres de 

16 a 44 anos é a violência doméstica, mal que faz uma vítima do sexo feminino a 

cada 4 minutos em todas as partes do planeta e não distingue classe social, religião 

ou etnia, se você acredita que em briga de marido e mulher não se mete a colher, 

está na hora de repensar essa ideia. Nenhuma mulher apaixonada imagina que um 

dia venha a ser agredida pelo homem que diz amá-la. Muito menos que possa ser 

assassinada por ele, pois as estatísticas mostram que isso é verdade. Um 

levantamento feito pela OMS concluiu que 70% das mulheres assassinadas foram 

mortas por homens com quem mantinham ou haviam mantido algum tipo de 

relacionamento amoroso. (Miriam Scavone) 

 

2.1 Tapa de Amor não Dói? Consequências da Violência Contra a Mulher 

 

 É importante ressaltarmos que a violência contra a mulher deixa não só marcas 

físicas, mas fundamentalmente psicológicas, o que a torna um grave problema de saúde 

para as mulheres. Sobre tal aspecto, Heise (1994) relata que as consequências que 

envolvem as mulheres vítimas de violência são maiores que as provocadas por todos os 

tipos de câncer. Para este autor as consequências geradas por este trauma são agravadas 
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pelo fato de o agressor ser um conhecido íntimo, o que aumenta a sensação de 

vulnerabilidade, perda, traição e falta de esperança. 

 Sobre isto Jacobucci e Cabral (2004) problematiza que a violência doméstica e o 

estupro são apontados como a sexta causa responsável pela perda de anos de vida por 

morte ou incapacidade física em mulheres com idade entre 15 e 44 anos, faixa esta que 

corresponde à idade de incursão e estabelecimento da mulher no mercado de trabalho. O 

que nos faz refletir sobre o impacto deste tipo de violência nos projetos da mulher, na sua 

autonomia, independência, dentre outros aspectos. 

 Com o tempo, as agressões das quais a mulher é vítima tendem a se agravar e se 

tornar mais intensas, o que, muitas vezes, faz com que a mulher fique impossibilitada de 

trabalhar, tendo que procurar o pronto-socorro em busca de cuidados médicos. Segundo 

Morrison e Biehl (2000) a violência provoca o absenteísmo no trabalho, e diminui a 

produtividade, o que contribui para a diminuição do Produto Interno Bruto do país. 

Raynor-Rinfret, Cantin e Marquis (1994) apontam que ocorrem graves sequelas 

psicológicas, como: o medo, o isolamento social, a dependência emocional, sentimentos de 

culpa e histórias de múltiplas tentativas de suicídio. 

 Um aspecto interessante a ser pensado está no fato do que justifica o ato de 

violência praticado na relação conjugal. Sobre isto, Portella (2000) diz que os homens 

agressores justificam os seus atos violentos a partir de uma visão de que a mulher não 

cumpriu com as suas obrigações, não respeitando a sua individualidade, ou não cumpre 

apropriadamente o seu papel de esposa, merecendo, assim, a punição, sob a forma de 

violência. O que este autor reflete é que, muitas vezes, com a concordância das mulheres, 

os homens são empossados de um poder de controle da família, mandando assim em seus 

membros.  
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 Isto remete a uma visão, como bem reflete Jacobucci (2004), de que o homem 

possui o direito de exigir comportamentos da mulher, bem como de uma crença incutida 

no imaginário feminino de que a mulher padece de uma culpa permanente em relação às 

suas obrigações não cumpridas. Tal reflexão é reforçada pela constatação de autores como 

Prado e Oliveira (1982) de que a mulher, muitas vezes, se culpa pela violência de que é 

vítima, pelo fato de julgar ter provocado ou ter feito algo que não tenha agradado o seu 

companheiro. 

 Isso é apontado ainda por Gomes e Diniz (2008) os quais percebem em sua 

pesquisa que há uma assimetria de poder no relacionamento conjugal marcado pela 

violência. Tal característica é vista pelo fato de que ao se sentir ameaçado, o homem utiliza 

meios, mesmo que violentos, para controlar a sua companheira. 

 A partir desta compreensão podemos pensar no impacto da violência conjugal 

sobre a mulher. Sobre isto, o Ministério da Saúde (2001) aponta que a violência conjugal 

gera algumas alterações psicológicas, dentre elas o estado de choque que pode ocorrer logo 

após a agressão, podendo durar várias horas ou dias. Outro sintoma comum é a crise de 

pânico, que pode repetir-se por longos períodos. Podem ainda surgir sintomas como 

ansiedade, medo e confusão, fobias, insônia, pesadelos, auto-reprovação, sentimentos de 

inferioridade, fracasso, insegurança ou culpa, baixa autoestima, comportamento 

autodestrutivo - presentes no uso de álcool e drogas, depressão, tentativas de suicídio, 

assim como a sua efetivação. 

 Autores como Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi Y Lozano (2002) pensam que a 

violência doméstica se associa a algumas consequências psicológicas, tais como: 

transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, transtornos psicossomáticos, 

abuso de álcool e de drogas, transtornos alimentares, de sono, fobias e transtorno de 
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pânico, comportamento suicida e autodestrutivo, sentimentos de vergonha, culpa e baixa 

auto-estima. 

 Além disso, Hernández, Berná e Gras (2007) referem que as consequências para a 

vida da mulher agredida produzem situações estressantes adicionais, como a violência 

sobre os filhos, redução do rendimento laboral ou até mesmo a perda do trabalho, 

problemas de saúde, problemas legais relacionados com a separação e guarda dos filhos, 

problemas econômicos, etc. Tais fatores possuem grande repercussão sobre os fatores 

psicológicos da mulher, sobre seu estar-no-mundo com o outro. 

 Alguns autores trabalham com uma hipótese de que existe um ciclo de violência no 

casal que vivencia este tipo de comportamento agressivo. Para estes autores, a vivência de 

um comportamento violento na relação conjugal seria uma tentativa de restaurar o poder 

perdido ou nunca alcançado, ou ainda, a confirmação mútua da identidade (Mesterman, 

(1998), Gregory (1996)). 

Dessa maneira, haveria um ciclo da violência, como descrito por L. Walker (1979), 

o qual expressaria como os diferentes fatores interagem num mesmo relacionamento de 

violência, através de sucessivas fases. Interessante percebermos que nesta visão da 

violência como um ciclo, nem todas as etapas são marcadas pela presença de 

comportamentos violentos, como podemos ver na descrição do ciclo a seguir. 
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O que podemos entender com este gráfico é a distinção de três fases que cercam o 

ciclo da vivência de uma relação violenta: a fase da tensão, o episódio agudo de violência e 

a fase intitulada de lua de mel. 

Segundo Walker (1979) na fase da tensão acontecem pequenos, porém frequentes, 

episódios de violência. Nesta fase é comum que a mulher negue a sua raiva, justificando a 

ocorrência da violência a fatores externos. A mulher acredita, inclusive, que consegue ter 

algum tipo de controle sobre o comportamento do agressor. Esta aceitação por parte da 

mulher faz com que o agressor não consiga ter controle sobre si mesmo, o que aumenta as 

ofensas psicológicas e ofensas verbais mais longas e hostis. Percebe-se que o homem tende 

a ficar mais ciumento e possessivo à medida que a mulher tenta se afastar. 

É nesse momento que se instala o incidente agudo de violência, quando esta 

energia tensionada na fase anterior é descarregada, com a gravidade de uma atitude, que, 

para o homem, tem a finalidade de dar “lição” na sua mulher. Segundo o Ministério da 

Saúde (2001), a mulher “torna-se ansiosa, deprimida e queixa-se de sintomas 
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psicossomáticos. Seus sentimentos, nessa fase, são de terror, raiva, ansiedade, sensação de 

que é inútil tentar escapar. Com frequência, a opção é encontrar um lugar seguro para 

esconder-se.” (p. 60) 

No entanto, o agressor tem consciência de que seu comportamento foi inadequado 

e tenta fazer as pazes. Nesta fase, o agressor costuma ser carinhoso, atencioso com sua 

companheira, prometendo, inclusive, que os episódios agressivos não mais ocorrerão. Por 

tal motivo ela é nominada como a fase da lua de mel. Para o Ministério da Saúde (2001) 

“o casal que vive em uma situação de violência torna-se um par simbiótico, tão dependente 

um do outro que, quando um tenta separar-se, o outro torna-se drasticamente afetado.” 

É interessante percebermos que a visualização deste ciclo de violência não tende a 

culpabilizar a mulher ou o homem numa relação em que a violência está presente, mas, 

fundamentalmente, ela pretende nos permitir pensar acerca da dinâmica desta relação, nos 

permite pensar sobre a dependência e interdependência presentes no ser mulher e ser 

homem numa relação violenta. 

Outro aspecto importante ao mencionarmos e pensarmos a mulher vítima de 

violência é a assistência em saúde a este tipo de problemática. Existem sinais, sintomas 

que permitem a identificação da vivência de uma situação de violência, que favorece uma 

melhor assistência a mulheres que experienciem tal situação de vida. Os tópicos a seguir, 

presentes nas reflexões do Ministério da Saúde (2001), nos permitem, profissionais de 

saúde, pensar a nossa atuação enquanto facilitadores da conscientização educativa em 

circunstâncias como as vividas por mulheres vítimas de violência. 

Sobre o abuso físico 

- contusões, queimaduras ou ferimentos inexplicáveis, de vários formatos, de 

diferentes estágios e de formatos bem definidos, como marcas de corda, ataduras ou 

contenção nos punhos e tornozelos; 
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- alopecia traumática ou edema de couro cabeludo.  

 

Sobre o abuso psicológico 

- comportamentos bizarros: chupar dedo, embalar-se; 

- transtornos neuróticos; 

- transtornos de conduta. 

 

Sobre o abuso sexual 

- lesão, prurido, sangramento, dor anal ou genital; 

- doenças sexualmente transmissíveis. 

Entretanto, a violência física para algumas relações conjugais, é marcada pela 

ameaça de sua própria existência, fato este presente no tipo de violência tratada neste 

projeto - como a da tentativa de homicídio seguida de suicídio de seu agressor.  
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Frida Khalo “Uns quantos piquetitos” 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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“Eu não sou Ninguém sem Você e não Há Você sem Mim...” Entendendo Melhor o 

Homicídio Seguido de Suicídio 

Eu sem você não tenho porquê 

Porque sem você não sei nem chorar 

Sou chama sem luz, Capim sem luar 

Luar sem amor, amor sem se dar 

Em sem você sou só desamor 

Um barco sem mar, um campo sem flor 

Tristeza que vai, tristeza que vem 

Sem você, meu amor, eu não sou ninguém 

 

Ah, que saudade 

Que vontade de ver renascer nossa vida 

Volta, querida 

Os meus braços precisam dos teus 

Teus braços precisam dos meus 

 

Estou tão sozinho 

Tenho os olhos cansados de olhar para o além 

Vem ver a vida 

Sem você, meu amor, eu não sou ninguém 

Sem você, meu amor, eu não sou ninguém 

Baden Powell e Vinícius de Moraes 

 

Sá e Werlang (2007) definem o homicídio seguido de suicídio como “um tipo 

impactante de crime que envolve uma situação na qual uma pessoa tira a vida de outra(s) e, 

em um período de no máximo 24 horas, se suicida.” (p. 181). Os estudiosos do homicídio 

seguido de suicídio, ou H/S, como designam os autores da área, descrevem tal fenômeno 

como sendo de natureza estável. Eles argumentam que os resultados de pesquisas 

realizadas por diferentes países do mundo revelaram dados que variaram pouco no tempo.  

Berman (1996) descreve e classifica tipos de H/S: 

1- Homicídios em que o suicídio não estava planejado, sendo assim uma 

consequência do remorso; 

2- Pactos suicidas, nos quais uma pessoa, em acordo com a outra, mata para 

depois se suicidar; 
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3- Homicídios seguidos de suicídio como unidade, em que tanto o homicídio 

quanto o suicídio são planejados e executados. 

Nas descrições acima se percebe que na classificação um e três os motivos são 

semelhantes e o H/S pode ser precipitado por sentimentos de rejeição e abandono, 

normalmente desencadeados após separação ou ameaça de rompimento, ao passo que a 

segunda descrição envolve um planejamento por parte dos envolvidos, normalmente 

motivado por doença grave e terminal, ou em adolescentes que não têm seu 

relacionamento amoroso aceito por familiares. Explanaremos melhor sobre tais 

características deste fenômeno ao longo da presente argumentação. 

Sá e Werlang (2005) referem que nos Estados Unidos a ocorrência de H/S é de 

aproximadamente 400 a 750 casos por ano, muito embora a sua ocorrência seja menor que 

os registros de homicídio e até mesmo de suicídio, embora não se deva desconsiderar o 

impacto social e a mobilização que tal acontecimento gera nos familiares e pessoas que 

pertencem ao meio de convivência das vítimas. 

Uma importante observação a ser realizada a respeito do H/S centra-se no fato de 

que a literatura produzida a seu respeito ainda é escassa e verifica-se, ainda, poucos 

registros de estudos desenvolvidos no Brasil. 

Segundo Soares (2002) o H/S é um crime de gênero, ou seja, homens são, em 

maioria, os assassinos e as mulheres e crianças compõem a grande maioria das vítimas. 

Sendo assim, é um fenômeno familiar, visto que acontece “entre íntimos”: marido e 

mulher, pais e filhos. 

Sá e Werlang (2007) descrevem que o homicídio seguido de suicídio acontece em 

pessoas que possuem relação íntima, dentro de suas próprias casas, precipitado por 

discórdias familiares, em que as vítimas costumam ser mulheres, com idade menor que a 
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do agressor, sendo vitimados por arma de fogo. Segundo tais autoras, a maioria dos 

agressores são maridos, ex-maridos, namorados ou ex-namorados da vítima. 

Bossarte, Simon, Barker (2006) dizem que este tipo de violência é normalmente 

praticado por um homem, com idade superior a da vítima, em que as vítimas são mulheres 

separadas ou divorciadas de seus parceiros. A maioria dos agressores é conhecida da 

vítima, sendo ex-marido, atual companheiro, ou parceiro íntimo da mesma. Tais autores 

relatam que em estudo na China, eles descobriram que em 95% dos casos de H/S havia 

uma íntima relação entre agressor e vitima. A maior parte dos crimes ocorre por arma de 

fogo, mas facas, objetos contundentes, carros, estrangulamento, asfixia e envenenamento 

também são referidos pela literatura como forma de promover a morte do outro ou de si 

mesmo.  

Estes mesmos autores, em suas pesquisas, visualizaram que 25,3% dos agressores 

estiveram envolvidos com problemas legais, com problema financeiro ou de emprego 

(9,3%). Os autores constataram também que um em cada quatro agressores havia tido 

problemas legais pregressos, quase um em 10 tinha relatado problemas financeiros ou de 

emprego, e um em 16 havia relatado problemas de saúde física, os quais foram referidos 

como tendo estado associado ao suicídio após o homicídio. Tais dados alertam para 

estressores situacionais que podem contribuir para incidência desta violência.  

A literatura aponta ainda que os homicídios de ex-parceiras, e H/S, ocorrem, quase 

sempre, durante a separação ou pouco tempo depois do rompimento da relação amorosa. 

Estudos desenvolvidos em Paris mostraram que o evento precipitador, na maioria dos 

casos, foi a ruptura da relação (Lecomte e Fornes, 1998). 

Soares (2002) refere ainda que três em cada quatro homens usaram armas de fogo 

para matar e para o suicídio. Normalmente, a mesma arma é utilizada em ambas as 

agressões. O que este autor aponta é que o quadro geral do agressor é:  
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De um homem de meia idade, deprimido, violento e ciumento, que usa arma de 

fogo para matar a sua companheira, e, às vezes, as crianças da casa e até os 

animais. Na maioria dos casos, houve um “aviso”, na forma de ameaças e 

violência. (p. 284) 

 

Para este mesmo autor, buscando explicações sobre as razões que levam ao 

homicídio seguido de suicídio, ele reflete que há um maior percentual de morte de 

cônjuges fruto de comportamentos de desamor ou de hostilidade do que dos percentuais de 

morte de ex-parceiros(as). Outra reflexão realizada por Soares (2002) é de que uma das 

motivações que podem levar ao H/S é o sentimento de posse em relação ao cônjuge, que é 

realçado quando a relação é rompida.  

Para Sá e Werlang (2007) no H/S o matar e a intenção de morrer se realizam por 

fatores multideterminados, carregados de desejos e tendências agressivas, cercado de 

circunstâncias que permeiam o evento.  

Para Cormier, Angliker, Merserau (1971) o H/S deriva de uma forte e intensa 

relação entre agressor e vítima, portanto, em muitos casos, a relação é considerada 

intolerável, mas a separação parece impossível. Portanto, o assassino mata alguém que ele 

não quer perder e o suicídio seria uma forma de viver a fantasia da reunião com o objeto 

que perdeu, fantasia esta presente em inúmeros suicídios. 

É importante ressaltar que em estudo anterior desenvolvido por nós durante 

realização de dissertação de mestrado - estudando adolescentes que tentaram suicídios por 

motivos amorosos, verificamos que o outro, na relação amorosa era referido como centro 

da vida para os jovens estudados, o centro de sua atenção, o que fez com que eles 

atribuíssem seus sentimentos ao outro, colocando a si mesmo em segundo plano. 

Percebeu-se que esse outro que os apreciava e a quem eles amavam, passou a ser o mundo 
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real de experiências desses adolescentes, que se distanciaram de si mesmos e, 

consequentemente, de quem eles realmente eram em função da adoção de um referencial 

de outro que não eles mesmos.  

Entretanto, o questionamento que permeia tal reflexão é o que faz com que esses 

parceiros desejem matar suas companheiras e se matar em seguida. Soares (2002) percebe 

que talvez o sentimento de propriedade perdida ou pela ameaça de perda desta sensação de 

propriedade para com o outro tenha relevância tanto na decisão de matar quanto na de se 

suicidar. 

 

3.1 Achados sobre H/S no Brasil 

 Sá e Werlang (2007), após constatarem a inexistência de publicações de estudos 

realizados no Brasil sobre a temática do homicídio seguido de suicídio, realizaram 

pesquisa na cidade de Porto Alegre com 14 casos de H/S, submetendo-os a um estudo 

retrospectivo quantitativo. Os resultados apontaram que o agressor era homem, com idade 

variando entre 23 e 59 anos. No momento do crime, as vítimas estavam separadas ou em 

processo de rompimento da relação amorosa. O agressor utilizou tanto para o homicídio 

como para o suicídio, arma de fogo. Nos cinco casos em que as pesquisadoras puderam 

desenvolver entrevista semi-estruturada para autópsia psicológica, constataram que o 

agressor tinha problemas com seu grupo de apoio primário, tendo como características de 

personalidade a impulsividade, agressividade, sintomas de depressão, abuso ou 

dependência de álcool e história de violência doméstica e antecedentes criminais por 

agressão a terceiros e violência contra a família. 

 Para tais autoras, na cidade de Porto Alegre, o H/S parece ser um crime passional, 

tendo em vista que aconteceram no momento da separação ou ameaça de rompimento da 
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relação amorosa. Outro aspecto que chama a atenção das autoras refere-se ao fato de os 

crimes realizados terem sido planejados e executados sem a participação de outra pessoa. 

 Para Sá e Werlang (2007) “o evento homicídio seguido de suicídio possui um 

caráter íntimo e relacional em que o sentimento de propriedade perdida ou em vias de se 

perder parece pesar tanto na decisão de matar quanto na de morrer.” (p. 189) 

 

3.2 Possíveis Compreensões Psicológicas para o H/S 

 Soares (2002) comenta que, através da realização dos estudos nesta área, percebeu-

se que doenças mentais, em especial a depressão, contribuem para a explicação do 

homicídio seguido de suicídio. Mas este autor frisa que tal fenômeno tem sua explicação 

através da reflexão de diversos aspectos interdisciplinares, e que ainda não é possível 

posicionar o grau de relevância desta patologia no entendimento do H/S. 

 Para Palermo (1994) o homicídio seguido de suicídio seria melhor entendido se 

fosse nomeado de “suicídio ampliado”, em que o ciúme exarcebado, com traços 

paranóides de um agressor frágil e dependente, ambivalente e agressivo, seria uma 

“fachada” na qual o sujeito esconde a incapacidade de enfrentar uma inesperada rejeição 

ou uma mudança radical de vida, o que leva ao suicídio, após eliminar a extensão de si 

mesmo.  

 Segundo Marzuk (1992) o homicídio-suicídio matrimonial (ciúme romântico) é o 

tipo mais comum deste tipo de violência, o que representa metade de ¾ de todos os 

homicídios-suicídios dos EUA. Nesses casos, percebem-se características comuns: homens 

com idade entre 18 e 60 anos que desenvolvem suposições de que sua namorada ou mulher 

é infiel, se enraivecem, o que culmina no crime contra a parceira e em seu suicídio. Tal 

fenômeno encontra-se presente na literatura como no caso de Otelo, em que o fator 
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desencadeador normalmente é a rejeição feminina e a ameaça de separação, o rompimento 

da relação afetiva. 

 Teixeira (2009), em pesquisa desenvolvida no Rio Grande do Norte, refere que os 

relatos do seu estudo mencionaram um desejo de separação motivado pela presença do 

ciúme no relacionamento amoroso, sendo, inclusive, apontado como a causa responsável 

para a ocorrência de tal violência por familiares das vítimas e pelos inquéritos policiais 

destes crimes. 

Soares (2002) reflete diante das pesquisas realizadas que casais, em união legal ou 

consensual, que vivenciam um momento de separação ou pouco tempo após a separação 

apresentam alta probabilidade de ocorrência do H/S. 

 Entretanto, uma atenção preventiva deve atentar para fatores de risco, tais como: 

- História de violência no casal; 

- Período pré e pós-separação; 

- Abuso de álcool e outras drogas; 

- Presença de doença mental. 

 Autores têm refletido que a probabilidade de ocorrência do homicídio seguido de 

suicídio diminui após certo tempo de separação. 

 

3.3 Homicídio Seguido de Suicídio no Rio Grande do Norte 

 Teixeira (2004) em pesquisa realizada pela Casa Renascer e intitulada de 

“Diagnóstico da violência física e sexual contra o sexo feminino na cidade de Natal”, 

concluída em abril de 1999 e baseada nos registros da Delegacia da Mulher de Natal, teve 

como base os processos de crimes contra as mulheres nas varas criminais e os registros de 

abuso sexual contra meninas no SOS Criança. No período estudado (1986 a 1996), foram 
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registrados 115 casos de mulheres mortas por seus companheiros, ex-companheiros, 

namorados e ex-namorados.  

 Em tal pesquisa, verificou-se a incidência de crimes caracterizados pela ocorrência 

de homicídio seguido de suicídio. Para a pesquisadora de tal estudo, algumas justificativas 

possíveis para compreender tal ato centram-se na questão de honra, a qual pode ser 

utilizada como uma forma de análise para compreender as identidades de gênero. Segundo 

Zanotta (2001) quando as regras estabelecidas são quebradas dentro da linguagem do 

contrato conjugal, desencadeiam-se crises marcadas pelo “ciúme”, traduzida no medo de 

“perder o controle” da companheira de quem o cônjuge se sente “dono”. É importante 

frisar que a construção das identidades de gênero constitui-se em um fenômeno cultural, 

estabelecido segundo as regras de cada cultura e que se manifestam nas mais diversas 

formas de relacionamento humano. No entanto, estas regras delineiam os códigos de 

moralidade que influenciam a construção das representações em torno do que é 

pertencente ao universo masculino e feminino. 

Para Zanotta (2001), no Brasil, outros elementos relacionados à construção da 

identidade masculina que contribuem para a recorrência desses crimes são, por exemplo, o 

fato de o homem não conseguir manter financeiramente o seu lar ou o fato de a mulher 

assumir a parceria para a manutenção doméstica, função esta associada à responsabilidade 

masculina. Um homem sem trabalho, no imaginário social, é um homem sem valor. 

Assim, nesta pesquisa, os crimes de H/S analisados tinham como característica 

comum o ciúme e separação. Nos dez casos selecionados no Rio Grande do Norte, entre 

1995 e 2002, observou-se que o fenômeno acontece independentemente de classe social, 

etnia e geração. Nos casos identificados, havia situações recorrentes, algumas delas com 

maior frequência: existência de ciúme (9), violência conjugal (6), ameaça de separação (4) 

e separação concretizada (4).  
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Em 17 anos (1986 a 2003), ocorreram 23 homicídios seguidos de suicídios no Rio 

Grande do Norte, o que corresponde à média de 1,3 ao ano. Em 2004, o número de 

ocorrências cresceu: somente até agosto, ocorreram cinco homicídios seguidos de suicídio. 

O que percebemos neste breve estudo, é a correspondência com os dados apontados pela 

literatura a respeito da estabilidade deste fenômeno. Interessante observar que tais 

pesquisas já refletem algumas possibilidades de motivos que levam a tal ato. 

Além dos fatores já apresentados, chama a atenção o aumento deste tipo de crime 

em nossa cidade Natal, apesar das dificuldades em seu registro e identificação. Importante 

também ressaltar que tal tipo de violência é caracterizado por colocar a mulher na 

condição de vítima, tendo em vista que o agressor, em sua maioria, é o homem, o que nos 

faz pensar acerca da construção dos significados de ser mulher ao longo da história. 

Possivelmente isso nos ajude a pensar a violência, suscitando uma reflexão sobre a relação 

conjugal, a qual comumente se estrutura de forma a colocar a mulher na posição de objeto 

de posse do homem, cujo objeto, na ameaça de ser perdido, ou na própria perda, o homem 

não suporta lidar e escolhe matar e morrer por tal história.  

Visando a construir uma ótica que nos auxilie a compreender tal fenômeno, nos 

valemos do pensamento de Martin Heidegger e a sua Analítica Existencial, apresentada no 

capítulo seguinte. 
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Van Gogh “Le chemin d’accès dans le parc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  
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A Fenomenologia-Hermenêutica Heideggeriana: um Caminho para a Compreensão 

da Violência contra a Mulher 

Um acto de presença não se define, não cabe nas 

palavras. SOU. Jacto de mim próprio, intimidade 

comigo, eu, pessoa que é em mim, absurda necessidade 

de ser, intensidade absoluta no limiar da 

minha aparição em mim, esta coisa, esta coisa que 

sou eu, esta individualidade que não quero apenas 

ver de fora como num espelho mas sentir, ver no seu 

próprio estar sendo, este irredutível e necessário e 

absurdo clarão que sou eu iluminando e iluminando-

me, esta categórica afirmação de ser que não consegue 

imaginar o ter nascido, porque o que eu sou não tem 

limites no puro acto de estar sendo, esta evidência que 

me aterra quando um raio da sua luz emerge da 

espessura que me cobre. 

                                    (FERREIRA, 1983, p. 180). 

 

Em sua obra, Verdade e Método, Gadamer (1999) reflete que a hermenêutica 

heideggeriana seria uma busca por uma renovação da questão do ser, uma superação, um ir 

além da consciência transcendental purificada pela redução fenomenológica. Para 

Heidegger (1996), este desaparecimento da questão da epoché se dá a partir de uma 

reflexão de que não há um comportamento natural do homem, visto que todo 

comportamento do homem já exerce a transcendentalidade; para Heidegger (1996) 

transcendência é a forma como cada indivíduo se apropria das coisas do mundo. O ser 

existe numa antecipação de suas possibilidades, se projetando para fora de si, sem nunca 

perder o contato com o mundo em que está mergulhado. Assim, o ser se projeta no e com o 

mundo, reforçando a compreensão de que o ser e o mundo são inseparáveis. 

 Gadamer (1999), pensando a questão da hermenêutica ao longo da história e a sua 

aplicação, enquanto método apropriado às ciências do espírito, encontra na hermenêutica 

de Heidegger uma aproximação aos questionamentos realizados às hermenêuticas 

propostos por Dilthey, Schleinermacher e Husserl. 
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Gadamer (1999) pensa, inclusive, que a hermenêutica não se trata de um problema 

de método, não podendo ser entendida como uma forma de compreensão que possibilite 

submeter textos, experiências, ao conhecimento científico. Com isto, ele não quer dizer 

que a hermenêutica não possa favorecer a produção de um conhecimento científico ou de 

verdade. Até porque a ciência desenvolve-se, desde o seu cerne, com a finalidade de 

produzir verdades, universalizando métodos científicos. 

O que este autor pensou e refletiu centrou-se numa concepção de que as ciências do 

espírito partem de uma experiência que escapa à ciência, muito embora, essas experiências 

revelem verdades manifestadas, mas que não seriam verificadas ou apreendidas nos 

moldes metodológicos das ciências positivistas. Assim, Gadamer (1999) traça, em suas 

palavras, uma grande viagem pela história da hermenêutica como uma forma de encontro 

desta como instância metodológica às ciências do espírito. 

Como referido anteriormente, o termo hermenêutica teve seu uso associado à 

teologia e aos saberes jurídicos. A grande referência de seu uso nessa época estava 

relacionada à interpretação da Bíblia e das Escrituras Sagradas. 

 O termo grego hermeneuein significa interpretar, explicar. Platão se referia aos 

poetas como hermenes o que significava dizer intérprete dos deuses.  

 Tal uso do termo hermenêutica fez com que o seu sentido estivesse sempre 

relacionado à arte da interpretação. E o que perceberemos ao longo desta explanação é que 

para Gadamer (1999) a hermenêutica não se refere a um método, a um procedimento que 

possibilita a compreensão de um texto ou de experiências que favoreceriam a aquisição do 

conhecimento científico. Ao contrário disso, para este autor, refletir sobre o uso da 

hermenêutica é pensar que a sua prática não está voltada apenas à ciência, mas, 

fundamentalmente, ao todo da experiência do homem no mundo. Neste sentido, Gadamer 



74 
 

 
 

(1999) referencia que a hermenêutica é desenvolvida por dois caminhos: um teológico e 

outro filológico. 

 A hermenêutica, a partir de um caminho teológico, parte da defesa de uma 

compreensão reformista da Bíblia e escritos sagrados. Com isso, podemos imaginar o viés 

dogmático que a interpretação dos textos sagrados possuía neste momento histórico. 

 A hermenêutica filológica é utilizada como possibilidade de desenvolver uma 

tentativa humanística de redescobrir a literatura clássica. 

 Muito embora elas estejam expressando usos diferentes, percebemos uma tentativa 

de redescobrimento de sentidos que até então haviam se tornado inacessíveis. Ou seja, a 

hermenêutica, como uma tentativa de desvendar os sentidos originais dos textos por uma 

correção considerada artesanal. 

 O que percebemos é que houve um movimento do uso da hermenêutica de tentar 

escapar das limitações dogmáticas, impostas por esse uso teológico do seu termo, para 

alcançar um significado universal sob a forma de um organon histórico, o que ocorre no 

séc. XVIII quando autores como Semler e Ernesti entenderam que para compreender as 

Escrituras era necessário conhecer a diversidade de seus autores, abandonando a unidade 

dogmática. Assim, além da compreensão de todo o texto, realizava-se uma 

contextualização histórica da origem dos documentos escritos. Neste momento, percebe-se 

o surgimento de uma hermenêutica única com atividades de historiografia. 

 Gadamer (1999) pensa que refletir sobre a formação de uma ciência hermenêutica é 

pensá-la a partir de uma doutrina da arte, uma arte que não está a serviço de um saber nem 

teológico nem filológico. 

 Sendo assim, percorreremos alguns teóricos que embasam as reflexões de Gadamer 

(1999) no sentido de pensar a hermenêutica como forma de acesso aos fenômenos das 

ciências do espírito. 
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Schleinermacher, por uma Doutrina da Arte. 

 Tal autor tem grande relevância para as reflexões gadamerianas, já que pensa a 

hermenêutica como uma doutrina da arte, visto que esta tentava fundar uma relação mais 

originária da compreensão e do pensamento. 

 Voltando ao uso da hermenêutica como filologia, neste fim, a hermenêutica estava 

voltada para o conteúdo a ser compreendido, numa unidade, chegando a uma compreensão 

final do texto. Para Schleinermacher a hermenêutica deve ser entendida como um esforço 

de compreensão que não se dá de imediato, isto porque se deve contar com a possibilidade 

de um mal-entendido.  Portanto, a tarefa da hermenêutica seria tornar compreensível a 

intenção do outro expresso no discurso, no texto. 

 Muito além de sua definição sobre a hermenêutica, uma das maiores contribuições 

deste teórico acerca deste saber está no fato de introduzir a noção de uma interpretação 

psicológica, visto que para ele, a hermenêutica envolve tanto uma interpretação gramatical, 

como uma psicológica. Na interpretação gramatical, teríamos a tentativa de compreensão 

dos termos, palavras, da semântica existente no texto. Na interpretação psicológica haveria 

um esforço em transferir-se para dentro da constituição do escritor, buscando a estrutura 

estética, o pensamento artístico do texto presente. Expressando, assim, a essência do 

sujeito-arte.  Por isso a hermenêutica passa a ser nominada como doutrina da arte para este 

teórico. 

 Schleinermacher aponta ainda que a compreensão está impressa numa circularidade 

que traz à tona o diálogo entre o individual e o todo, e tal circularidade da compreensão faz 

com que esta só possa ser vista como provisória e infinita. Para ele a compreensão seria 

provisória, pois demarca o momento do diálogo estabelecido no debruçamento em que o 

esforço compreensivo acontece. Mas é também infinito por seu caráter de circularidade em 
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que se imprime, tornando este processo sem fim, numa multiplicidade de possibilidades de 

se compreender algo. Com isso percebemos que a hermenêutica não pode ser vista como 

um procedimento mecânico de um mero compreender, mas sim, deve ser vista como um 

ato artístico. 

 Lembremos aqui que a compreensão é entendimento e, na maioria das vezes, os 

homens se entendem de imediato. O grande questionamento em torno da compreensão está 

quando este esforço – para compreender - coloca a reflexão sobre como o outro chegou à 

sua opinião em um plano em que se renuncia um sentido comum existente no texto. Por 

isso, Gadamer (1999) sugere que se devem eliminar quaisquer pressuposições e 

preconceitos. 

 

Dilthey e sua Historicidade do Sujeito. 

 Gadamer (1999) continua o seu movimento de aproximação de um sentido de uma 

hermenêutica que se aproprie dos fenômenos e da complexidade das ciências do espírito. 

Neste sentido, ele aproxima suas reflexões a Dilthey, autor que entende que numa ciência 

histórica existe uma homogeneidade entre sujeito e objeto, visto que, quem investiga é 

também quem faz a história. 

 Na visão de Dilthey, a hermenêutica só pode alcançar a sua essência quando não 

está a serviço de uma tarefa dogmática. Suas reflexões conduzem-se neste sentido, face ao 

fato de que pensando sobre o histórico do uso do termo hermenêutico, mais 

especificamente, no fim filológico, o qual já esboçava um esforço mais humanizado no 

compreender, ele problematiza se nesta intenção de compreender os textos a partir deles 

mesmos não geravam uma insuficiência que trazia à tona a necessidade de utilizar um fio 

condutor dogmático. 
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 Para ele, os indivíduos são históricos e o nexo da vida dá vivências significativas 

para o sujeito. Assim, a vida se desenvolve e se estrutura em unidades compreensíveis, e é 

o próprio sujeito singular que compreende essas unidades. Desta forma, os significados 

seriam expressões da vida (que se auto-interpreta), tendo assim uma hermenêutica. Por 

isso que a vida é a base das ciências do espírito. 

 Aqui percebemos que a hermenêutica passa a ser pensada não só como 

interpretação textual, mas se estende ao entendimento da experiência do homem, sendo ele 

dotado de compreensão. 

 Para Dilthey, a hermenêutica surge como uma filosofia da vida, a qual se 

fundamenta numa concepção histórica do mundo. É através da consciência histórica que se 

dá o saber de si mesmo do espírito. 

 Gadamer (1999), muito embora reconheça a grande contribuição de Dilthey para a 

construção da hermenêutica como método de acesso para a ciência do espírito, desenvolve 

inúmeras críticas sobre seus construtos. Para ele, Dilthey mantém preceitos das ciências 

naturais às ciências do espírito, visto que utiliza termos como objetividade, resultados, pois 

acredita que as ciências do espírito devem ser colocadas no mesmo patamar das ciências 

naturais. Para Gadamer (1999), esta equiparação demarcou o viés positivista nos 

construtos de Dilthey. Entretanto, devemos lembrar que o modelo científico da época era o 

modelo positivista, e Dilthey tentava construir um modelo científico para as ciências do 

espírito neste contexto naturalista de se pensar a ciência. Outra crítica de Gadamer a 

Dilthey centra-se no fato de esse não considerar a experiência histórica da experiência, 

visto que entendia que o mundo histórico era visto como um texto a ser decifrado. Para ele, 

tal como as palavras, a vida e a história tinham um sentido. Assim, a hermenêutica seria 

um deciframento, não uma experiência histórica. 
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 Além disso, Gadamer(1999) percebe o movimento realizado por Dilthey no sentido 

de realizar um questionamento epistemológico, mas segundo esse, ele não consegue 

desvencilhar-se da influência cartesiana predominante nos modelos científicos da época. 

 Com estas críticas continuamos percorrendo os pensamentos gadamerianos na 

intenção de encontrar a hermenêutica próxima dos estudos das ciências do espírito e, neste 

sentido, faz-se mister mencionar Husserl e seus relevantes conceitos para a fenomenologia. 

 

Husserl, por uma Fenomenologia. 

 A fenomenologia de Husserl e sua noção de intencionalidade da consciência são 

uma crítica radical à objetividade da filosofia tradicional, o que também inclui as reflexões 

desenvolvidas por Dilthey. 

  A noção de intencionalidade conferiu ao espírito um campo epistemológico da 

experiência e uma ciência que trouxe novas reflexões à questão do conhecimento. A partir 

de tal compreensão podemos entender o marco que tais reflexões trouxeram para as 

ciências do espírito, legitimando uma possibilidade de apreensão de seus fenômenos, da 

experiência particular e que emerge no contato com este novo campo de se fazer pesquisa. 

É importante lembrar que esta noção de intencionalidade nasce com Brentano, mas é 

estruturada por Husserl de modo que ele passa a ser considerado, por muitos, o pai da 

Fenomenologia. Para Holanda (1997) o projeto de Husserl é trasnformar a Filosofia no 

fundamento básico de todo conhecimento, fazendo da Filosofia uma "ciência de rigor". 

Para este autor, a Fenomenologia seria uma tentativa de clarificar a realidade humana. 

 Para Gadamer (1999) as reflexões em Husserl favorecem a ideia de uma 

fenomenologia, a partir de uma investigação dos modos subjetivos de as coisas se darem, 

transformando-a numa forma de se fazer pesquisa/ciência em que se permitiria a 

compreensão de todo o sentido do ser. 
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 Gadamer (1999) explana que este filósofo conceitua “mundo da vida”, como o 

mundo em que nos inserimos por nosso viver, não podendo ser objetivado por nós, mas 

que é o solo de toda experiência. Este conceito se opõe aos objetivismos, por ser um 

conceito histórico, por não universalizar o ser, mas por representar um mundo que é, ou 

seja, um todo em que vivemos enquanto seres históricos. 

 Além disso, esse mundo da vida será sempre comunitário por possuir a co-presença 

dos outros. Com isso, a partir dos pensamentos husserlianos, percebemos que não deve 

haver uma oposição entre subjetividade e objetividade. 

 Gadamer (1999) pontua que outro filósofo, também pensou a Fenomenologia: 

Heidegger. Para o autor de Verdade e Método, Heidegger com a sua hermenêutica da 

facticidade se opôs à fenomenologia eidética husserliana. Para melhor compreendermos a 

fenomenologia-hermenêutica heideggeriana, faz-se mister um esclarecimento de suas 

proposições acerca do ser. Ressaltamos ainda a relevância de tal entendimento para este 

trabalho, tendo em vista que será com tal olhar que nos aproximaremos dos sentidos de ser 

sobrevivente de um crime de homicídio-suicídio. Será através da compreensão 

hermenêutica que nos inclinaremos sobre a clareira na expressão da experiência pelas 

mulheres sobreviventes a esse ato. 

Heidegger (1927/1989) dedica-se em Ser e Tempo a compreender a questão do ser. 

Para ele, o estabelecimento da compreensão do ser se dá a partir do ente que nós mesmos 

somos, o ser-aí, Dasein ou pre-sença. Assim ele desenvolve uma analítica existencial em 

busca do sentido do ser. O ser-aí tem como modo de ser original o fato de ser ser-no-

mundo. O ser existindo, o mundo
5
 sempre se abre para o Dasein, justamente por ele 

possuir o caráter de abertura. Poderíamos, erroneamente, pensar que este aí estaria referido 

a um lugar, geograficamente situado; entretanto o significado deste aí é abertura, uma 

                                                           
5
 Mundo para Heidegger (1996) é o conjunto de condições geográficas, históricas, sociais e econômicas em 

que o homem está inserido. 
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abertura que já possui sempre algum acesso ao ser. Assim, o Dasein é a sua abertura. 

Quando Heidegger pensa o ser como ser-no-mundo, não o estamos pensando em instâncias 

diferentes, não pensamos em ser e mundo, mas em instâncias indissociáveis. Ser e mundo 

se constituem mutuamente, sendo assim seria impossível pensar o ser sem adotar a 

compreensão de que este ser está sempre no mundo. É no mundo que o ser se torna 

acessível. O que Heidegger quis dizer quando referiu-se ao ser como um ser-no-mundo, foi 

pensar numa multiplicidade de maneiras do ser viver e poder viver, pensando assim em 

diferentes modos de ser, de se relacionar, de atuar com os entes que lhe vêm ao encontro. 

A abertura que caracteriza o Dasein é apresentada como disposição, compreensão e 

linguagem. Estas compreendem o que Heidegger denomina como existenciais. Portanto, 

compreender os existenciais é importante para a compreensão da hermenêutica em 

Heidegger. Heidegger (1989) sugere que o mundo se abre para o Dasein num estado de 

ânimo (num humor, numa afetação, befindlickeit); portanto, não há dissociação entre o que 

se faz na ocupação cotidiana e o estado de ânimo. Estamos no mundo numa abertura, 

sendo sempre afetados por ele e pelas coisas que nele acontecem. Assim, o Dasein é 

sempre um estar-lançado, expressando e indicando a “facticidade de ser entregue à 

responsabilidade” (Heidegger, 1986, p. 189). Desse modo, a disposição afetiva realiza uma 

abertura no sentido de enviar-se e desviar-se do ser si mesmo
6
. 

 Para tanto, Heidegger (1981) acredita que a existência seria a possibilidade de 

emergência de algo, o seu desvelamento, a sua manifestação. Faz-se oportuno explicitar tal 

conceito, visto que este é um termo comumente utilizado na ciência psicológica, mas em 

Heidegger o mesmo refere-se ao verbo ek-sistere, o qual significa o que emerge, o que se 

desvela. Um importante aspecto que devemos ressaltar sobre a disposição afetiva é que 

                                                           
6
 Lembramos aqui que o Dasein é sempre possibilidade de ser, podendo escolher-se, ganhar-se e até mesmo 

perder-se. 
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poderíamos pensar apenas em humores positivos como possibilidade de abertura do ser, no 

entanto, Heidegger pensa que a apatia, indiferença, o tédio
7
 também são estados de ânimo 

que permitem a abertura do ser de um determinado modo, portanto, constituem-se como 

modos de ser. 

Como afirmamos anteriormente, a abertura do ser tem como existencial
8
, além da 

disposição afetiva, a compreensão. Para Heidegger a compreensão é uma característica 

fundamental da existência humana, do Dasein como ser-no-mundo. Ela seria o modo 

original de ser do Dasein, que envolve a totalidade das experiências de mundo, pois o 

Dasein e mundo são originários na compreensão. Na compreensão, como existencial, o ser 

existe, tendo em vista que o modo de ser do Dasein é um poder-ser, ou seja, ele é 

possibilidade de ser, nos modos de ocupação com o mundo, de pré-ocupação com os 

outros, mas fundamentalmente, a possibilidade de ser para si mesmo. Entretanto, enquanto 

algo que já está disposto, o Dasein já se encontra em determinadas possibilidades, e como 

este poder-ser, o Dasein já assumiu algumas dessas possibilidades, bem como recusou 

outras. Portanto, quando dizemos que o Dasein é possibilidade de ser, entendemos que ele 

está entregue a essa responsabilidade, numa possibilidade que lhe foi inteiramente lançada. 

Assim o Dasein é a possibilidade de ser livre para este poder-ser mais próprio. 

 A compreensão seria o ser desse poder-ser, como possibilidade, ou seja, o Dasein 

é compreensão, justamente por isso ele pode se perder e se desconhecer. Assim, o Dasein 

está lançado a este poder-ser, à facticidade de ser entregue à responsabilidade de exercer 

este poder-ser.  

                                                           
7
 O tédio, segundo Feijoó (2011) enquanto uma tonalidade afetiva fundamental, denuncia o nosso caráter de 

desinteresse por nós mesmos e nos aprisiona num mundo onde não há tempo algum para nós; o tédio 

relembra o que é insuportável no viver, assim, desiste-se. Mas é nessa tonalidade que propicia-se o que é 

inabarcado pelo ser. Assim, desvela-se a situação do homem enquanto aquele que é finito e transitório; 

8
 Existenciais para Heidegger são características ontológicas da existência. 
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Para Heidegger (1989) “compreender é o ser existencial do próprio poder-ser da 

pre-sença de tal maneira que, em si mesmo, esse ser abre e mostra a quantas anda seu 

próprio ser.” (p. 200).  Com isso, entendemos que o Dasein é um poder-ser por possuir o 

modo de ser de projeto. O que se dá pelo fato de o Dasein se lançar no modo de ser do 

projeto. Assim, o Dasein já se compreendeu e sempre se compreenderá a partir de 

possibilidades. E a compreensão, enquanto projeto, é o modo de ser do Dasein em que a 

presença representa as suas possibilidades, e, enquanto possibilidades, gera aberturas para 

com o mundo e modos de ser neste mundo. Podemos pensar que o projeto seria um estar 

adiante de si e por isso a compreensão pode ser entendida como um poder-ser que propicia 

aberturas. Assim, compreender é ser lançado para outras possibilidades. A compreensão, 

brotando de si mesma (no Dasein), pode ser própria ou imprópria, podendo, desse modo, 

ser autêntica ou inautêntica, e ela pode se delinear por esse caminho justamente por ser 

pura possibilidade, expressando modos de ser do Dasein na compreensão. 

O que sugere esta explanação é que tanto a disposição afetiva, como a 

compreensão, caracterizam a abertura originária do ser-no-mundo. Pois é no humor que o 

Dasein vê possibilidades a partir das quais ele já é. Portanto, por ser ser-no-mundo o 

Dasein já se comportou em relação ao ser dos entes numa relação significativa, numa 

trama de significações. Assim, tudo o que é compreendido, é apreendido numa trama de 

significados. 

É importante ressaltarmos que é o tempo o ponto de partida do qual o Dasein 

compreende e interpreta o seu ser. Assim, o tempo é o horizonte da compreensão e 

interpretação do ser. A temporalidade seria demonstrada como o sentido do Dasein. Nunes 

(2004) diz que o Dasein existe temporalizando-se, ou seja, entre nascimento e morte, este é 

temporal no fundo do seu ser, e por ser temporal, o Dasein é histórico.  
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Para Heidegger esse projetar da compreensão já possui a possibilidade própria de 

se elaborar em formas, e isto significa que esta elaboração da compreensão é denominada 

por Heidegger como interpretação. A interpretação seria, então, a elaboração do projeto da 

compreensão como possibilidade. Com isto, temos que “a interpretação se funda 

existencialmente na compreensão.” (1989, p. 204) 

Interpretar seria elaborar as possibilidades projetadas na compreensão, portanto, 

compreender é sempre interpretar. Com isso, Heidegger rompe com toda a concepção 

pregressa de que compreensão e interpretação seriam etapas separadas, e até mesmo, 

dependentes uma da outra, no sentido de que a interpretação somente seria possível após a 

compreensão de algo. O que Heidegger problematiza é que compreender é sempre 

interpretar, posto que, compreender algo já é interpretá-lo como algo.  Com isso, não 

podemos pensar em interpretação sem nos remetermos ao pronome como... Este que 

possibilita a aproximação do sentido das coisas. Heidegger (1989) diz que o como é a 

estrutura que explicita o compreendido, assim constitui a interpretação. Ele pensa em dois 

modos do como se expressar: o como apofânico e o como hermenêutico. 

- Como apofânico: pode ser entendido como a restrição da interpretação a uma 

particularidade, permitindo que a proposição
9
 se enuncie a partir deste recorte da totalidade 

significativa; 

- Como hermenêutico: seria originário da interpretação, que compreende uma 

circunvisão, ou seja, deixar e fazer vir ao encontro de um ente. 

Para este filósofo tudo o que é compreendido é apreendido numa circunvisão e 

relacionado a uma totalidade conjuntural, portanto, a interpretação nunca seria isenta de 

pressuposições. Com isto, toda e qualquer percepção de um instrumento à mão já é 

                                                           
9 Proposição é uma demonstração que se determina através da comunicação. 
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compreensão e interpretação, tendo em vista que o que vem ao encontro dentro do mundo 

como tal, a compreensão já abriu uma conjuntura que a interpretação expôs. 

 A partir desta compreensão, Heidegger (1989) pensa a questão da interpretação 

imersa numa circularidade, como bem reflete Sampaio (2007) ao dizer que o Dasein 

possui uma pré-compreensão de ser e que esta pré-compreensão representa o ponto inicial 

e final da investigação fenomenológico-hermenêutica, portanto, seria, assim, uma 

investigação de aspecto circular. 

Sobre isso, Stein (2004, p. 162) diz que: 

 

[...] remotamente, da ideia de que, do ponto de vista da ontologia fundamental, não 

existe compreensão de ser sem que o homem compreenda a si mesmo. E, de 

maneira inversa, o homem não compreende a si mesmo sem compreender o ser. É o 

princípio hermenêutico último, onde já se afirma uma espécie de diferença 

ontológica. 

Assim, o Dasein sempre já nasceu numa interpretação de si mesmo, a qual é 

herdada da tradição. Essa compreensão regula as possibilidades do seu ser, ou seja, o 

passado do ser precede a pre-sença, antecipando seus passos. E isto só é possível porque a 

questão do ser caracteriza-se pela historicidade. O mundo responde pela historicidade. 

Sobre isso, Nunes (2004) diz que “o Dasein ainda é o passado sem deixar de ser presente. 

E no presente está comprimido o passado; como no passado antecipa-se o futuro” (p. 26). 

Com isso, dizemos que a elaboração do sentido do ser deve ser um questionamento 

histórico, sendo determinado por fatos históricos. Para Nunes (2004), o intratemporal 

revela um tempo social e cultural, que impõe à historicidade o peso de um destino coletivo. 

Desta forma, o entendimento da interpretação, portanto, compreensão, de que esta 

se estrutura numa circularidade e é composta de estruturas, torna-se uma grande 
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contribuição para a realização de pesquisas dentro desse pensar filosófico. O que se dá 

pelo fato de a pesquisa poder ser interpretada como a possibilidade de construção de 

passos metodológicos na elaboração da compreensão e interpretação de um fenômeno. E é 

desse modo que procederemos ao nosso interpretar, o nosso compreender acerca dos 

sentidos de ser sobrevivente de uma violência como homicídio seguido de suicídio a partir 

do círculo compreensivo em Martin Heidegger, o qual será explicitado a seguir. 

 

4.1 A Circularidade Compreensiva em Martin Heidegger 

Quem fala ou escreve lembra a aranha na luta contra um 

tecido prestes a se romper. Falamos ou escrevemos para não 

morrer. Como poderíamos esquecer o que Sheerazade nos 

ensinou? 

A teia, o espaço de cada um, estende-se no espaço comum, 

o de todos. A teia em cuja construção muitos colaboram 

distinguimos das aranhas. Nela vibram as vozes mesmo dos 

que já não falam. (Donaldo SCHÜLER) 

 

Heidegger pensa que no círculo da compreensão existe a possibilidade positiva do 

conhecimento mais originário. Entretanto, para que isso ocorra é preciso que a 

interpretação assegure, na elaboração da posição prévia, visão prévia e concepção prévia, o 

tema científico a partir das coisas mesmas. Estas três estruturas seriam o que para este 

filósofo seria o círculo da compreensão. Falemos melhor disso. 

Anteriormente dissemos que no projeto da compreensão o ente se abre em sua 

possibilidade, em seu poder-ser, que, em geral, está projetado para o mundo, estabelecendo 

uma trama de significados, por se constituir em ser-no-mundo. Assim, a compreensão 

enquanto projeto traz à tona a descoberta de um sentido, e em Heidegger este termo não 

adquire o mesmo significado utilizado comumente. Sentido significa aquilo que pode se 

articular na abertura da compreensão, sendo “aquilo em que se sustenta a 

compreensibilidade de alguma coisa” (p. 208). Sentido seria, então, a perspectiva em que 
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se estrutura a posição prévia, visão prévia e concepção prévia. Por isso é que se diz que a 

partir desta estrutura prévia algo se torna compreensível. 

Heidegger (1989) pontua que “o círculo da compreensão pertence à estrutura do 

sentido, cujo fenômeno tem suas raízes na constituição existencial da pré-sença, enquanto 

compreensão que interpreta”. (p. 210) É importante ressaltar que na compreensão do ser 

prevalece o velamento, uma vez que o ser-aí é ser-para-a-morte, portanto, a compreensão 

do ser está ligada ao velamento, que é imposto pela finitude de ser. Tal reflexão encontra 

consonância com o pensamento de Stein (1983), o qual afirma que “a compreensão do ser 

é o sinal da finitude.” (p. 50) 

Para Gadamer (2007), é a tendência ao encobrimento que peculiariza o ser-aí que 

se configura como a particular tarefa da hermenêutica, isto porque, segundo este autor, o 

encobrimento acontece em toda auto-interpretação do ser-aí. 

Para Heidegger a estrutura compreensiva é formada pela posição prévia, visão 

prévia e concepção prévia. A posição prévia seria entendida a partir da compreensão de 

que, como ser-no-mundo, o Dasein já está em meio a outros entes em relações de sentido, 

utilizando alguns como instrumentos ou preocupando-se com outros existentes. Sendo 

assim, tudo o que está à mão já se compreende a partir de uma totalidade conjuntural. Ao 

apropriar-se da compreensão, a interpretação se move a uma totalidade conjuntural já 

apreendida. Com isto entendemos que a compreensão já se move numa conjuntura 

compreendida. A posição prévia seria resultante da abertura do Dasein a partir da 

disposição afetiva que o projeta no mundo numa rede de significados. Assim, cabe à 

interpretação o papel de se apropriar do que já está em uma posição prévia. Ao fazer esta 

apropriação, a interpretação é direcionada pela visão que cumpre a função de estabelecer 

um parâmetro para a interpretação, o que ocorre através de um “recorte” do que foi 

assumido na posição prévia, segundo uma possibilidade determinada de interpretação. 
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Nesse recorte define-se a visão prévia, que delimita o que foi assumido na posição prévia, 

como uma possibilidade de interpretação. Portanto, o recorte realizado na visão prévia é no 

sentido de recortar as possibilidades de remissões a que o ser compreendido se refere. 

A apreensão desses dois elementos delimita uma concepção prévia, em que aquilo 

que foi compreendido e que foi estabelecido numa posição prévia e percebido numa visão 

prévia adquire um conceito pela interpretação. Assim, a interpretação decide, mesmo que 

provisoriamente, por uma determinada conceituação. 

Para Heidegger (1989) “o círculo da compreensão exprime a estrutura prévia 

existencial, própria da pre-sença” (p. 210) Para ele, o círculo permite o conhecimento mais 

originário que só pode ser apreendido de modo autêntico se a interpretação tiver 

compreendido que sua única tarefa é de não deixar-se guiar, na posição, visão e concepção 

prévia, por chutes ou conceitos definidos por ele como ingênuos. Isso porque é preciso, na 

elaboração dessa estrutura prévia, assegurar o tema científico a partir das coisas mesmas, 

referindo-se aqui a uma fenomenologia, como concebida por ele, como método para o 

conhecimento do sentido do ser. Além disso, este filósofo observa que o círculo pertence à 

essência de todo perguntar e responder. Heidegger (2003) pensa que o círculo é cheio de 

sentido porque a direção e o modo de circular determinam-se pela própria linguagem 

mediante um movimento dela mesma. 

Segundo Sampaio (2007) o Dasein possui uma pré-compreensão de ser, que se 

configura como o ponto de partida e de chegada da investigação fenomenológica-

hermenêutica, o que a torna uma investigação circular. Nesse sentido, esta autora considera 

que “o Dasein é hermenêutico por natureza” (p.85) 

Assim como bem define Heidegger (1989): 

o círculo da compreensão pertence à estrutura do sentido, cujo fenômeno tem suas 

raízes na constituição existencial da pre-sença, enquanto compreensão que 
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interpreta. O ente em que está em jogo seu próprio ser como ser-no-mundo possui 

uma estrutura de círculo ontológico. Deve-se, no entanto, observar que, se do ponto 

de vista ontológico o “círculo” pertence a um modo de ser do que é simplesmente 

dado, deve-se evitar caracterizar ontologicamente a pre-sença mediante esse 

fenômeno. (pp. 210-211) 

 

Com isso entendemos que somos compreensão num movimento circular, e esta 

circularidade dá-nos a entender que este processo investigativo seria provisório, por 

representar o momento em que somos afetados pelos entes, coisas e outros Daseins, e seria 

infinito justamente pelo seu caráter de circularidade, que nos faz sempre estar em contato 

com as estruturas prévias da interpretação, portanto, sempre em contínuo processo. 

É importante que entendamos que para este filósofo o círculo da compreensão 

perpassa toda a analítica existencial proposta em Ser e Tempo, e podemos observar tal 

afirmação quando menciona que originalmente o Dasein já se encontra numa posição 

prévia, por ser ser-no-mundo; e que mediante o esclarecimento do poder-ser mais próprio 

ele ganha a orientação da visão prévia (com a ideia da existência). Com a elaboração 

concreta da estrutura ontológica do Dasein, a concepção prévia da existencialidade adquire 

articulação para orientar a elaboração dos existenciais. 

Se pudéssemos colocar o círculo compreensivo num esquema compreensivo, este 

seria disposto da seguinte maneira: 
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Pensar na interpretação e, por conseguinte, na compreensão de algo, é contribuir 

para uma nova reflexão epistemológica da concepção de verdade. Isso porque durante anos 

a ciência se sustentou em uma percepção de construção de verdades duradouras, 

universais, cristalizadas. Este modelo atendia aos preceitos naturalistas de ciência vigente 

para a época. Em Heidegger, vemos uma noção de compreensão de algo como provisório, 

relativo àquele momento em que se produz, nas condições de afetação que a abertura ao 

mundo propiciaram, à clareira
10

 que ilumina o fenômeno a ser desvelado.  

Como falar em desvelamento sem mencionar a linguagem, aquela cujos sentidos 

chamam pelas palavras. Heidegger (1989) refere-se à linguagem como uma terceira 

estrutura da abertura do ser, ou seja, que é um existencial fundante do ser junto à 

disposição afetiva e à compreensão. 

Para este filósofo, a linguagem é inerente ao ser, ela é a sua morada, uma vez que o 

Dasein se revela na fala a partir de uma disposição afetiva. Assim a linguagem seria uma 

articulação de sentidos, uma articulação da compreensão. Pensando na 

compreensibilidade, o discurso seria então a sua articulação, sendo a linguagem o 

                                                           
10

 A clareira é uma metáfora heideggeriana, usada em Ser e Tempo, que designa o local onde o Ser se 

manifesta ao homem, sendo acessada pela linguagem. 

visão 
prévia 

concepção 
prévia 

posição 
prévia 
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pronunciamento do discurso. O discurso seria a articulação significativa da 

compreensibilidade do ser-no-mundo. Portanto, no discurso, a pre-sença se pronuncia. 

Dessa maneira, o homem se mostra como ente no discurso. A sua essência repousa na 

linguagem. Assim, nós somos pela linguagem e na linguagem. 

A compreensão da linguagem parte de uma análise da co-existência, do ser um com 

o outro. Neste sentido, pensamos sobre o falar e escutar em Heidegger (2003), ao dizer 

que: 

...falar é, por si mesmo, escutar. Falar é escutar a linguagem que falamos. O falar 

não é ao mesmo tempo, mas antes uma escuta. Essa escuta da linguagem precede 

da maneira mais insuspeitada todas as demais escutas possíveis. Não falamos 

simplesmente a linguagem. Falamos a partir da linguagem. Isso só nos é possível 

porque já sempre pertencemos à linguagem. O que é que nela escutamos? 

Escutamos a fala da linguagem. (p.203) 

 

Heidegger reflete que essa escuta é uma abertura existencial do Dasein enquanto 

ser-com com os outros. O Dasein escuta pelo fato de compreender, pois ele já se encontra 

no mundo, como ser-no-mundo, em compreensões com os outros. Podemos aqui pensar na 

implicação dessa ideia para a pesquisa, visto que a escuta engendrada na relação da 

pesquisa já tem em si compreensões acerca do que é ouvido, e é por isso que ela é escuta, 

por ser sempre co-existencialmente com os outros. Com isso pensamos, inclusive, numa 

dimensão ética do ouvir. 

Além disso, o homem se mostra como um ente que é no discurso. Mesmo 

mergulhando no universo da linguagem, para Heidegger, sem a pretensão de construir uma 

apropriação absoluta de seu pensamento, estaremos entendendo a linguagem como a 
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expressão do sentido do ser, do Dasein. O seu habitar é no âmbito da linguagem, o seu 

pertencer é buscando sentidos que chamam as palavras.  

 Pensemos na mulher, que lançada no mundo enquanto poder-ser, mergulhada no 

mundo, e na impropriedade em que o Dasein se encontra na maior parte das vezes, se 

apropria de sentidos que são construídos historicamente e partilhados culturalmente como 

significados de sua existência. Assim, ela se apropria desse papel de mulher cuidadora, 

esposa, mãe, e que refletirá no ser-com o outro, no ser-com o marido, no ser-com o 

companheiro.  Tais sentidos permearão a relação conjugal, e seu poder-ser, se projeta nesta 

possibilidade. Por este motivo, nos deteremos nos momentos seguintes a pensar o cuidado, 

a partir de Heidegger, como construto que nos auxiliará nesta discussão. 

 

4.2 Cuidando de Ser... O Cuidado na Analítica da Existência 

Ao pensar o contexto de uma relação amorosa que finda por expressar-se em uma 

relação de violência, refletimos acerca da maneira como cuidamos do outro, ou seja, como 

a dinâmica de uma relação violenta se apresenta. Para falarmos em cuidado, retomamos a 

ontologia heideggeriana, que pensando o ser-no-mundo, estabeleceu que não temos 

cuidado com os outros, mas que nós somos cuidado e este seria ontologicamente 

constitutivo de nosso ser. Pensar tal componente existencial nos leva a interrogar como o 

cuidado se expressa numa relação afetiva que se torna uma relação de violência. 

Poderíamos ser levados a pensar que esta relação seria desprovida de cuidado; mas ao 

contrário disso, refletiremos sobre de que maneira este cuidado, pensando tal construto a 

partir de uma perspectiva heideggeriana, é constituinte do homem, se expressa neste tipo 

de relacionamento, que mesmo sendo marcado por uma relação de violência, ainda assim, 

a partir desta compreensão heideggeriana, é permeada por uma forma de cuidado. 
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O ser possui características ontológicas-existenciais, dentre elas temos a 

espacialização, a qual é entendida por Heidegger (1981) como a forma como o ser humano 

sente-se próximo ou afastado de alguém, através de gestos, do corpo, que são maneiras 

ônticas  que se originam no ontológico “espacializar”, como característica primordial do 

humano. 

Por ser-no-mundo, o ser está sempre em relação com outros entes, e tal relação 

pode se estabelecer de duas maneiras: de uma forma em que os “entes presentes sem 

nenhum envolvimento significativo”, e em cuja relação há um afastamento do vivencial, 

sendo assim objetivado; e uma forma de envolvimento em que “ente presente num 

envolvimento significante” em que atuamos mais do que teorizamos, como quando 

dançamos, dirigimos, aqui não existem significados, mas coisas, e o significado apenas se 

manifesta quando ele nos falta, nos falha. Quando nos relacionamos com outros Daseins, 

de maneira envolvente e significante, é o que Heidegger (1981) chama de solicitude, 

envolvendo características como a consideração e a paciência para com o outro. Considero 

alguém a partir do que foi vivenciado, e tenho paciência de algo que possa vir a acontecer. 

Para Heidegger o cuidado é o ser da pre-sença. E para tal compreensão é necessário 

que rememoremos que a pre-sença, ou Dasein, em sua disposição possui um modo de ser 

que ele já se coloca diante de si mesmo, e se abre para si em seu estar-lançado. Esse estar-

lançado é o modo de ser de um ente que sempre é as suas possibilidades; dessa forma, ele 

se compreende nessas possibilidades e a partir delas, projeta-se para essas possibilidades. 

Assim, o cuidado é aquilo que pertence à pre-sença humana enquanto existente, 

mas também porque tal primazia do cuidado advém de uma visão do homem como 

composto de corpo e de espírito. Portanto, podemos dizer que a origem do ser está no 

cuidado. O projeto do ser para suas possibilidades é um desempenho do cuidado. Isso pelo 
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fato de que o ser está entregue ao mundo das ocupações que consiste no fato de ele estar-

lançado. 

A estrutura ontológica do Dasein é a de preceder a si mesmo num mundo junto a. 

O ser tem em seu significado o cuidado, pois essencialmente o ser-no-mundo é cuidado, 

seja um cuidado que se expressa em uma ocupação, ou seja, quando é um ser junto ao 

manual; ou quando se expressa num cuidado que é pré-ocupação, em que há uma co-

presença dos outros no encontro no mundo.  

O que entendemos com isso é que o cuidado está em todas as situações de fato, ele 

é sempre expresso numa ocupação ou pré-ocupação. 

A ocupação não é própria do ser-com, pois a ocupação é um ser para os entes que 

vêm ao encontro dentro do mundo como ocupação. O ente, que é um Dasein, com ele não 

se ocupa, se preocupa, pois nos ocupamos de coisas. 

Para entendermos melhor o que Heidegger nomeia como cuidado, sob a forma de 

ocupação, devemos compreender que o ente sempre acompanha previamente uma 

tematização, ou seja, ele é pré-temático, ele é usado, produzido, num modo de ocupação. 

Os entes pré-tematizados seriam as coisas, o que se lida na ocupação, sendo assim, o ente 

que vem ao encontro na ocupação é chamado de instrumento. A manualidade é o modo de 

ser do instrumento. Assim, percebemos que o ser do Dasein para com o mundo é 

essencialmente de ocupação. A convivência um com o outro envolve a deficiência e a 

indiferença.  

Por outro lado, a pré-ocupação tem ainda duas possibilidades: 

- aquela em que retira o cuidado do outro, tomando-lhe o lugar nas ocupações, 

substituindo-o. Com isso, o outro pode se tornar dependente e dominado, mesmo que 

esteja encoberto. Essa pré-ocupação substitutiva refere-se, na maioria das vezes, a uma 

ocupação do manual. E quantas vezes não percebemos este tipo de pré-ocupação nas 
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relações afetivas, em que vemos na dinâmica do relacionamento um apossando-se do 

outro, até mesmo estabelecendo uma relação de dependência, coisificando, objetificando o 

outro, ocupando-se dele como no manual; 

- há também uma pré-ocupação que não substitui o outro, mas lhe antepõe em sua 

possibilidade de ser, devolvendo o cuidado ao outro. Esta pré-ocupação diz respeito ao 

cuidado, refere-se à existência do outro e não a algo que se ocupa, ajudando o outro a 

tornar-se transparente a si mesmo, por isso fala-se em cuidado. 

Heidegger pontua que a pré-ocupação é uma constituição ontológica do Dasein, 

dizendo respeito tanto ao seu ser para o mundo da ocupação como para o seu ser para 

consigo mesmo. Enquanto a ocupação pertence à circunvisão, por seu modo de descoberta 

no manual, a pré-ocupação é guiada pela consideração e tolerância e podem estar presentes 

nos modos deficientes e indiferentes de preocupar-se. Sendo assim, entendemos que na 

ocupação o ser é ser-junto-ao-mundo, enquanto que na pré-ocupação há um ser-com. 

O cuidado é, portanto, o primeiro gesto da existência, o horizonte da 

transcendência, a priori, um horizonte capaz de ir além de sua própria existência. O 

homem apenas existe como tal em face de outro homem e para que o homem seja humano, 

para que ele possa desenvolver-se como pessoa, é necessário que ele conviva com outros 

entes, que ele possa efetuar trocas com os seus semelhantes. O homem apenas se conhece 

na sua relação com o outro. 

A pré-ocupação como ser existente é, segundo este filósofo, o próprio ser-aí onde o 

aí é o próprio mundo. O cuidado é a totalidade das estruturas ontológicas do ser, enquanto 

é um ser-no-mundo; em outras palavras, um ser que compreende todas as possibilidades da 

existência enquanto estão vinculadas às coisas e aos outros homens. Ser-no-mundo é 

cuidar, é ser cuidadoso. O cuidado é, pois, o estado primordial do ser, do homem, no seu 

esforço em adquirir autenticidade, portanto, é o primeiro gesto da existência, o horizonte 
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da transcendência. Apesar de cada um ter a sua visão de mundo, esse horizonte da 

transcendência é o mesmo para todos. 

Ao falarmos em um ente, é importante dizer que este ente com que o Dasein se 

comporta como ser-com é também outro Dasein, assim, com este ente há um cuidado que 

não é de ocupação, mas sim de pré-ocupação. Com isso, a pré-ocupação existe para o 

outro, mesmo que numa relação de ocupação, da mesma forma como existe para consigo 

mesmo, sendo guiada pela consideração e pela tolerância. 

Sobre isto, Sá, Mattar e Rodrigues (2006) pensam num modo de ser com o outro 

em que este outro é posto a serviço de minha satisfação, sendo desvelado como algo, que 

está à nossa disposição. 

Entretanto, para Heidegger (1981) o modo básico de viver com os outros é o 

público, em que adotamos o discurso do “a gente”, este modo praticamente domina a nossa 

maneira de viver com os outros, de ser-com os outros Daseins. Isto porque o ser-aí é 

fascinado com seu mundo, sendo absorvido por ele, estando vivencialmente ligado ao 

mundo. Isto é o que Heidegger chama de mundo no impessoal, um modo de ser importante 

para os questionamentos que nos movem nesta discussão. O que o impessoal faz é retirar a 

responsabilidade de cada Dasein, isto porque no impessoal nunca se foi ninguém, 

dispensando-o da responsabilidade de ser. “todo mundo é outro e ninguém é si próprio” 

(181), o Dasein encontra-se na impessoalidade precisando encontrar a si mesmo. De início, 

a pre-sença é impessoal, e, muitas vezes, assim permanece, o que caracteriza o modo de 

ser da ocupação. Porém quando ela abre-se para seu próprio ser, numa abertura da pre-

sença, há uma eliminação dos encobrimentos em que a pre-sença se tranca contra si 

mesmo. 

 Cair na impessoalidade junto ao mundo das ocupações revela que o Dasein foge de 

si mesmo como seu próprio poder-ser. Nesta fuga, o Dasein não se coloca diante de si 
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mesmo, porém é exatamente do que ele foge que o Dasein está em busca, ou seja, ele foge 

de si mesmo, por ser este si mesmo que o Dasein busca, porque nisto reside o seu poder-

ser mais próprio. Esta fuga de si mesmo é o que Heidegger chama de cair no impessoal e 

no mundo das ocupações. Aqui a abertura do ser encontra-se fechada, bloqueada pela fuga 

de si mesmo. Porém, é importante destacar que nem todo desviar-se é uma fuga, isso 

porque a fuga é uma retirada de algo que é ameaçador. Este desvio funda-se na angústia, 

que está fundada no ser-no-mundo como tal. O que Heidegger quer dizer com tal ideia é 

que o que motiva a angústia é indeterminado, porque a angústia se angustia com o mundo 

como tal. 

 Sendo assim, o angustiar-se abre o mundo como mundo, abre de forma privilegiada 

o Dasein, o ser do Dasein como cuidado. A angústia retira do Dasein a possibilidade de, 

na de-cadência, compreender a si mesmo através do mundo. Naquilo que se angustia, a 

angústia abre a pre-sença como ser-possível, para o poder-ser mais próprio, para o ser-livre 

para a liberdade de assumir e escolher a si mesmo, para a propriedade de ser aquilo que já 

se é. Assim, enquanto ser-no-mundo estamos entregues à responsabilidade de ser si 

mesmo, este é o nosso projeto. 

 Critteli (2007) pensa que na ruína, de-cadência, o indivíduo desvia-se de seu 

projeto essencial, para olhar para as preocupações cotidianas, confudindo-se assim com a 

massa coletiva. Neste modo de ser, o indivíduo sacrificaria o seu eu pelo eles e isto 

significa dizer que, na vida cotidiana, o ser é público, ele reduz a sua vida aos outros e 

existe para os outros, alienando-se, assim, da tarefa de ser si-mesmo. 

 Para Casanova (2009), o cair na de-cadência encontra um ocultamento de seu 

caráter de poder-ser, assim, o domínio do impessoal determina comportamentos humanos, 

e indica mobilizadores de nossas ações. Estes mobilizadores sensibilizam os campos de 

sentido em que as significações dos entes que nos veem ao encontro podem se inserir.  
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Desta forma, este autor, pensa que o ser-aí pode se furtar da responsabilidade por seu ser, 

mas ninguém pode fazer isso por ele. Esta é sempre uma escolha, um modo de ser, de 

existir e, fundamentalmente, revela um modo de ser-aí cuidar de seu ser. 

 O ser-no-mundo com o que está à mão e o ser-com os outros, sempre é função do si 

próprio, entretanto, na maioria das vezes este próprio é impróprio, impessoal, ou seja, o 

ser-no-mundo já é sempre numa de-cadência. A estrutura ontológica da pre-sença possui 

uma compreensão do ser e é justamente por ser que o Dasein se abre para si mesmo, este 

modo de ser dessa abertura é constituído pela disposição, pela compreensão. 

 Anteriormente mencionamos que o ser-no-mundo já é sempre numa de-cadência, o 

que Heidegger chama de de-cadência é a imersão na impessoalidade  junto ao mundo das 

ocupações, o que revela que o Dasein foge de si mesmo como seu próprio poder-ser 

propriamente. Na fuga o Dasein não se coloca diante de si mesmo. Isso porque o desvio da 

de-cadência conduz para fora da pre-sença. Na de-cadência a propriedade do ser está 

obstruída e fechada, visto que é uma abertura que mostra uma fuga da pre-sença que é fuga 

de si mesmo. Desse modo, o Dasein corre atrás daquilo de que ele foge. 

 Ao de-cair no impessoal e no mundo das ocupações, o Dasein foge de si mesmo; 

entretanto, nem todo desviar-se é uma fuga,  porque a fuga é um retirar-se baseado num 

temor do que é ameaçador. O ameaçador é sempre algo intramundano. Se pensarmos na 

fuga da de-cadência em que o Dasein foge de si mesmo, este desvio se funda na angústia 

que torna possível o temor. 

 Desta forma, Casanova (2009) menciona que diante do que o atemoriza o ser-aí é 

levado a procurar um escape, fugindo em direção a um espaço em que a ameaça não se 

apresente mais. 

Como o Dasein é ser-no-mundo, a angústia se angustia com o ser-no-mundo em si, 

portanto, o que motiva a angústia é indeterminado, pois o mundo, em sua totalidade 
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conjuntural passa a ser irrelevante, sem importância. Ela não sabe o que é aquilo com que 

se angustia, porque ela se angustia com o mundo como tal. O Dasein enquanto disposição 

é a angústia que abre o mundo como mundo. Assim a angústia não é só angústia com... 

Mas também angústia por... Isto acontece porque a angústia remete à pre-sença para aquilo 

pelo que ela se angustia para o seu poder-ser-no-mundo. Ela singulariza o Dasein em seu 

próprio ser-no-mundo, que na compreensão se projeta para possibilidades. O que significa 

que a pre-sença é sempre possibilidade, podendo escolher-se, ganhar-se ou perder-se em 

seu si mesmo. Ela só pode perder-se por possuir um modo de ser de ser própria, ou seja, de 

apropriar-se de si mesma. Portanto, Heidegger entende que existem dois modos de ser: a 

propriedade e a impropriedade, que fundam-se no caráter de a presença ser sempre minha. 

Dizer que o ser está numa impropriedade não é se referir ao fato de que ela está sendo 

menos ou em grau de inferioridade, mas dizer do modo que ela está sendo no mundo. 

Assim, o Dasein é chamado a apropriar-se de si mesmo, a ser próprio, mesmo que ele caia 

na impropriedade do existir. 

 No Dasein, a angústia revela o ser para o poder-ser mais próprio, a partir da 

liberdade para assumir e escolher a si mesmo. Nesse sentido, o angustiar-se é uma 

disposição, um modo fundamental de ser-no-mundo. Pois a angústia empreende uma 

abertura, ela revela o “se está” (p. 252). Ela gera uma estranheza, um sentimento de não 

sentir-se em casa. Sendo assim, a angústia retira o Dasein de sua de-cadência no mundo, 

justamente por ela ser abertura para ser si mesmo. Quando há uma fuga de-cadente para o 

sentir-se em casa da publicidade - visto que a publicidade é cotidiana e impessoal-, 

oferece-se ao Dasein um sentimento de sentir-se em casa- o Dasein foge de não sentir-se 

em casa, ou seja, de uma estranheza inerente ao Dasein enquanto ser-no-mundo lançado 

para si mesmo em seu ser. Reiterando a ideia de que a angústia é inerente ao ser, ela é 

parte do existir. 
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 Na verdade este sentimento de estranheza deve ser sentido como um fenômeno 

originário, do ponto de vista ontológico-existencial. O temor pode surgir, o temor é a 

angústia imprópria que está entregue à de-cadência do “mundo”. Isso porque a angústia 

própria é rara, pois estamos quase sempre mergulhados na de-cadência e publicidade. Esta 

raridade revela que o Dasein permanece encoberto/velado para si mesmo em função da 

interpretação pública do impessoal.  

 Na compreensão heideggeriana a angústia possui um papel fundamental ao ser, 

pois é só com a presença dela que existe uma possibilidade de abertura que a singulariza, 

pois esta abertura retira o Dasein da de-cadência e revela a sua propriedade e 

impropriedade como possibilidade de seu ser. É na angústia que essas possibilidades se 

revelam sem serem desfiguradas por um ente intramundano ao qual normalmente o Dasein 

se atém.  

A inautenticidade é analisada por Heidegger como a descrição da vida cotidiana 

humana, que decorre da facticidade do homem ser lançado-no-mundo, independente de sua 

vontade, vivendo em sua própria existencialidade, isto é, em uma existência interior e 

impessoal. A vida inautêntica contribui para o estado de queda do ser humano; assim, o 

existir passa a ser um constante estado de não-compromisso, isto é, deixar-se viver no 

tempo que passa.  Entretanto, diz Heidegger, para que o homem possa desvelar-se como 

um ser-de-cura (cuidado), necessário se faz desvendar a existência autêntica do homem, 

aquela que o torna verdadeiro revelador do ser, e que o ser deve buscar possibilidades de 

abertura mais abrangentes e originárias dentro da própria pre-sença. E dentro dessas 

possibilidades a angústia é, entre todos os sentimentos e modos da existência humana, 

aquela que pode reconduzir o homem ao encontro de sua totalidade como um ser ôntico-

ontológico, fazendo-o sair da monotonia e da indiferença da vida cotidiana. O pensador 

enfatiza ainda que, a partir desse estado de angústia, o homem visualiza uma nova 
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possibilidade, ou seja, superar a própria angústia, manifestando seu poder de 

transcendência sobre o mundo e sobre si mesmo. Essa possibilidade de projetar-se faz 

despertar no homem o sentimento de solicitude por outrem, conduzindo-o ao amor e à 

comunicação direta. Consequentemente, encontra-se sempre em uma situação de cuidado 

consigo mesmo e com os outros ao seu redor. 
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Pablo Picasso “Mulheres correndo na praia” 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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Sobre o Caminho da Pesquisa: Apresentando os Passos Metodológicos 

 

O sentido atribuído por Heidegger à fenomenologia é de entendê-la como um 

deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra, a partir de si 

mesmo. Uma fenomenologia que se constitui como uma possibilidade de acesso e forma 

de verificação para o que deve ser tema da ontologia, ou seja, a busca do sentido do ser. 

Assim, entende-se que a ontologia só é possível como fenomenologia. 

Para Heidegger (1989) os objetos da fenomenologia favorecem o encontro do ser 

com as estruturas nos fenômenos. Entendendo que os fenômenos se revelam, mas se 

encobrem, se configurando como modos de ser, como possibilidades de revelação e 

ocultamento, o que representa um importante primado na ontologia heideggeriana. Assim, 

fenômeno é o que constitui o ser, e ser é sempre ser de um ente, sendo a fenomenologia a 

ciência do ser dos entes, ou seja, uma ontologia. Heidegger aponta que o sentido 

metodológico da descrição fenomenológica é a interpretação e em, sendo assim, 

hermenêutica, visto que o Dasein possui uma compreensão ontológica que lhe é 

constitutiva. Como já mencionado, Heidegger entende hermenêutica como interpretação. 

Para o filósofo, desvendando-se o sentido do ser e as estruturas da pre-sença (Dasein, ser-

aí) abre-se o horizonte para qualquer investigação ontológica dos entes que não são outros 

Daseins. Em Heidegger, a filosofia é uma ontologia fenomenológica, que parte da 

hermenêutica do Dasein, a qual, enquanto analítica da existência, tece o fio de todo 

questionamento filosófico: a questão do ser. Nesse sentido, “A fenomenologia 

heideggeriana vigiará o âmbito do velamento e desvelamento em que residem todas as 

essências.” (Stein, 1983, p. 48) 

Este estudo configura-se como uma pesquisa fenomenológica-hermenêutica 

baseada na ontologia heideggeriana, utilizando como instrumento de acesso ao vivido a 
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história de vida oral e olhar compreensivo, a partir do círculo hermenêutico como proposto 

por Heidegger. 

A escolha por tal metodologia tem consonância com os objetivos do trabalho, além 

de acreditarmos que a pesquisa poderá possibilitar a clareira que acontece no desvelamento 

do sentido, enquanto abertura de ser. Pois, como bem afirma Stein (1983) “aquilo que faz 

o homem pensar é o ser, o ser no estranho modo de entrar em relação com ele” (p. 73).  

Acreditamos que no encontro intersubjetivo promovido pela pesquisa 

fenomenológica, seja possibilitada a abertura do ser, e o pesquisador, com sua escuta, 

enquanto clareira, ilumine a abertura para o contato com o que está velado. Tal concepção 

de pesquisa se sustenta no entendimento de que o ser-aí já se movimenta numa 

compreensão do próprio ser, através do discurso, presentificado no relato expresso na 

entrevista. Sendo assim, o ser-aí já guarda em si uma compreensão sobre seu ser, sobre a 

sua experiência, desvelando sentidos, sentidos de ser sobrevivente à violência de uma 

tentativa de homicídio seguido de suicídio. 

Tal modo de pensar a pesquisa encontra suporte em diversos autores como Dutra 

(2002) e Critelli (2007). Esta pensa que “o sentido de ser é descoberto pelo olhar do 

interrogador, daquele que se lança na direção da compreensão de algo” (p. 148). Assim, 

como clareira, o pesquisador ilumina o desvelamento do sentido do ser, não como algo 

externo, mas constitutivo dessa relação de abertura. E como seres-no-mundo, em relação, o 

olhar do interrogador/pesquisador traz consigo o olhar também de todos aqueles com quem 

ele também é no mundo. 

 Adotar, neste trabalho, uma perspectiva fenomenológica-hermenêutica é acreditar 

que o homem é mensageiro do ser (Stein, 1983). Portanto, o que se desvela é verdade, pois 

o sentido representa aquilo que a partir de si mesmo se mostra velado. 
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Vale lembrar que, utilizar como possibilidade interpretativa os sentidos desvelados 

pela experiência de ser sobrevivente de uma tentativa de homicídio seguida de suicídio, é 

considerar que o ser, constitutivamente, tem compreensão de si e do mundo circundante, 

uma vez que o ser está em abertura com o mundo, numa trama de significações, o que lhe 

favorece uma condição de pré-compreensão. Pensar nessa possibilidade interpretativa do 

fenômeno, como refletem Garcia e Jorge (2006), significa que a análise compreensiva 

deste estudo parte de uma estrutura de pré-compreensão que considera uma (concepção 

prévia) do fenômeno - como pesquisadora (pre-sença), e os depoimentos (concepções 

prévias) das participantes desta pesquisa. Tais elementos se configuram, então, como a 

“posição prévia” na situação circular-hermenêutica segundo Heidegger, pois subsidiaram a 

interpretação, possibilitando o “recorte” na constelação de possibilidades interpretativas 

que o fenômeno possibilita. O momento interpretativo representa o que Heidegger nomeia 

como visão prévia, facilitando assim as argumentações acerca dos sentidos desvelados. As 

interpretações construídas nesta circularidade pela pesquisadora são concepções prévias, 

portanto, provocarão uma nova situação hermenêutica para os leitores deste estudo. 

Acreditamos que podemos propor o círculo compreensivo a ser adaptado à 

pesquisa a partir do próprio pesquisador- afetado pelas questões de pesquisa e que traz 

consigo posições prévias acerca do fenômeno estudado. Estas seriam: as leituras 

realizadas sobre o estudo, os sentidos que motivaram a realização de determinada 

pesquisa- assim como, dos entes, outros Daseins, que o pesquisador encontra para 

construir sua trama de significados: os participantes da pesquisa, os falantes da 

experiência, aqueles que em seu viver, permitiram o desvelamento dos sentidos que 

iluminarão as questões desta pesquisa. A visão prévia corresponderia aos recortes das 

possibilidades compreensivas delineadas na posição prévia para proceder à interpretação 

dos dados, como o destacamento de temas, a serem discutidos a partir dos depoimentos das 
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participantes da pesquisa. A concepção prévia já seria os sentidos gerados pela 

interpretação dos núcleos interpretativos apontados pela pesquisa. 

Na pesquisa, enquanto método, compreendemos que a interpretação de um 

fenômeno, a busca de seu sentido, significa mergulhar no entrelaçamento significativo das 

redes que revelam a inserção do ser-no-mundo. Sim, estamos numa circularidade, 

pesquisador, participante da pesquisa e resultados do estudo, se assim pudéssemos dizer. 

Sempre numa compreensão que envolve uma singularidade. 

 

5.1 Procedimentos metodológicos 

- Participantes da pesquisa. 

 As participantes desta pesquisa foram selecionadas a partir de indicação de pessoas 

do círculo social e pessoal da pesquisadora e que tiveram acesso a mulheres sobreviventes 

de uma tentativa de homicídio seguido de suicídio do agressor. O fato de escolhermos 

mulheres para participarem do presente estudo apoia-se no argumento de que a violência 

tal como discutida em nosso texto, é uma violência de gênero, ou seja, um tipo de 

violência em que as mulheres são as vítimas e os homens os agressores. Portanto, nos 

aproximarmos dos sentidos de ser vítima de uma tentativa de homicídio seguido de 

suicídio, só seria possível através do encontro com aquelas que houvessem sobrevivido a 

esta violência. Ressaltamos que a participação das mulheres na presente pesquisa se deu 

espontaneamente, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e do Termo de Autorização de Gravação. Entrevistamos três sobreviventes, as 

quais, por meio da narrativa de sua história de vida permitiram nos aproximarmos dos 

sentidos presentes nesta experiência. Reforçamos que a presente pesquisa possui 

aprovação no Comitê de Ética da UFRN, protocolo 214/11-P. 
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- Caracterização do local da pesquisa. 

As entrevistas foram realizadas em local previamente acordado com as 

participantes da pesquisa. As entrevistas individuais ocorreram em locais que atendiam às 

condições de conforto, sigilo e privacidade, exigidos neste tipo de procedimento.  

 

- Critérios de inclusão e exclusão para seleção das colaboradoras da pesquisa.  

a) ter sido vítima de uma tentativa de homicídio por seu parceiro ou ex-parceiro, o qual se 

suicida (ou tenta suicídio) após o ato de violência; 

b) Disponibilidade em participar do estudo;  

c) Estar em condições de decidir sobre sua participação e de assinar o termo de 

consentimento;  

 

- Instrumento de pesquisa. 

Como sugerem Barros, Nogueira, Silva e Barros (2007) o método começa a partir 

do desejo do entrevistado em contar sua vida. Assim, procedemos com entrevistas semi-

estruturadas, permitindo a expressão da experiência do participante, podendo ser realizada 

em mais de um encontro, os quais serão acordados entre a pesquisadora e as participantes 

da pesquisa, de modo a permitirmos a livre expressão do sentido de ser sobrevivente da 

violência mencionada neste trabalho. 

Em consonância com o objetivo desta pesquisa, compreendemos que utilizar a 

entrevista semi-estruturada, nos permite desvelar o sentido de ser sobrevivente de uma 

violência como abordada neste trabalho, permitindo que o sujeito narre a sua história. 

 É importante ressaltar que assim como o faz Critelli (2007), acreditamos que o 

registro é “uma mera conservação de um som, de uma entonação, de uma imagem que 

apenas provoca a atenção e a memória do interrogador” (p. 150). Sendo assim, o registro 
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não tem a pretensão de descobrir o sentido da experiência para o sujeito, pois concordamos 

com o pensamento heideggeriano, de que o sentido do ser se desvela, mas também se 

encobre existencialmente para o sujeito, velando-se para o ser. Desta maneira, tais 

registros simbolizam lembretes para o pesquisador, lembretes de sentidos expressos nesta 

relação, produzidos pela linguagem, que chamou pelo sentido de ser, e pelo ouvir que 

clareia o desvelamento deste sentido de ser. 

 Tais depoimentos foram transcritos como narrativas, assim como o faz Dutra 

(2002). Ressaltamos que os depoimentos foram devolvidos aos seus respectivos autores, 

para que esses pudessem rever as suas falas, verificando se as literalizações estavam fiéis 

ao que fora expresso por eles.  

 Inspiramo-nos também em Critelli (2007), a qual propõe que um método 

fenomenológico-hermenêutico se volta para interrogar o que se procura conhecer, sem 

retirá-lo do movimento circular de desvelamento e ocultação, que é próprio da 

manifestação do ser dos entes. Tal compreensão aponta, assim, para o entendimento de que 

a investigação é “um querer saber, querer compreender que se lança interrogante em 

direção àquilo que o apela, que o afeta, que provoca sua atenção e interesse.” (2007, p. 28). 

Neste sentido, os significados desvelados nesta pesquisa foram interpretados 

hermeneuticamente, segundo o pensamento de Heidegger e o círculo hermenêutico, e 

adaptado por nós para esta pesquisa. 

O momento interpretativo foi composto de quatro etapas:  

1. Afetação pelo depoimento ouvido: nesse momento, ocorrido após a realização da 

entrevista, sugere-se o registro num “diário de bordo” das afetações desveladas no 

momento da escuta do relato de experiência; 



108 
 

 
 

2. Transcrição do depoimento ouvido: encontro com o depoimento transcrito, permitindo 

assim o desvelamento de novas afetações possibilitado pelo novo encontro com a 

experiência, as quais foram registradas no “diário de bordo”; 

3. Identificação de temas: relativos ao problema investigado, provocado pelo momento 

hermenêutico da visão prévia. Nesse momento resgata-se não só as afetações – registradas 

no “diário de bordo”- mas também as referências da revisão da literatura específica; 

4. Diálogo entre as reflexões feitas a partir das etapas anteriores e a literatura: 

correspondendo assim à concepção prévia, em que esta conceituação do fenômeno é 

oriunda do processo de interpretação do mesmo. 

É importante compreendermos que existe um limite imposto por essa interpretação 

do que se torna real e este limite incide na própria perspectiva do olhar, na ambiguidade 

presente na manifestação (movimento de desvelamento e ocultamento) e pela relatividade 

da verdade. Portanto, é possível dizer que a interpretação é sempre uma possibilidade de 

compreensão.  
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Di Cavalcanti “Mulheres protestando” 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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Desvelando Sentidos de Ser Mulher Vítima de uma Tentativa de Homicídio : Ao 

Encontro da Experiência 

 

O poema quer o Outro, precisa 

desse Outro, precisa de um parceiro. 

Ele o procura, adéqua-se a Ele, cada 

coisa, cada pessoa é um poema que se 

dirige ao Outro, figura desse Outro. 

         Paul Celan 

 

Heidegger (2003) nos lembra de que falar é ao mesmo tempo escutar, uma escuta 

da fala da linguagem, isso porque falamos através da linguagem. Heidegger vai além e 

menciona que sempre escutamos a linguagem, mesmo que não pensemos nisso. Neste 

momento, deixaremos vir ao nosso encontro a fala daquelas que vivenciaram a experiência 

de ser sobrevivente de uma tentativa de homicídio, seguida do suicídio de seu parceiro. 

Uma fala que anuncia um vivido e que ao mesmo tempo permite a escuta e o 

reconhecimento desse sofrimento. 

Quando dizemos que a experiência em questão está relacionada à sobrevivência de 

uma violência, dizemos de algo, muitas vezes, interditado para essas mulheres, de algo 

traumático, mobilizador emocionalmente, e que em muitos casos não foi falado 

anteriormente. 

Desenvolver uma pesquisa com tal finalidade representa um grande desafio, e ao 

mesmo tempo, uma grande oportunidade para permitir que alguém escute a sua própria 

história. Por tal motivo, faz-se imprescindível que contextualizemos o nosso percurso o 

qual nos conduz ao encontro das nossas protagonistas. Encontrar mulheres sobreviventes 
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de uma violência tal qual o homicídio seguido de suicídio é algo raro, pois, infelizmente, a 

maior parte delas, morre. Quando sobrevivem passam a viver com medo: medo de se 

expor, de viver novamente, de mais uma vez ser vítima de outra violência, isso quando o 

seu parceiro, ou ex-parceiro, sobrevive à tentativa de suicídio e continua a ameaçá-la. 

Muitas vezes, por tal motivo, tais mulheres se escondem, fogem das vidas que viviam; 

refugiam-se, protegendo-se do medo das lembranças e memórias traumáticas de suas 

vidas. 

Por isso, encontrá-las se converteu em árdua tarefa. Apesar do fato de suas histórias 

e faces estarem estampadas em notícias de jornais e em boletins de ocorrências policiais, 

frequentemente elas mudaram de casa, de cidade e abandonaram suas histórias pregressas, 

muitas vezes sem deixar rastros. A nós pesquisadoras, cabia a difícil tarefa de tentar contar 

com a sorte e a colaboração daqueles que lidam com tal temática, como os agentes 

policiais, psicólogos, assistentes sociais e pessoas do convívio delas que pudessem auxiliar 

a viabilização de um encontro. Foi dessa maneira que conseguimos a participação de 

nossas colaboradoras; ou seja, em meio a muitas ligações, encontros e desencontros, 

conversas com familiares, idas à delegacia, rastreio de notícias jornalísticas, dentre 

inúmeras ações que nos levaram ao desenvolvimento dessa pesquisa.  

Constatamos que provocar a sua fala sobre a sobrevivência a uma violência, em 

alguns momentos, é também perpetrar algumas violências: penetrar nos seus dados 

pessoais e anunciar-se como alguém próximo, (por deter tais informações), sem gozar de 

tal intimidade. É apresentar-se como alguém que deseja saber, quando já sabemos de algo, 

e nos depararmos com o medo expresso em indagações tais como: quem falou sobre mim? 

Como você conseguiu o meu telefone? Ao mesmo tempo, deparamos com a grande 

disponibilidade dessas mulheres em contarem a sua história. História essa muitas vezes 

ainda não dita, e por isso muitas delas viram nessa oportunidade de fala e de escuta a 
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chance de se ajudarem. De tentarem, ao partilhar a sua experiência com alguém, seguir 

adiante com a vida que ainda era de temor. Pois como diz o texto que inicia este capítulo, 

“o poema quer o Outro”. Portanto, a sua fala, que é escuta, demandava um Outro que 

reconhecesse essa dor, que reconhecesse o seu sofrimento. Assim, nos surpreendemos com 

a disponibilidade em nos receber, em nos acolher frente à nossa questão, em ser acolhida 

por esse Outro (nós pesquisadores) em sua dor, em sua história, em seu modo de ser. 

Deixaremos, a partir de agora, que a vivência, o sentido de ser sobrevivente de uma 

tentativa de homicídio nos aproxime do sentido dessa experiência. Esperamos que nossas 

protagonistas, em sua compreensão inerente ao Dasein, nos permitam desvelar sentidos e 

interpretações já contidas no movimento constituinte de seus modos-de-ser.  Para tanto, é 

necessário, num movimento singular, a anunciação dessa experiência, a partir de uma 

apresentação das nossas protagonistas. 

 

6.1 Era uma Vez a História de Quem tem uma História. Conhecendo as Protagonistas 

desse Estudo 

Aqui apresentaremos de forma singular as três colaboradoras de nosso estudo. O 

principal intuito ao realizar esta apresentação é situar o leitor na breve história de cada 

uma delas, auxiliando na contextualização dos extratos de falas que subsidiarão as nossas 

interpretações. 

Se observarmos o título deste subtópico lembraremos de uma discussão anterior 

desenvolvida no corpo deste trabalho em que problematizávamos a história do feminino 

que, na verdade, era uma história sem história, visto que ela havia sido contada a partir da 

perspectiva do masculino. Aqui, a nossa finalidade foi ouvir essas mulheres e dar voz ao 

seu discurso, permitir que a sua experiência, e, portanto, a sua história, acontecesse neste 

trabalho. Por tal motivo as nominamos como protagonistas. 
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  6.1.1 Rosa
11

. 

 Rosa é uma mulher de 37 anos, foi casada com um policial militar por 16 anos. 

Vem de uma família de oito filhos – 5 homens e três mulheres. Relata uma história de 

agressões e ameaças por parte de seu ex-marido. Ela não concluiu os estudos, pois seu 

parceiro não permitia que frequentasse a escola. O mesmo acontecia com o seu trabalho, o 

qual não era aceito pelo companheiro. Houve apenas uma queixa à Delegacia da Mulher, 

quando ele a agrediu e ela ficou com o olho roxo; no entanto, Rosa retirou a queixa, pois o 

companheiro prometeu que não mais cometeria atos como aquele. Ela relata ter sentido 

receio de denunciá-lo outras vezes por medo de morrer. O parceiro era descrito por ela 

como um homem ciumento e agressivo. Rosa teve dois filhos com seu marido, uma 

menina, hoje com 15 anos, e um menino, com 11 anos. Os filhos sempre presenciaram as 

agressões do pai. Este, em diversos momentos, ameaçava se matar e se mutilava, caso ela o 

deixasse ou decidisse se separar. No entanto, seis meses antes da tentativa de homicídio ela 

pediu a separação, o que nunca foi aceito por seu companheiro. Desde então, ela passou a 

ser perseguida e ameaçada por ele até que em 2011 o ex-parceiro invadiu o seu ambiente 

de trabalho, uma loja do ramo alimentício de um grande supermercado da cidade, a fez 

refém, com uma arma branca, sempre ameaçando matá-la em função da separação. Após 

certa luta corporal, ela consegue fugir e ele, nesse mesmo ambiente, empunha a faca contra 

si mesmo. Após dias em UTI, ele consegue alta e encontra-se em liberdade. Rosa 

atualmente não consegue trabalhar e apresenta problemas emocionais. Tem medo de sair 

de casa e encontrá-lo e ainda recebe telefonemas ameaçadores dele. Realizou denúncia em 

                                                           
11

 Lembramos que respeitando os preceitos éticos de sigilo e preservação da identidade das colaboradoras 

deste estudo, substituímos os nomes delas por nomes de mulheres de músicas de Chico Buarque, cantor e 

compositor que soube representar através do seu “eu-lírico” a alma feminina. Reforçamos que também 

alteramos das entrevistas quaisquer outros dados que possibilitassem a identificação dos mesmos. 
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função da tentativa de homicídio, a qual ainda não foi julgada.  Atualmente reside com a 

mãe e os filhos. É a cuidadora legal da mãe que está em uma cadeira de rodas. Luta na 

justiça por uma pensão mais apropriada às condições de vida em que ela e os filhos vivem. 

 

6.1.2 Helena. 

Helena tem 42 anos, e durante 12 anos foi casada com Alfredo, com quem não teve 

filhos. Porém Helena teve três filhos de uma relação anterior, duas meninas e um menino. 

Tem uma história de vida difícil, marcada por muitas dificuldades financeiras e pessoais. 

Mantém relacionamento conflituoso com os pais; foi moradora de rua, doméstica e 

eventualmente era vendedora de cartelas, especialmente em fins de semana. Alfredo nunca 

permitiu que ela trabalhasse, saísse de casa ou mantivesse amizades. Era considerado por 

ela como um homem ciumento, frio e obsessivo por ela e suas filhas. Ela refere que o 

marido sempre a ameaçou e torturou, quando não a encontrava em casa. No entanto, diz 

que diariamente sofria humilhações e agressões, sempre à noite e com hora marcada para 

acontecer. O que provoca o ato de violência final é a descoberta por parte dela de que ele 

abusava sexualmente de suas filhas. Desde então as agressões se intensificaram, resultando 

na tentativa de homicídio contra ela. Nessa noite, ela foi acordada por ele, portando uma 

faca para perfurá-la, ela lutou corporalmente para se defender e evitou todas as tentativas 

de perfuração perpetradas, até que consegue fugir da casa. Na sequência, seu parceiro ateia 

fogo contra a própria casa e se enforca em um dos cômodos, vindo a falecer.  Atualmente 

reside com os filhos em uma casa na cidade do Natal, não trabalha, mas expressa o desejo 

de voltar a desenvolver uma atividade laboral. Não tem namorado, nem novo 

companheiro. 
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6.1.3 Tereza. 

 Tereza, 57 anos, foi casada durante 29 anos com seu marido, seu primeiro 

namorado e com quem sempre idealizou casar. Tereza estudou até o ensino médio, mas 

não deu prosseguimento aos seus estudos, pois logo casou-se, aos 22 anos. Teve com seu 

companheiro quatro filhos, sendo três meninas e um menino. Aos 28 anos de idade já 

havia feito cirurgia para ligadura de trompas. Sempre se descreveu como uma mulher 

acomodada, conformada com o que a vida lhe ofereceu, e foi assim durante todo o 

casamento, não trabalhou, nem saía de casa sem a companhia do marido. Este nunca a 

deixou fazer nada sem o seu aval, a sua autorização ou orientação. Assim foi quando ela 

candidatou-se a vereadora do município em que residiam; ela tinha o mandato e ele 

governava. Sua rotina centrava-se em torno dos cuidados com o lar, os filhos e o marido. 

Ela descrevia o esposo como um homem muito ciumento, possessivo e que fantasiava 

histórias na própria cabeça. Relata muitas agressões verbais, humilhações, e alguns 

episódios de violência física. Um dia uma das filhas a intimou a separar-se, tomando a 

frente desse processo; assim Tereza o fez, e decidiu separar-se. O marido não suportou 

falar mais sobre o assunto, mas segundo ela, desde esse momento, ele passou a planejar o 

crime que viria a acontecer. Em um dia cedo da manhã, ela acordou para arrumar-se para 

uma consulta médica e deparou-se com o ex-marido em pé próximo ao banheiro de onde 

ela saía, quando ele deflagra dois tiros à queima roupa: um em seu peito e outro em 

direção à sua cabeça, que pegou de raspão, pois ela conseguiu desviar. Após atirar contra 

a sua mulher, ele dirigiu-se à sala da casa onde, na presença dos filhos, atira em sua 

própria cabeça, vindo a falecer. Tereza relata muito sofrimento com o ocorrido, os tiros 

deixaram leves sequelas, mas ela refere grande mobilização afetiva em função da 

violência, sempre descrita como algo inesperado, e surpreendente. Atualmente, reside 

sozinha em uma casa em Natal, com grande proximidade dos filhos. 
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6.2 “Ah, Rosa, e o meu Projeto de Vida?” 
12

 

Como contextualizado anteriormente, Rosa vivenciou uma história longa de 

violências ao lado de seu parceiro, como expresso por ela ao afirmar que foram “... 16 

anos, de ameaças e eu aceitando...”. A sua história foi marcada por episódios com 

grande teor mobilizador, como podemos ver nos trechos a seguir:  

“ele me empurrou pra dentro do banheiro, me empurrou pra dentro de uma das 

cabines, e ficou fazendo roleta russa na minha cabeça... (choro)... ele dizia que só tinha 

duas balas, uma para mim e outra pra ele...”. 

Em uma segunda agressão, Rosa conta que: 

“Ele pegou, só fez tirar o revólver, eu tinha colocado o jantar dele, ele virou a 

mesa, pegou o revólver, pegou a menina, a menina tinha cinco anos, ele disse que ia me 

matar, ia matar a menina e ia se matar”. 

Sobre isso, ela ainda conta: 

“... num momento de briga da gente ele deu um tiro que passou raspando no meu 

braço que eu senti o fogo queimar. Uma vez a gente discutindo ele deu um tiro perto do 

meu braço que a bala passou raspando em mim...”. 

Especificamente sobre a violência final, o crime que ameaçou a sua vida, Rosa diz: 

“Ele me fez de refém por 40 minutos”.  

“Ele dizia: ‘eu vim fazer o que eu disse a você que eu vinha fazer. Eu não disse a 

você que eu vinha matar você?’ Pronto, ele foi logo colocando a faca no meu pescoço, aí 

todo mundo correu. E ele ficou andando comigo assim, no corredor da loja, pra lá e pra 

                                                           
12

 Assim como os nomes das participantes foram substituídos por nomes de mulheres cantadas por Chico 

Buarque, os tópicos que serão destinados à interpretação das suas narrativas foram identificados por frases 

das músicas cujos nomes das nossas protagonistas estão presentes. O trecho deste tópico é referente à música 

“A Rosa”. 
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cá, me puxou, me arrastou pelos cabelos, e todo mundo gritando, pedindo que alguém 

fizesse alguma coisa, que chamasse a polícia...” 

Na sequência, após intervenção policial, a violência culmina com o ato final: 

“... pedi que ele não fizesse nada, nem comigo nem com ele. Mas ele disse ‘eu vou 

fazer comigo’ me soltou, e quando ele me soltou que eu dei as costas para ele, o policial 

disse que viu ele ainda assim com a faca para me apunhalar pelas costas, e o policial 

pediu para eu correr. Eu entrei em desespero, foi uma coisa muito chocante pra mim... 

(choro)... eu não cheguei a vê-lo tentando se matar, eu escutei o grito dele...”. 

As falas de Rosa nos mostram o que as estatísticas já nos apontam: a de que 

mulheres que sofreram violência, muitas vezes estão em uma relação marcada pela 

violência desde o início do relacionamento amoroso, como apontado pelos dados 

referenciados neste projeto e avaliados pelo Ligue 180. A permanência de mulheres em 

uma relação abusiva tem sido estudada por diversos pesquisadores e teóricos tais como 

Hart (1992), que pensam que existem alguns motivos para que essas mulheres 

permaneçam numa relação abusiva. Para esta autora os motivos estariam relacionados a: 

a) esperança de que o comportamento do parceiro mude; b) isolamento provocado pelo 

controle do companheiro; c) banalização da violência doméstica por parte dos agentes 

sociais que poderiam ajudar a mulher, como médicos, advogados, autoridades policiais; 

d) ameaças do parceiro à mulher e aos filhos caso o rompimento afetivo aconteça; e) 

crença no tratamento do agressor; f) temor da separação; g) ausência de autonomia 

financeira; h) despreparo material, psíquico e emocional para enfrentar a separação.  

Os motivos apontados por Hart (1992) serão retomados em diversas falas de Rosa; 

no entanto, nos permitimos avançar nessa discussão e problematizar o que faz com que 

mulheres como Rosa permaneçam na escolha de uma relação que ameaça a sua 

integridade e o seu projeto de ser. 
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 Observamos em Rosa a presença marcante de um grande sonho “eu sempre sonhei 

muito em casar de véu e grinalda, eu sempre sonhei muito em construir uma família 

bonita, queria me casar, ter minha casa, me realizar profissionalmente”.  Este 

projeto/sonho de Rosa mobilizava a sua escolha pela permanência nessa relação, como 

visto neste trecho: “Só que eu mantinha as aparências porque na minha cabeça eu 

queria ter essa família, uma família feliz. Eu queria criar meus filhos ao lado dele, eu 

queria envelhecer ao lado dele, mas não foi possível”. 

Podemos pensar que o que respondia pela adoção desse projeto que mobilizava a 

escolha de Rosa, era o seu sentido de existir. Devemos lembrar que sentido, como bem 

explana Critelli (2007), é o destino, o rumo, a direção da nossa existência. É a partir dele, 

e somente por ele, que significamos o nosso existir, que existimos em determinados 

modos de ser, que escolhemos as nossas escolhas. O sentido, como diz essa autora, é “o 

destinar-se do ser” (p. 57). É importante que destaquemos que apesar de estarmos 

mencionando o papel do sentido da existência para a vida do homem, este sentido, 

constitutivamente, evadir-se-á para algum ocultamento, ou seja, para se velar, se 

esconder. Isso, para Heidegger, explica porque o sentido do ser não pode ser apreendido 

por completo, pois este sempre se desvelará e fatalmente se ocultará novamente. Mas não 

é por estar ocultado do sujeito que ele deixa de destinar a existência do homem. Assim, 

podemos pensar que o sentido da existência de Rosa, aquilo que destina a sua vida e que 

permeia a sua escolha por permanecer nesta relação é este projeto de constituir uma 

família, uma família feliz. 

 Percebemos o quanto este projeto é construído a partir de sentidos presentes na 

cultura e nos outros da sociedade como pais, dentre outras instituições. Tal projeto nos 

leva a pensar em um desvelamento de uma impessoalidade de ser. Lembramos que o ser, o 

Dasein¸ é ser-no-mundo-com-o-outro, portanto, ele se constitui no mundo a partir de uma 
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afetação e de um ser-no-mundo numa trama de significados, os quais são construídos pela 

afetação do homem, pela abertura do homem a este mundo, ou seja, na sua historicidade. 

Para Heidegger (1989) a historicidade indica “a constituição ontológica do ‘acontecer’ 

próprio do Dasein como tal” (p. 48). Desta forma, a questão do ser caracteriza-se pela 

historicidade, é na compreensão desta que regula-se as possibilidades de ser; ou seja, o 

passado precede o Dasein antecipando os seus passos. Quando mencionamos tal assertiva 

queremos dizer que a elaboração do sentido do ser deve ser um questionamento histórico, 

pois determina-se pela sua condição histórica de ser-no-mundo-com-outros.  

Nunes (2004) diz que o mundo responde pela historicidade. Mundo este composto 

por todos os fatores, imposições, e determinantes culturais. Por tal motivo, ou seja, por esta 

condição de abertura ao mundo, Heidegger nos lembra de que o Dasein se fascina com o 

seu mundo, condição essa que o destina a ser responsável por si, pelas possibilidades 

postas a ele. Por esse fascínio pelo mundo, o Dasein, na maioria das vezes, possui como 

modo básico de viver a publicidade, ou seja, a impessoalidade. Na impessoalidade nos 

isentamos da responsabilidade de ser, de empunhar o nosso projeto de ser si mesmo. Nesse 

modo de ser, adotamos a referência e o discurso do outro, de todos, e ao mesmo tempo, de 

ninguém, pois quem fala na impessoalidade não é o próprio ser, mas o discurso da 

impessoalidade, o discurso da cultura, da família, dos outros Daseins, pessoas, homens que 

nos vêm ao encontro. Na impessoalidade estamos afastados de nós mesmos, estamos em 

fuga, e esta fuga é motivada pela própria angústia de sermos nós os únicos responsáveis 

por escolher e empunhar a nós mesmos.  Ao problematizarmos o mergulho no impessoal 

do Dasein, questionamos se tanto o homem como a mulher, que ao reproduzirem um 

discurso produzido e reforçado socialmente e culturalmente acerca do ser homem e do ser 

mulher, terminam por fugir de si mesmos e da responsabilidade que tal escolha implica 

para sua existência. Com isso, mergulham no discurso do “a gente” (reproduzindo 
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discursos e sentidos já produzidos) afastando-se de escolher-se enquanto projeto. Tal ideia 

nos leva a pensar em mulheres, como Rosa, aprisionadas em relações que lhes retiram o 

direito de poder-ser. Pensamos se tal modo de ser não desvelaria uma existência no modo 

da publicidade, afastadas da responsabilidade de empunharem o seu si-mesmo. Em Rosa, 

percebemos que, existencialmente, ela restringiu o seu viver a apenas uma possibilidade, à 

possibilidade de ser mulher, como destinado culturalmente, mesmo que numa relação de 

violência, e de ameaça de ser, de não poder-ser além disso. Com isso, pensamos se as 

mulheres vítimas de violência, como Rosa, depositam a responsabilidade das 

possibilidades de sua existência a outros, ao homem com quem convivem, à própria 

condição de ser mulher construída historicamente e aos valores culturais aprendidos. O que 

gostaríamos de refletir acerca deste modo de existir é que mesmo existindo nesta condição, 

Heidegger considera que estas são possibilidades postas a todo ser. Portanto, não existindo 

atribuição valorativa a como o ser vive, mas sim, que estes são modos de ser possíveis à 

existência de todo Dasein, os quais se constituem a partir da condição de serem ser-no-

mundo, existindo numa afetação, num humor às coisas que lhe vêm ao encontro. E é 

justamente porque alguém é, enquanto existente, que Heidegger menciona que ele pode 

perder-se de si mesmo e encontrar-se, sendo assim, portanto, modos de ser do Dasein. 

Em Rosa, o mergulho nessa impessoalidade, a adoção de um projeto construído a 

partir dos condicionantes sociais que definem mulher como esposa, mãe, provocaram uma 

fuga de si, e uma adoção deste projeto (de uma família feliz), o qual conduziu a sua 

escolha para a permanência numa relação abusiva, que ameaça o seu ser, a integridade do 

seu ser. A compreensão desse mergulho na impessoalidade, nesse perder-se de si que a 

impessoalidade provoca para o ser, o Dasein, é fundamental para compreender o 

desvelamento de sentidos da experiência de uma mulher sobrevivente de uma tentativa de 
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homicídio de seu parceiro. E nós podemos perceber esse perder-se de Rosa em diversos 

momentos de sua narrativa, como os ilustrados a seguir: 

“... E eu acho que o que faz as mulheres ficarem numa relação dessas é a família, 

a família e o medo também, são duas coisas que fazem a mulher passar por tudo isso e 

não ter a coragem de fazer a denúncia. E porque também amam os companheiros e 

passam por cima disso tudo e aguentam esse tipo de violência, porque violência 

doméstica não é só bater, são palavras, e ele fazia muito isso comigo, palavras que me 

magoaram e eu aguentava tudo calada, eu chorava, e depois ele vinha pedir perdão, 

dizia que não ia mais dizer isso, me chamava de palavrão, que eu queria me separar dele 

pra ser vagabunda. E eu aguentava em nome da família, dos meus filhos...” 

Em outro momento, Rosa nos fala sobre o quanto ela, em função desse projeto, 

escondia, até de si mesma, a realidade em que vivia: 

“... eu escondo, pra eles não verem aquilo tudo, porque na imaginação deles nós 

éramos uma família feliz, mas eu vivia de aparências, eu não era totalmente feliz, não 

era aquela vida que eu queria para mim. E as pessoas não faziam ideia do que ele fazia 

dentro de casa...”. 

Da mesma maneira, e ainda pensando sobre esse seu ato, Rosa justifica: 

“Só que eu mantinha as aparências porque na minha cabeça eu queria ter essa 

família, uma família feliz. Eu queria criar meus filhos ao lado dele, eu queria envelhecer 

ao lado dele, mas não foi possível...”. 

É interessante observarmos que o impessoal dispensa o Dasein de ser si-mesmo, 

pois na impessoalidade “todo mundo é outro e ninguém é si próprio” (Heidegger, 1989, p. 

181). E nas falas de Rosa podemos perceber um “fazer de conta” de que se é feliz, uma 

felicidade voltada para o outro, dirigida e comunicada ao outro e não a ela mesma. 

Pensamos o quanto este perder-se de si mesma, característico da impessoalidade, custa a 
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Rosa a possibilidade de escolher-se, de realizar a si mesma, de ouvir as suas angústias e 

sofrimento. Ao cair na impessoalidade, ela se priva da responsabilidade de ser, de ser livre 

para o poder-ser mais próprio.  

De acordo com o pensamento heideggeriano, existe um escolher a si mesmo para 

empunhar o projeto do Dasein, e percebemos em Rosa, e em todos aqueles que se 

encontram no movimento da impessoalidade, um dispensar-se de tal responsabilidade. No 

caso de Rosa, percebemos que isso contribui para a sua permanência nessa relação 

abusiva, violenta, pois no perder-se na impessoalidade quem escolhe é ninguém, não é o 

Dasein, mas aquilo que os outros falam, pensam, acreditam. A responsabilidade da escolha 

está voltada para o que a cultura, os valores sociais, aquilo que foi aprendido impõe aos 

sujeitos, aquilo que faz com que nos percamos da nossa própria referência e venhamos a 

agir com base no que se considera (num indeterminado) como sendo as nossas escolhas. 

Ao se referir à escolha, a qual é mediada pela condição de ser afetado pelo mundo, 

num humor, Heidegger menciona que a modificação existenciária do próprio-impessoal 

para o ser-si-mesmo num sentido próprio envolve uma recuperação de uma escolha. E nos 

questionamos o que faz estas mulheres não recuperarem esta escolha? 

Pensemos, a partir da experiência de Rosa, sobre os possíveis fatores que 

mobilizam esse desviar-se da escolha. 

“eu queria manter a minha família, minha intenção era de que ele pudesse mudar, 

porque ele pedia perdão, ele fazia aquilo ali, e no outro dia ele me pedia perdão, ele 

escrevia carta de amor, tipo um jornal, enorme de grande, ele mandava flores, ele 

mandava presentes e eu acreditava que ele ia mudar”. 

 Em outro momento, Rosa ainda fala sobre a sua escolha por permanecer na relação 

com seu companheiro: 
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“... não era pelo amor que eu sentia por ele, porque eu não sentia mais como no 

início, eu gostava dele, mas não era como antes, mas sentimento de amor, eu tinha amor 

de amigo, como se fosse o pai dos meus filhos, como se eu tivesse uma obrigação de 

cuidar dele, até as crianças crescerem e a gente poder separar...”. 

Para escolher a si mesmo, estando na impessoalidade, é necessário recuperar uma 

escolha, e Heidegger (1989) pensa que este recuperar uma escolha significa “escolher essa 

escolha” (p. 53), ou seja, decidir por seu poder-ser a partir de seu próprio si-mesmo. 

Vemos na fala de Rosa, o adiamento dessa escolha por si, pelo que deseja, adiamento este 

creditado à possibilidade de mudança do companheiro, à espera do crescimento dos filhos, 

ao ensinamento dos cuidados que cabem à mulher, como velar pelo seu marido e sua 

família. É importante que ressaltemos o quanto a historicidade, os valores culturais, 

arraigados ao papel da mulher na sociedade estão presentes na fala de Rosa, o quanto o 

cuidado à família, responsabilidade esta historicamente associada à atuação da mulher, está 

presente no discurso, no ato de Rosa. É oportuno lembrarmos que mulheres nordestinas, 

vistas em autores como Falci (1997), eram educadas para casar, esta sempre foi uma meta, 

um projeto associado ao universo feminino, a essas mulheres, em especial às nordestinas, 

cabia a vida por e para a família. É indiscutível que tais valores ainda permaneçam 

incutidos no imaginário feminino, que eles ainda estão presentes no discurso e nos atos das 

mulheres, especialmente no tocante às responsabilidades, atribuições esperadas das 

mulheres na sociedade. Vemos isso quando Rosa menciona “o como se” ela tivesse a 

obrigação de cuidar do seu companheiro, até as crianças crescerem. É importante 

lembrarmos que a impessoalidade faz com que esse perder-se de referência reforce a 

adoção de um discurso pregado pela cultura e pelos outros que não o de si mesmo. 

Sobre isso, a mulher só poderia escolher a si mesma quando saísse do impessoal, 

assim, podemos pensar que Rosa não escolhe a si mesma, pois há uma negligência do 
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Dasein, o qual está perdido na impropriedade, na impessoalidade. Desta forma, podemos 

pensar se nossa colaboradora, ao não empunhar o seu si mesmo, não estaria 

negligenciando o seu ser-Dasein, afastando-se de seu projeto de ser, e com isso 

submetendo-se a esse modo de ser, um modo de existir que objetifica-se para o outro, 

como um ninguém. 

É importante dizer que para que essa mulher se escolha, ela precisa se encontrar, se 

voltar para sua experiência, a sua existência, a qual existe no mundo afetando-se nele, 

portanto, para haver esse encontro é preciso que ela se mostre a si mesma em sua 

propriedade. E isso acontece, em especial, pelo fato de que “a consciência dá algo a 

compreender, ela abre” (p. 54). Essa abertura, esse desentranhamento da consciência, 

daquilo que se é, é o que Heidegger chama de clamor. O clamor chama, convoca o Dasein 

para o seu ser-mais-próprio. E ao conclamar isso, ele aponta para um débito que é próprio 

do ser. Esse débito se expressa pelo fato de que o clamor clama pelo limite de escolher 

algumas possibilidades e abrir mão de outras. Na impessoalidade esse estar em débito, que 

é ontológico, ou seja, constituinte do Dasein, é nomeado, significado como culpa, como 

pensam Rebouças e Dutra (2011). E é essa culpa que faz o Dasein fugir de si mesmo. É 

importante que mencionemos que a culpa, pensada como débito, como diz Casanova 

(2009), é vista como uma incompletude originária do ser-aí, enquanto poder-ser e 

enquanto impossibilidade de suprir esta incompletude. Podemos ver isso nas falas de Rosa, 

em que ela questiona os motivos pela vitimização da violência por seu parceiro: 

“...eu queria entender por que ele fez isso sem eu ter sido uma mulher de trair ele, 

nem de sair sozinha...” 

Nesse trecho observamos, na fala de Rosa, uma busca por motivos e justificativas 

para as atitudes do seu parceiro, referidas apenas à sua pessoa, como se a culpa pela 

ocorrência da violência fosse da mulher. Como se as suas atitudes pudessem justificar a 
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atitude agressiva do companheiro para com ela. Sobre isso, é importante lembrarmos, 

como o faz Casanova (2009), que a culpa é assumir a responsabilidade pela necessidade de 

pagar uma dívida que cada ser-aí tem consigo mesmo.  No entanto, a culpa surge em outro 

trecho da fala de Rosa, a qual expressa questionamentos que ela faz a si mesma sobre o 

que poderia ter feito para evitar a tentativa de suicídio de seu parceiro: 

“às vezes eu me arrependo, eu digo... será que eu deveria ter ajudado mais a ele? 

Ou não? Às vezes vem um sentimento de culpa, de que se ele tivesse morrido, eu teria me 

sentido culpada... é como se eu tivesse sido a responsável pelo que ele fez com ele...” 

Sobre o estar em débito, Heidegger diz que como ser-no-mundo, o Dasein se abre a 

possibilidades, ou seja, ele sempre já se entregou a certas possibilidades, e isso ocorre 

porque ele é um ente lançado em abertura ao mundo num humor, numa afetação ao que lhe 

vem ao encontro. Essa abertura já contém em si uma compreensão, a qual faz com que o 

Dasein projete em possibilidades o seu si mesmo ou que mergulhe no impessoal. Quando 

no impessoal, o ser se apropria de possibilidades que são geradas pela interpretação 

pública do impessoal, aquilo que os outros pensam ser o melhor para nós e que quando 

perdidos na impessoalidade, acatamos como se fossem as nossas próprias escolhas. Esse 

acatar a interpretação pública impessoal só é possível pelo fato do Dasein ser-com, numa 

compreensão que pode ouvir os outros. No entanto, como vimos em trechos anteriores da 

fala de Rosa, ao se apropriar do seu impessoal sem interrogá-lo, resulta em não ouvirmos o 

próprio do si mesmo. 

O que o Dasein poderia fazer nessa situação seria interromper este ouvir do 

impessoal, o que é feito a partir do clamor, do clamor da consciência que o convoca a 

ouvir a si mesmo. No entanto, só é atingido, afetado pelo clamor, quem deseja se 

recuperar, ou seja, recuperar a escolha de ser si mesmo, de empuhar-se. Perdido no 

impessoal, como vemos nos trechos da experiência de Rosa, não é possível ouvir esse 
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clamor, isso porque o clamor não clama pelo que está na convivência pública, nem pelo 

que se ocupa na cotidianidade, ele chama para o si mesmo próprio, para o sentido da sua 

vida, de seus atos e desejos. O que Heidegger pontua é que na impessoalidade o clamor 

leva o ser, o Dasein, a uma conversa negociadora consigo mesmo, em que se desvia da 

tendência de abertura às possibilidades postas no existir. É importante que reflitamos que 

aquele que não ouve o chamado do clamor, ainda assim permanece existindo, ainda que, 

num modo determinado de ser do Dasein. Por tal motivo a voz da consciência fala de um 

débito, de uma retomada da escolha de empunhar-se enquanto projeto de vida. Ele convoca 

o ser para olhar para si como aquele que está em débito, em débito consigo mesmo. 

Sobre a dificuldade de empunhar a si mesma e permanecer em relações violentas, 

Moreira (2004) pensa que a permanência no sofrimento em mulheres expressa uma 

dificuldade das mulheres em se apropriar de si. É importante frisar que o perder-se de si na 

impessoalidade, o não ouvir o clamor da consciência é um modo de existir, modo este 

escolhido no caso de Rosa, mesmo que ele significasse ser-com o outro nessa modalidade, 

objetificando-se para um outro, sendo-para-o-outro. Podemos perceber isso especialmente 

no fato de como o parceiro de Rosa objetificava a sua existência, limitando-a a ser sua, 

aprisionando o seu modo de ser num modo-de-ser apenas para ele, restringindo suas 

possibilidades de ser apenas a sua esposa e mãe de seus filhos, como visto em falas como 

as destacadas a seguir: 

“Ele era muito ciumento, ele não queria que eu estudasse, que eu trabalhasse.” 

Mencionando a postura do companheiro desde o namoro, Rosa diz: 

“Como namorado ele era sempre ciumento, eu não podia ter amizade com 

mulheres, homens, com ninguém, porque ele não deixava, ele não me queria com amizade 

com ninguém. Eu passei muitos anos sem estudar, até ele poder aceitar”. 

Ou quando fala sobre o que o seu companheiro esperava dela: 
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“ele queria que eu ficasse submissa a ele em tudo, que eu dependesse dele para 

tudo, me dizia que eu não precisava trabalhar porque eu tinha tudo, e eu sempre dizia que 

não, que eu não tinha tudo, que eu queria respeito, amor e carinho”. 

Sobre isso, ela continua afirmando: 

“ele era uma pessoa que me queria exclusivamente para ele dentro de casa, que eu 

não tivesse amigos, nem estudasse, nem ao menos tivesse amizade com ninguém”. 

Tal postura nos chama a atenção para o cuidado que permeia uma relação violenta, 

especialmente, um tipo de cuidado que objetifica o outro, como visto na postura do 

parceiro de Rosa para com ela. Um cuidado que coloca a mulher como sua posse, que a 

objetifica, que aniquila as suas possibilidades (o não estudar, não trabalhar, não sair, não 

ter amigas). Isso nos leva a pensar numa posição ocupada pela mulher de existir em 

restritas possibilidades de ser.  

Sobre esse cuidado, lembremos que Heidegger menciona que nós, seres humanos, 

somos cuidado. Este é constituinte do ser, daquilo que somos. Heidegger ainda fala sobre 

uma forma de cuidado em que nos pré-ocupamos com o outro, forma esta que retira o 

cuidado do outro, um cuidado substitutivo, que toma-lhe o lugar nas ocupações. Nessa 

forma de cuidar, domina-se o outro, coisificando-o, como quando nos ocupamos de um 

objeto, e dele fazemos nossa posse. Essa forma de cuidado lembra aquele empreendido 

pelo parceiro de Rosa, que a impede de ser, que faz com que ela não exista, que a trata 

como posse absoluta de si, e de seus comandos, autorizações. Nesse cuidado o outro é 

levado a restritas possibilidades de ser, pois eu o substituo e dele roubo a possibilidade de 

existir e exercer o seu cuidado a si, e aos outros que lhe vêm ao encontro. 

O que Heidegger nos permite pensar e questionar é se esse modo de cuidar não se 

vê influenciado pelas próprias formas de construção dos significados de ser homem e ser 

mulher, refletindo os significados atribuídos aos papéis de feminino e masculino, 
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reforçando formas de cuidado como esta. Pensar também que o ser é ser-no-mundo, 

constituindo-se no mundo, estabelecendo nele e com ele uma trama de significados, sendo 

por ele afetado, e já tendo uma pré-compreensão sobre o mundo, possivelmente tais fatores 

culturais já afetem os seres em sua inserção e constituição no mundo, produzindo sentidos, 

sentidos de ser, sentidos de existir e de ser-com-os-outros. 

Sobre isso, Sá, Mattar e Rodrigues (2006) refletem que neste modo de cuidado e de 

ser-com-o-outro, o outro com quem me relaciono é desvelado como um algo, que estaria a 

serviço da minha satisfação, o que se configura como algo restritivo ao ser. Aqui, o outro, 

visto como coisa, torna-se um objeto a serviço das aspirações do sujeito. 

Assim, o que podemos observar no cuidado empreendido na relação violenta, em 

relação à experiência de Rosa, é que ele retira a possibilidade do outro de ser si mesmo, de 

existir exercendo a sua condição de ser um ser de possibilidades. E observamos, no caso da 

colaboradora de nossa pesquisa, que as consequências dessa forma de cuidado estabelecido 

na relação amorosa, permanecem mesmo após o rompimento amoroso. A experiência de 

Rosa nos permite perceber um modo de cuidar que objetifica o outro, que o substitui e o 

torna dependente, trazendo como consequência uma existência em restritas possibilidades, 

modo de ser este que persiste mesmo após o fim da relação amorosa, como podemos ver 

em algumas de suas falas: 

“... mas eu tinha medo também, dele fazer o que ele realmente dizia que ia fazer, 

até hoje eu tenho medo, porque ele desferiu uma faca no próprio peito, ele escapou, eu 

não queria que nada acontecesse com ele não, mas muita gente me disse, ‘olha, se ele 

escapar vai começar tudo de novo, o que vai ser de você? Você tem que ir embora pra 

outro lugar!’e eu sempre dizia ‘eu vou pra onde? Eu não tenho pra onde ir, chegar com 

dois filhos, sem poder trabalhar, no estado de nervos que eu estou’. Eu fiquei num estado 
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de nervos tão grande que eu não consigo ir pra lugar nenhum, que eu penso que ele está 

em todo lugar me vigiando.” 

Sobre a sua dificuldade em ser, em existir e viver a vida plenamente, Rosa nos fala: 

“E agora eu me sinto muito presa. Não é bom pra mim ficar sempre dentro de 

casa, não tenho namorado e nem penso em namorar, porque eu tenho medo, medo da 

reação dele, porque ele sempre pergunta isso aos meninos, ele sempre diz a nossa filha 

que eu estou com namorado e eles sabem, ele pressiona muito a menina” 

Rosa prossegue verbalizando o temor por sua própria vida: 

“Faz três meses que as crianças não veem mais ele, faz um mês que ele não se 

comunica mais com eles, e eu tenho medo do que ele possa estar planejando pra mim. Eu 

tenho medo porque eu sei que ele é capaz de mandar alguém me assaltar e depois me 

matar, porque ele disse à minha mãe várias vezes: ‘Se sua filha não for minha ela não vai 

ser de mais ninguém! Pode passar 100 anos, mas eu não perco a minha família para 

ninguém!’ Eu tenho medo, às vezes eu estou em casa e fico pensando ‘Meu Deus, já 

pensou ele invadir minha casa e me matar?’”. 

Observamos que mesmo sem esse outro, a mulher permanece numa restrição a sua 

possibilidade de ser, num medo de sair, de relacionar-se com outro novamente, de sair e 

ele estar a vigiá-la. Ainda existe uma presença simbólica desse outro em sua existência, 

sendo assim, um modo de ser-com-o-outro, que a aprisiona a esse modo de cuidado, que a 

aprisiona em restritas possibilidades de ser, e continua sendo para o outro, para o que esse 

outro permite. 

Entendemos que no caso de uma violência como o homicídio seguido de suicídio, 

interrogamos se esse modo de agressão não seria uma forma de matar o outro de fato (na 

tentativa de homicídio da parceira) e simbolicamente matar a existência do outro em si, 

quando da tentativa de suicídio. Lembramos que quando o marido, que em sua forma de 
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cuidado já condenava essa mulher a uma existência para ele, já aniquilava as 

possibilidades de ser de Rosa. O H/S condena o outro a permanecer num modo de ser mais 

restrito de possibilidades, existindo com o parceiro e com mais ninguém, numa tentativa de 

aprisionar o ser-com dessa mulher, para ser sempre um ser-com-ele. Podemos observar 

isso, no tom das ameaças feitas pelo parceiro e pela dificuldade de aceitar a separação: 

“Então eu decidi me separar dele, e ele não aceitava a separação... então, eu 

decidi me separar dele e ele ficou ameaçando, ameaçava as crianças... era dizendo que se 

eu não quisesse mais ele, ele ia me matar e matar as crianças”. 

Rosa continua: “Ele dizia que podia passar 100 anos que ele ia se vingar de mim” 

e que “ele diz que nunca vai me esquecer, e eu já fiquei com medo, ele tá determinado a 

lutar até o fim pra ver se eu tenho uma recaída e volto pra ele”. 

Pensamos inclusive no medo por viver, no temor, explicitado por Heidegger como 

um modo de disposição, como aquilo que promove a abertura do ente no conjunto de 

perigos no abandono de si mesmo. Para esse filósofo, o que torna possível o temor é a 

angústia. A fuga de si, especialmente presente na impessoalidade, é baseada no temor, no 

temor daquilo que desencadeia o temor, no caso de Rosa, o medo do parceiro vir a 

ameaçar a integridade de sua vida novamente, da vida sozinha, do sustento dos filhos. Para 

Heidegger (1989), “a angústia revela o ser livre para o poder-ser mais próprio, ou seja, o 

ser-livre para a liberdade de assumir e escolher a si mesmo” (p. 252). Assim podemos 

pensar se o medo de ser, de escolher a si presente em Rosa e até mesmo em mulheres que 

permanecem em relações violentas, não seria o medo de assumir a responsabilidade de que 

apenas elas são responsáveis por escolher-se e empunhar-se na vida enquanto projeto. 

Pensamos se essas mulheres, e Rosa, não fugiriam de si, movidas pela angústia de ser, com 

temor por viver, que as faz se afastar do projeto de serem si mesmas e assim caem na de-

cadência, na impessoalidade, perdendo-se de si, e estabelecendo como modo de ser, um 
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modo de ser-com-o-outro, objetificando-se para ele. Assumem o cuidado que lhe é 

imposto pelo parceiro, um cuidado que as torna posse de sua pessoa, que restringe as suas 

possibilidades e papéis no mundo. 

A partir disso pensamos na escolha que Rosa e outras mulheres nessa mesma 

condição têm que fazer: a escolha entre permanecer existindo em possibilidades mais 

restritas de ser (optando permanecer nesse relacionamento amoroso) ou de morrer optando 

pela separação (e encarando as ameaças de morte). Percebemos que muitas vezes, Rosa e 

possivelmente outras mulheres nesta mesma situação de vida, e, como visto no trecho a 

seguir, optam por permanecer não-sendo na relação amorosa, mas ainda assim preservam a 

sua vida, mesmo sendo-para o outro, mas, ainda assim, existindo. Com isso, essas 

mulheres adotam tal modo de existir, mesmo que seja submetendo-se a esse modo de 

cuidado, pois assim elas ainda são, vivem. 

A dúvida sobre a separação sempre permeou a vida de Rosa, como podemos ver 

nos trechos a seguir: 

“Eu não sei onde eu encontrei coragem pra ir, eu na minha imaginação eu tinha 

que ele iria mudar, eu não tinha intenção de separar dele, eu tava fazendo isso que era 

pra ver se ele aceitava se tratar.” 

Tal escolha é influenciada também pela forte ambivalência quanto aos afetos com 

relação ao parceiro, sobre isso Rosa nos fala: 

“eu gostava dele, eu queria criar meus filhos juntos, eu não queria destruir a 

minha família, e acabei perdoando ele. E eu não consigo odiar ele, eu queria ajudar ele”. 

Em outro momento Rosa fala dos bons momentos e da positiva postura do parceiro; 

apresentada em alguns momentos: 
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“E teve momentos que ele foi um bom esposo, porque tudo que eu queria ele ia lá e 

fazia o que eu queria, se eu quisesse uma roupa, mesmo que fosse cara ele me dava, se eu 

quisesse um móvel diferente, bonito pra minha casa, ele ia lá e comprava.” 

Ao mesmo tempo, a nossa colaboradora aponta o medo que tinha de seu 

companheiro, como visto no trecho a seguir: 

“Mas eu tinha medo, porque ele era uma pessoa assim... ele mudava de 

comportamento muito rápido, num dia ele era uma pessoa maravilhosa e no outro dia ele 

era explosivo”. 

“... Eu tenho tanto medo daquele homem, ele comprava filmes de psicopata 

matando mulheres, homens esquartejando mulher, ele sempre assistia isso, eu escutava os 

gritos na televisão e perguntava o que era aquilo e ele dizia que era filme... (...) Mas ele 

era assim, comprava esses filmes nojentos, eu morro de medo ainda. Eu acho que ele 

assistia pra fazer comigo, eu tenho esse pensamento.” 

A partir da experiência de Rosa vemos desvelar-se uma grande ambivalência entre 

o carinho, cuidado, e até mesmo saudosismo desse marido, ao medo pelo que ele pode vir 

a fazer. Se pensarmos em uma mulher mergulhada numa impessoalidade e perdida de si, 

essa ambivalência afetiva denota a dificuldade de estar em contato consigo mesma, e assim 

estar à mercê das emoções tal como elas parecem ser para ela. Dessa forma, a mulher vive 

à deriva em meio a um amor que ama, e cuida, a um cuidado que quer retirá-la, aniquilá-la 

da vida.  

É importante sinalizar o quanto uma experiência como essa promove forte 

desvelamento de sentidos para quem as vive. Sobre isso, o contato com a morte 

propriamente dita, vivenciada tanto pela ameaça à sua própria vida como por assistir à 

tentativa de morte de seu companheiro acarreta para essas mulheres uma aproximação com 

o destino de todos nós: o de sermos ser-para-a-morte. Heidegger pensa que por sermos 
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essencialmente com os outros, adquirimos uma experiência de morte. O que a morte 

provoca em nós é um colocar em jogo o ser-próprio do Dasein. É na consciência, na 

apropriação da condição de sermos ser-para-a-morte, ou seja, assumindo a morte como 

uma possibilidade ontológica, que o Dasein pode empunhar o seu ser mais próprio. É na 

consciência de que somos finitos que é possível tomar a vida com as próprias mãos e guiá-

la utilizando a nós mesmos como referência. É, portanto, a partir da angústia de sermos 

finitos e da nossa morte que promove-se uma abertura do ser para um poder-ser mais 

próprio. Muitas vezes, na impessoalidade, na publicidade, como aponta Heidegger, a 

consciência de nossa finitude vem ao nosso encontro a partir da morte do outro, mas essa é 

uma morte do impessoal, ela atinge o Dasein, mas não pertence a ninguém. Dessa forma, é 

necessário assumir a morte como possibilidade. Em Rosa a sua experiência de ter 

vivenciado a ameaça à sua vida, vendo assim a morte de perto, permitiu a ela a 

possibilidade de assumir-se, de ser movida por essa angústia e abraçar-se enquanto projeto. 

Podemos perceber isso na sua fala: 

“E eu queria dizer pra mim mesma que eu jamais deixaria isso acontecer de novo 

na minha vida, tudo o que eu aguentei nesses 16 anos, que da primeira vez, da primeira 

ameaça eu deveria ter denunciado, que eu não deveria ter passado uma borracha naquilo 

tudo, eu queria dizer isso para mim mesma, e pras outras mulheres também, que elas 

nunca guardassem o que eu guardei 16 anos de ameaças, pois muitas morrem, acabam 

morrendo”. 

E Rosa prossegue num movimento de desvelamento de sentido dessa experiência: 

“Então, eu queria dizer para todo mundo e para mim mesma que eu nunca mais 

vou aguentar isso de outra pessoa”. 

É importante ressaltarmos que o contato com a morte de si e do outro permite a 

Rosa apropriar-se de si, assumir a sua existência, refletir sobre o que viveu. Não podemos 
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pensar que Rosa tenha de fato, com isso, saído da impessoalidade e empunhado o seu ser-

si-mesmo, pois lembramos que o Dasein, mobilizado pela própria angústia de ser, perde-se 

na publicidade, na impessoalidade, a maior parte do tempo, pois o ser não pode ser 

apreendido por completo, visto que ele se desvela, mas também se oculta. Pudemos, a 

partir da relação de escuta e de reconhecimento da experiência do outro, de Rosa, dar voz à 

sua existência, reconhecer o seu testemunho. Assumimos também que a sobrevivência a 

uma tentativa de homicídio seguida de uma tentativa de suicídio do parceiro, coloca Rosa 

na condição de sobrevivente. No entanto, gostaríamos de pensar numa nova possibilidade 

de grafia deste termo, como sobre-vivência, visto que mulheres como a nossa 

colaboradora, permanecem, muitas vezes, restringindo o seu poder-ser apenas à 

possibilidade de existir para este homem, vivendo sobre sua vida, buscando descobrir 

quem são após essa experiência, quem querem e conseguem ser. Não se trata de um 

nascimento, mas de uma vida em cima da vida, de uma vida em busca do acontecer, de 

possibilidades. É isso que vemos Rosa esperar... A sua vida acontecer. 
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6.3 “Acalanto para Helena” 
13

 

A história de Helena é marcada por muitas violências que se iniciam desde a sua 

infância, ainda no seio da vida familiar. Contextualizar este fato nos permite perceber a 

violência contra a mulher, como aquela que, muitas vezes, escreve a história não só 

conjugal mas também familiar desta mulher, como podemos ver nos trechos a seguir 

quando Helena nos conta as humilhações sofridas por seus pais. 

“Meus pais me educaram dizendo que eu ia dar o r..., que ia ser rapariga, eu 

nunca tive uma roupa nova, um calçado, um shampoo. A escola, eu só sabia o que era 

porque ela fazia minha matrícula e me jogava lá, mas nunca foi numa reunião...” 

Esta condenação por seus pais acerca do destino de Helena transparecia em 

condutas como a descrita a seguir: 

“Tinha rapaz que era bem de vida, ia pra lá conversar, namorar, eles já diziam 

que eles queriam comer o meu r... e iam me deixar jogada por aí, toda vida eu não tive 

respeito.” 

Muitas vezes, a partir do relato de nossa entrevistada, percebia-se que os maus 

tratos praticados por sua família estendiam-se a seus filhos, tornando-os também vítimas 

da violência sofrida por esta mulher. 

“E eu mesmo com eles três saí de casa pra não passar fome, porque minha comida 

era pedra, era barro, minha mãe passava com a comida e não me dava...” 

Helena relata ainda que as humilhações praticadas por sua mãe aconteciam em 

qualquer possibilidade em que ela tentasse empunhar a si mesma, especialmente quando 

tentava trabalhar para sua própria sobrevivência, como visto na fala em que ela expressa: 

“E eu arranjava trabalho e ela ficava ligando dizendo que eu tava com caso com 

patrões que ninguém me aceitasse lá, e vim pra casa e lá eu soube o que era sofrimento...” 

                                                           
13

 Nome de música de Chico Buarque de Holanda 
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Podemos perceber o quanto a historicidade, entendida por Heidegger como um 

modo de ser temporal do Dasein, que indica toda a condição ontológica de acontecimento 

próprio do Dasein como tal, nos permite compreender o modo de ser de Helena em seu 

existir. A historicidade de Helena nos desvela uma vida marcada por inúmeras violências, 

especialmente familiar, em que sua mãe não a reconhecia enquanto ser de possibilidades, e 

a subjugava a um cuidado que era indiferente. Heidegger explicava que nesse modo de 

preocupação, o conhecer-se se vê perdido em modos de ser como a retração, o esconder-se 

ou esquivar-se, mas mesmo assim a convivência necessita de caminhos para buscar o 

outro, mesmo que seja para procurar esse outro. E isto se dá pelo fato de que para este 

filósofo é pelo fato de sermos ser-com que o outro pode faltar. E nessa relação de um 

cuidado indiferente estabelecido, especialmente, pela mãe de Helena, vemos o quanto 

Helena, em função desse cuidado, esquivava-se de ser, de conhecer-se, e ao mesmo tempo 

havia nela, pela convivência, a busca por um outro. E esta busca pode ser observada no 

trecho em que nossa colaboradora menciona o desespero sentido ao ser expulsa mais uma 

vez da casa de sua mãe e o seu encontro com seu companheiro, como visto no trecho a 

seguir: 

“‘Meu Deus ou o senhor tira minha vida agora, ou o senhor manda um 

maconheiro, um ladrão, um estuprador, um presidiário, mas coloque na minha vida pra 

nunca mais eu passar esse tipo de humilhação.’ Isso foi numa quinta-feira, no domingo ele 

apareceu!” 

Sobre esse aparecimento do companheiro Helena continua dizendo que : “E ele ter 

aparecido na minha vida ali foi de imediato, porque não passou nem um mês pra gente ir 

morar junto...” 

É interessante percebermos que para além de uma imposição cultural, muitas vezes 

a relação violenta, diante da história de vida, a qual também é marcada por outras 
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violências, torna-se a “melhor” escolha da sua vida. Podemos observar que num cuidado 

indiferente o seu ser buscou, procurou um outro, o qual foi representado por seu 

companheiro.  

Sobre essa busca por um outro observamos em Helena forte ambivalência quanto à 

sua relação com o companheiro. E ao observamos a sua história de vida, marcada por 

violência familiar, abandono, e negligência de cuidados, permanecer numa relação 

violenta, mas que lhe concedesse condições de vida consideradas mais dignas por ela, 

parecia ser a melhor condição, e isso surge no discurso de nossa colaboradora em diversos 

momentos como os descritos a seguir: 

“E Deus não me botou um estuprador diretamente, mas quase... mas eu acho que 

pelo que eu pedi a Deus, ele foi até generoso comigo, porque ele poderia se tornar um 

estuprador, mas Deus foi maior e não deixou. Porque ao lado dele eu tinha minhas quatro 

telhas, meus filhos, tinha um preço, porque não tinha nada sem um preço, mas tinha 

minha alimentação garantida, eu comia sem medo, sem ser humilhada, tinha minha 

dormida garantida e acima de tudo estou cuidando dos meus filhos” 

Sobre isso, Helena continua: “Não tinha mais aquela vida de se matar de acordar 

naquele horário, aquela obrigação, minha obrigação era cuidar dos meus filhos, fazer o 

que eu gostava, cuidar da minha vida.” 

Podemos perceber que ser-com o marido numa relação violenta, era uma forma de 

ser, de existir, diante de alguém que a reconhecia como existente, que empreendia a ela um 

cuidado, muito embora este cuidado fosse um cuidado que aniquilava as suas 

possibilidades de ser, de poder-ser. 

Ao falarmos em uma relação violenta, poderemos ver no trecho a seguir, as 

humilhações e agressões sofridas por Helena e praticadas por seu companheiro, em uma 

vida descrita por ela como sendo de “Nesses 12 anos de convivência foram anos de 
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tortura, porque você não fala em tortura apenas fisicamente mas tem a verbal, que é a 

pior que tem, é melhor a física do que a verbal” 

Helena descreve a postura agressiva de seu companheiro como visto no trecho a 

seguir: 

“...durante os 12 anos foram bem sufocados, esse dente da frente ele quebrou de 

um murro na porta da igreja...” 

Ainda sobre as agressões Helena comenta: 

“No dia 21 de abril de 2010 a gente foi pra praia, a gente veio de lá até aqui com 

ele me dizendo pornografias dentro do ônibus, cada uma mais feia do que a outra, eu 

descia do ônibus e ele dizia: ‘olha essa rapariga, lá tem duas raparigas, com ela faz três, 

se vocês quiserem fazer isso e isso com ela podem me acompanhar que eu vou ficar 

pastorando enquanto termina, ainda dou a cama, e o banheiro pra vocês tomarem 

banho’”. 

Além dessas agressões, a nossa colaboradora comenta que: 

“Ele chegou a tirar sangue de mim, ele chegou a cortar o meu cabelo uma parte e 

a outra não, nas campanhas sempre eu gosto de trabalhar e ele sempre ia me fazer muita 

vergonha, ele dizia que quando eu saísse dali eu ia pro motel, gritando no meio da rua, ele 

judiava verbalmente, moralmente, e chega uma hora que você perde a coragem de olhar 

pra cara dos seus vizinhos, porque ele não tinha hora pra nada, podia ser de madrugada, 

de manhã, e ele falava alto, ele fazia questão de todo mundo saber.” 

Comentando outras agressões, Helena exemplifica: 

“...outro dia eu cheguei em casa e ele estava detrás da porta com um pedaço de 

pau, quando eu abri a porta ele me deu uma paulada pelas costas. Isso porque se ele 

chegasse eu tinha que estar em casa, ou ele bêbado ou ele bom eu tinha que estar em casa, 

se eu não tivesse eu apanharia.” 
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Os comentários destacados neste texto nos mostram o que já foi exemplificado pela 

literatura, mostrando que as mulheres vítimas de violência já possuem uma história 

pregressa de violências, como apontado pelas estatísticas que inclusive referem que as 

mulheres sofrem agressões por anos. 

Muito embora acontecendo com frequência em sua vida, podemos perceber o quão 

marcante as agressões são para Helena, e ajudam a escrever a sua própria história nesta 

relação. 

Ainda sobre as violências sofridas por nossa colaboradora, percebemos em sua fala 

a descrição da violência final sofrida por ela e perpetrada por seu parceiro: a tentativa de 

homicídio. 

“...peguei no sono profundamente, coisa que nunca tinha acontecido, e me acordei 

com ele em cima de mim. Já tinha rasgado minha roupa toda, já tinha picado o meu 

cabelo de faca, só que a faca que era amolada mesmo eu escondi, pois se eu não tivesse 

escondido hoje eu não estava aqui.” 

Ainda narrando o seu sofrimento, Helena descreve: 

“Ele me perguntou se eu amava ele, e eu disse que amava, nessa hora ele cuspiu a 

minha cara. Quando ele cuspiu a minha cara, em seguida ele me pediu um beijo, quando 

eu dei o beijo ele me deu a primeira facada, que foi nessa região (próxima do peito) e eu 

me livrei e a faca entrou todinha na cama, ficou só o cabo do lado de fora.” 

Helena nos fala que, infelizmente, sua submissão a esta violência continua até que: 

“ele começou a lutar comigo. Eu segurei a faca, que foi na hora que ele ia dar a 

facada mesmo em mim, e machuquei a mão, e essa mão desde então ficou assim 

(mostrando a limitação), eu segurei a faca e o sangue descendo, e ele rodava a faca na 

minha mão e o quanto mais o sangue descia, ele bebia, dizendo que era vinho.” 
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Nossa colaboradora nos conta que consegue desvencilhar-se de seu marido quando 

sua filha foge de casa e pede ajuda, como descrito a seguir:  

“Quando eu senti que ela havia saído, e ele me empurrou, e foi para a direção da 

cozinha, foi na hora que eu fui pra rua.. Aí, a vizinha disse que eu estava nua, como  tinha 

nascido, só que eu não percebi, ela correu e me deu uma roupa.” 

Posteriormente, seu parceiro se mata, em um dos cômodos da casa, que ele mesmo 

tenta incendiar. Mais uma vez nos permitimos pensar, assim como o fizemos em Rosa, se a 

tentativa de matar a parceira e na sequencia se matar, se não seria uma forma de acabar 

concretamente com o outro, e simbolicamente com o outro dentro de si, ao praticar o 

suicídio. Tal dinâmica de relacionamento amoroso nos permite pensar em modos de ser-

com o outro.  

Por tal motivo, é imprescindível não pensarmos um relacionamento afetivo 

marcado pela presença de violências, sem refletirmos acerca do cuidado empreendido por 

este parceiro a Helena. De tal maneira, assim como vimos na relação afetiva de Rosa, 

podemos pensar o cuidado aqui empreendido como aquele em que “retira” o cuidado do 

outro, que o substitui, que lhe toma o lugar no exercício de seu poder-ser. Neste modo de 

cuidado, podemos pensar numa forma de se relacionar com o outro, como nos 

relacionamos com as coisas, objetificando-o, como algo de nossa posse. É interessante ver, 

que assim como em Rosa, Helena também refere trechos em que seu parceiro age de modo 

a possuí-la como algo, como um objeto dependente de sua pessoa, como visto nos trechos 

a seguir: 

“Ele não deixava eu sair, e nunca me dava dinheiro, eu sempre me virei vendendo 

cartelas, o pessoal da minha casa eu já estava evitando e nem iam mais na minha casa, eu 

estava sem contato e quando eu ia vender minhas cartelas ele sempre ficava me 

pastorando, para eu falar com as pessoas, eu sempre tinha que vender as cartelas de 
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cabeça baixa e pouca pergunta eu tinha que fazer, pois ali ele não dizia nada mas quando 

chegava em casa tinha um preço.” 

Helena relata as dificuldades em tentar exercer possibilidades em sua vida e a 

imposição deste modo de cuidar de seu parceiro, cuidado que limitava as suas 

possibilidades e a faziam existir apenas para ele, à sua espera, velada em sua própria casa, 

sem trabalho, sem vida social, como podemos ver na fala a seguir: 

“Outro dia foi uma briga porque arranjei uma lavagem, quando ele chegou que 

viu que a roupa não era da gente botou todinha na lama. Do jeito que a roupa estava ele 

fez questão de ir comigo na porta da pessoa e entregar.” 

E Helena passa a aceitar essa privação de poder-ser, acatando este cuidado, 

afastando-se de si, do que deseja e do que pensa, pois Heidegger menciona que é através 

do cuidado que o sentido e o outro se desvelam, e nossa colaboradora abre mão lentamente 

desta possibilidade de ser, acatando ser somente para esse homem, para esse parceiro, 

como visto quando Helena nos fala que: “...quer dizer, eu não me achava mais nem no 

direito de sair de casa, pois se era pra passar vergonha era melhor nem sair de casa...” 

Ainda sobre isso, nossa colaboradora nos fala: 

“As pessoas chegavam perto de mim e eu estava sorrindo, ele já perguntava de 

onde eu conhecia aquele macho, e eu dizia que não era questão de conhecer macho, eu 

estava lá trabalhando com vendas e ninguém tinha nada a ver com os problemas que eu 

tinha em casa. Ele perguntava se eu precisava ficar me arreganhando toda!”  

Muitas vezes, percebemos na fala de Helena, que este cuidado que substitui o 

outro, chega a fundir os limites entre um e outro, de tal maneira que o parceiro chega a não 

conceber a sua própria existência sem o outro a quem ama, como visto nos trechos a 

seguir: 
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“Ele era muito ciumento, era uma obsessão, doença! Era inexplicável, dava medo 

mesmo...” 

Uma posse que retrata e simboliza este modo de cuidado marcante da relação 

violenta, um modo de cuidado que anula os limites de um e do outro, que funde o casal, 

subjugando o outro e que encontra-se representada em trechos explicitados no relato de 

nosso colaboradora: 

“Ele me dizia também se eu pensava que eu ia me ver livre dele, pois ele só se 

separaria na morte, pois de livre e espontânea vontade ele não me deixaria.” 

Ainda mencionando esta posse, Helena relata que o parceiro sempre lhe dizia: 

“Se você não for minha não vai ser de ninguém, ou é minha ou não é de ninguém. 

E sempre assim, não tinha uma vez que ele não torturasse.” 

Sobre seu modo de ser com esse marido, nossa colaboradora nos fala que: 

“Era assim, eu dependente dele, para tudo...” 

A presente fala de Helena nos mostra o quanto este cuidado impôs um modo de ser 

à sua pessoa, o quanto a dependência gerada por uma forma de estar com o outro em que 

se retira a sua possibilidade, em que o substituo em seu viver, em seu poder-ser, tornam 

este outro silenciosamente dependente de seu parceiro. Tal constatação é desvelada por 

nossa colaboradora ao pensar que era este o seu modo de ser-com o seu parceiro.  

Como visto em Rosa, e observado na própria construção cultural dos significados 

de ser mulher, percebemos que ao longo da história a existência da mulher foi construída 

para ser referida ao homem, ou seja, para existir enquanto sua esposa, mãe de seus filhos, 

cuidadora do seu lar. Compreendemos que esta reflexão é imprescindível por marcar, 

escrever subjetivamente a construção acerca dos papéis masculino e feminino na 

sociedade. Fundamentalmente, do ponto de vista emocional, tal construção de significação, 

presentificada no imaginário popular, configura-se como um modo de ser mulher na 



143 
 

 
 

sociedade. Para nós, como percebido na reflexão da experiência de Rosa, observamos que 

o perder-se na impessoalidade, adotando a fala dos outros, a imposição cultural, os 

significados já previamente escritos, afastam a mulher de empunhar o seu si mesmo, de 

escolher-se, decidir-se enquanto projeto e destino. Assim, colocam-se neste modo de ser 

mulher para esse homem, e permanecem nesse modo de cuidado estabelecido pelo 

parceiro, que retira a sua possibilidade de ser, e substituindo-a no projeto que é ser si 

mesma. Tal ser-com expressa-se num cuidado, que como dito por nós em outros momentos 

deste trabalho, objetifica o outro como  algo, destinando-lhe um cuidado como na 

manualidade. Dessa mulher me aposso, me empodero de seus direitos, lhe restrinjo 

possibilidades de ser, resumindo a sua existência a ser para esse homem. Tal assertiva se 

reforça nas afirmações do parceiro que sem essa mulher ele também não mais é, não mais 

existe, os limites entre um e outro se confundem, perdidos no ser do outro e na verdade, 

não sendo de ninguém. A impessoalidade em que esses parceiros se perdem, faz com que 

eles creiam se encontrar um no outro, o que na verdade, os faz perder-se cada vez mais de 

si mesmos. Enquanto pensam ser do outro, viver para o outro, na verdade deixam de ser si 

mesmos, e pensar por si mesmos, agir a partir de seus reais desejos. 

Isso pode ser visto no trecho em que Helena nos conta a dificuldade de tentar ser 

sem o marido: 

“E ultimamente eu ficava a maior parte do tempo debaixo da cama, era medo, 

quando batia o horário dele chegar, parecia que ele estava chegando. De manhã eu 

acordava perturbada, desorientada pensando de arrumar a bolsa dele, a comida dele. E 

quando o ônibus passava me dava aquele frio, aquele alívio, ele tá saindo e quando dava 

a hora do ônibus voltar eu pensava que ele estava chegando. Todo mundo descia e para 

mim ele descia na casa da mãe dele e ia voltar, mas infelizmente foi difícil para encarar a 

realidade e botar na cabeça de que ele não voltava mais.” 
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Percebemos que Helena, mesmo não tendo mais o marido em sua vida, manteve 

uma forma de existir em possibilidades restritas de ser, vivendo como se ele ainda 

estivesse fisicamente presente em sua existência, expressos num não saber agir, mantendo 

um modo-de-ser-com-ele, mesmo sem o outro, como era com o outro. Expressando, assim, 

um não saber de si. 

Interessante perceber que no caso de Helena este modo de ser, esta forma de ser-

com o marido, mesmo após a sua morte ainda permanece em sua existência, mediando as 

suas formas de se relacionar com o marido morto e com o mundo e as demais pessoas de 

sua vida. Podemos perceber isso, em trechos como: 

“Eu ia para o cemitério, de manhã e de tarde. Outro dia o coveiro estava 

conversando comigo e me disse que não tinha nada a ver com a minha vida, mas que 

essa pessoa que eu estava visitando de manhã e de tarde não existe, e que isso era só 

sofrimento para mim.” 

 Sobre isso, Helena nos conta que: 

“Mas ali para mim eu ficava conversando com meu marido, sobre a forma como 

ele me deixou. Fiquei muito perdida e muito desesperada.” 

Após o suicídio do marido, Helena permaneceu por um tempo visitando a casa 

onde o crime aconteceu, sobre isso ela diz: 

“e eu sinto que eu me senti viva agora, dia 20 de janeiro, antes eu sentia peso, 

escuridão, aquela vontade me chamando pra fazer o que ele fez, é tanto que eu passei 

semanas e semanas dormindo na casa no quarto que ele morreu, debaixo da corda que ele 

morreu enforcado, é tanto que a casa tá do mesmo jeito. Eu sentia uma coisa me 

chamando pra lá, essa coisa só me chamava pra lá, pra fazer a mesma coisa, e eu fiquei 

muito na cabeça ele dizendo que ia mas voltava pra me buscar.” 
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Sobre isso Heidegger nos fala que o não-ser-mais-no-mundo do morto ainda é 

também um ser, uma forma de ser, que não é mais no modo de ser do Dasein (a vida), 

mas como um ser simplesmente dado. Para aqueles que veem os que amam partir- 

morrer, o finado ainda é um objeto de ocupação, ou seja, com quem me relaciono, de 

quem cuido, velo. E ele se torna um ser de ocupação, especialmente nos rituais fúnebres 

como o enterro, o ato de velar, mas também nos próprios cemitérios. Este filósofo pensa 

que aqueles que ficam são e estão com o finado num modo de cuidado, numa 

preocupação reverencial. E esta relação só se dá a partir do mundo daqueles que ficam. 

Este modo de ser-com o finado está presente em trechos como os descritos a 

seguir: 

“É tanto que eu tento lembrar o rosto dele e não consigo, eu tenho que olhar pra 

foto pra lembrar. Mas eu de vez em quando tenho a sensação de que ele não morreu, pra 

mim ele, a gente está separado, mas depois vem aquela realidade e choca, ele não vai 

mais voltar.” 

E completa dizendo que: 

“...arranjar um homem que me fizesse mulher outra vez, vai demorar..... até já 

apareceu, sempre ele tá ali, eu não vejo aquela pessoa que está ao meu lado, eu vejo 

ele!” 

Assim, percebemos que Helena ainda estabelece uma forma de ser-com o seu 

marido, mesmo após a morte. Ela apresenta um cuidado que é reverencial, ocupando-se 

dele e ainda referindo o seu viver a este ser que partiu. Desta forma, ainda mantém o seu 

modo de ser-com ele, ainda permanece perdida numa impessoalidade que a impossibilita 

de empunhar-se enquanto projeto, de empunhar o seu poder-ser, e em função de tal modo 

de ser não consegue encontrar-se consigo mesma para escolher-se. Tal sentido se torna 
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latente especialmente ao percebermos que Helena assume o mesmo destino escolhido por 

seu marido: a morte, como visto no trecho a seguir: 

“...é tanto que eu cheguei a me envenenar com veneno de cupim, cheguei a me 

enforcar...” 

Uma interessante dinâmica acerca da relação violenta pode ser observada na 

dinâmica entre Helena e seu parceiro: por medo de sofrer violência ainda maior, Helena 

acata humilhações do parceiro. Observamos que nesta relação, a violência gera um ciclo:  

 

Muitos autores pensam a relação violenta como produzindo um ciclo na dinâmica 

do casal. Walker (1979) pensou num ciclo da violência que envolvia momentos de 

tensão, violência e uma fase nominada por ele como lua de mel. Em Helena, observamos 

um interessante movimento, que envolvia a agressão propriamente dita, a qual gerava 

uma sensação de medo de que a agressão pudesse retornar, e, em função deste medo, ela 

submete-se às imposições e regras ditadas pelo parceiro, como forma de evitar outras 

agressões, como visto nos trechos a seguir: 

“Nesse tempo eu nunca pensei em denunciar, porque eu botei na minha cabeça 

assim... se ele já era violento porque eu vou dar parte dele?” 

Ainda sobre isso, ela nos fala que sua postura era de submeter-se, como visto no 

trecho: 

“Quando ele falava era só ele, porque se você falasse ele ficava mais alterado...” 

medo 

submissão 

agressão 
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Ainda sobre esta mesma postura, Helena exemplifica que: 

“então eu já evitava, porque eu não queria afrontar ele, pois se você sabe a 

pessoa como é, e você faz uma provocação, é porque você gosta.” 

Sobre o medo, Helena fala que “eu tava com muito medo, mas eu não podia 

apresentar o medo para ele.” 

“Eu tinha medo dele, especialmente porque ultimamente ele estava muito 

estranho, ele falava em morrer e dizia que se morresse, ele ia para o inferno, mas não ia 

sozinho, ia levar alguém com ele. E eu já não estava mais nem dormindo.” 

Este temor, significado onticamente como medo, é referente ao próprio Dasein, o 

qual está entregue a si mesmo ou aos outros entes. O que se teme, segundo Heidegger, é 

um ente que vem ao encontro como co-presença. É por temer que este ente, que está em 

jogo (na verdade o próprio ser), abre-se ao conjunto de perigos, ao abandono de si 

mesmo. Lembramos que o Dasein é aquilo de que se ocupa, assim estar em perigo, é a 

ameaça do ser e estar junto a algo que o afeta de tal maneira. Desta forma, o temor se 

torna uma forma de disposição no mundo. Podemos pensar, então, que as mulheres 

vítimas de violência, especialmente Helena, estabelecem o temor como disposição de ser 

no mundo. Um temor que se apresenta no medo ao outro, no medo por sua própria vida, 

num medo por não ser si mesma, condenada a um modo de ser restrito a certas 

possibilidades, perdida e mergulhada numa impessoalidade, impropriedade. 

Tal sensação de temor é vivida e descrita por nossa colaboradora como um 

aprisionamento, sobre isso ela descreve: 

“Eu sinto que ele foi embora e me deixou numa prisão, pois eu ainda tenho 

medo.” 

 Muitas vezes, era por esse temor que ela escolhia permanecer no 

sofrimento, optava por permanecer numa relação abusiva, como visto no trecho a seguir: 
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“Entre ficar na prisão que eu vivia e a prisão que me esperava aqui fora era 

melhor ficar com ele.” 

Sobre isso, Critelli (2007) pensa que é o sentido que baseia as escolhas que 

fazemos para ser, portanto quando uma escolha é feita, ela é favorecida por um estado de 

ânimo, um afeto que favorece com que permaneçamos em determinadas situações ou nos 

movamos em outras direções, seja ela a favor dos outros ou das circunstâncias em que 

nossa vida se circunscreve.  

Sobre a escolha de permanecer na relação violenta, Helena nos conta que sempre 

afirmou que: 

“Sempre dizia para ele que iria aguentá-lo até o dia que der para aguentar.” 

Um outro fator que a fazia continuar escolhendo esta relação era a dificuldade em 

escolher-se, assumindo assim a responsabilidade pelo seu ser, como visto a seguir: 

“Então eu botei na minha cabeça: ou eu aguento ele de uma vez ou deixo ele de 

uma vez. Mas eu sempre tive na minha cabeça que se eu deixasse ele de uma vez eu não 

tinha tanta certeza se eu ia escapar, ele com certeza me mataria, ou eu ou minhas filhas.” 

Em outro trecho, Helena refletia que “se é de eu pegar outra pessoa violenta e 

envolver com os meus problemas, eu preferia ficar com ele.” 

Interessante pensarmos sobre esta escolha a qual, além de estar influenciada pela 

própria condição de impessoalidade, faz com que estas mulheres se percam de si mesmas e 

adotem como escolha aquilo que a fala da publicidade nos faz parecer certo, nos faz 

parecer a nossa escolha, a qual também está influenciada pela própria inospitalidade do 

mundo em que existimos. O que nos faz pensar se permanecer com este parceiro, mesmo 

em tal condição de violência, não representaria uma fuga da inospitalidade. Critelli (2007) 

pensa que do ponto de vista ontológico nós habitamos um mundo que é inóspito. Um 

mundo que não consegue nos abrigar, nos acolher, como o faz com os elementos naturais. 
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Dessa forma, ser-no-mundo é habitar na inospitalidade. Muitas vezes a sensação de não 

pertencimento ao mundo é compreendida por nós como uma experiência de desabrigo, de 

desamparo que tentamos superar. Assim, refletimos se a escolha por permanecer numa 

relação abusiva não seria uma forma de fugir dessa inospitalidade que é o mundo, do 

desamparo ontológico.  

É importante observarmos que existe, para as mulheres vítimas de violência, além 

de uma inospitalidade do mundo que provoca essa sensação de desemparo, há também um 

desamparo legal, Poe exemplo, quem responde pelo que acontece após a denúncia? Quais 

os riscos da denúncia? Há também um desamparo social, relacionado a quem de fato ajuda 

estas mulheres, reconhece o seu sofrimento, as ampara legalmente. Podemos observar tal 

angústia em expressões como as vistas nos trechos: 

“Eu ia estar cavando a minha cova, porque eu acho o seguinte, que quando uma 

mulher botar os pés em uma delegacia pra prestar queixa de um  homem ela tem que estar 

consciente do que está fazendo, ela tem que estar decidida do que realmente ela quer.” 

Helena pensava ainda nas consequências da denúncia para o parceiro, o que era 

visto em trechos como: 

“Parte de você não vou dar, não vou sujar seu nome em delegacia. Isso eu não vou 

fazer. Agora no dia que eu disser basta é basta.” 

 Essa inospitalidade do mundo, desamparo social e a condição de sermos lançados 

no mundo independente do nosso próprio arbítrio mobilizam a angústia. A única capaz de 

abrir o homem para a possibilidade de conhecimento, de encontro do sentido do ser, de 

escuta do clamor da consciência, ou seja, do encontro com a escolha por existir num modo 

de ser mais próprio. No entanto, mobilizados por esta angústia, que fugimos e nos 

perdemos de nós mesmos caindo, ou de-caindo, na impropriedade. 
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É importante destacarmos que este mergulho na impessoalidade faz com que 

Helena experiencie grande ambivalência com relação ao seu companheiro. Ambivalência 

compreendida pelo distanciamento daquilo que realmente é, do que realmente deseja, ou 

seja, do seu si mesmo. Podemos observar essa ambivalência nos comentários de Helena, a 

seguir: 

“só que restou foi o vazio, porque não é porque ele não está mais aqui que eu vá 

dizer que eu não posso falar tão bem dele, nem posso falar tão mal dele, pois ele não está 

mais aqui pra se defender.” 

O vazio, pensado por Critelli (2007), revela o sentido que a vida vivida tinha para 

aquela pessoa, assim como em nome de que se vive e como a vida acontecia. No entanto, 

ao estar no movimento da perdição de impessoalidade, a ambivalência com relação ao que 

sente acerca do parceiro mobiliza sentimentos diferentes e muitas vezes opostos, como 

visto a seguir: 

“mas às vezes quando ele não bebia ele era uma boa pessoa, ele tinha os defeitos 

dele, como eu já dizia, e tinha as qualidades.” 

Tal ambivalência se expressa também no sentimento de gratidão por esse marido, 

apesar das agressões sofridas, da ameaça à integridade de sua vida há ainda forte afeto e 

reconhecimento pelo que ele representou em sua vida, como descrito a seguir: 

“E hoje, tudo o que eu tenho eu tenho que levantar as mãos pro céu e agradecer, 

agradecer a Deus, primeiramente, e depois a ele, Alfredo.” 

As lembranças e saudade do que passou, do que viveu, ainda estão presentes em 

reflexões como: “Ele se foi, não volta mais, fica só a lembrança. 12 anos é uma história, 

uma vida...” 

Sobre isso, Helena comenta ainda: 
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“mas hoje eu olho em volta e tudo o que eu tenho aqui eu agradeço a Deus e a ele, 

porque ele poderia ser a pessoa que ele foi, pode ter feito o que ele fez, mas hoje eu tenho 

uma vida melhorzinha por causa dele, se ele não tivesse entrado na minha vida, eu não 

teria o que eu tenho. E ele com todos os defeitos dele, ele me deixou amparada, no meu 

aluguel e no meu alimento, porque ele poderia ter os defeitos que ele tinha mas o meu 

aluguel e as compras feitas sempre tinha, pois ele era sempre assim: barriga cheia.” 

É importante que coloquemos que ao refletirmos acerca do mergulho na 

impessoalidade não o fazemos como uma consideração valorativa do existir, ao contrário, 

Heidegger pensa as possibilidades de se ser próprio ou impróprio como modos de ser do 

Dasein, como possibilidades postas ao ser, como possibilidades ontológicas. Sendo assim, 

o perder-se no impessoal de nossas protagonistas, nos fez vê-los como modos de existência 

delas no mundo. O que nos permite compreender as escolhas, mobilizadas na trama de 

significados do que é o mundo para estas mulheres. 

Heidegger afirma o primado do ocultamento e revelação do ser; isto é, o ser nunca 

é apreendido por completo, pois ao mesmo tempo que seu sentido se desvela ele também 

se oculta. Alguns momentos, observamos em Helena, desvelamentos de sentido de seu ser, 

percebemos, inclusive, movimentos numa tentativa de empunhar o seu ser. Seriam estes 

clamores da consciência? Observemos então tais momentos expressos por nossa 

protagonista: 

“Se ele tivesse sobrevivido, eu não queria mais porque a confiança acabou, e o 

medo seria maior; como seria a minha vida daqui por diante? Como eu sairia de casa e 

deixaria minhas meninas? Como eu dormiria de noite? Não, não teria chance não, 

poderia ter chance sim, mas eu tinha que ser cruel com minhas filhas, abrir mão delas e 

minhas filhas são em primeiro lugar, eu ia viver tanto eu quanto elas como prisioneiras, 
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ou então seria fora daqui do bairro. Com ele mesmo não. Confiança, amor, tudo já tinha 

acabado e acima de tudo o que ficou foi o medo, o medo e desconfiança...” 

Em outro momento, Helena pensa na escolha que fez ao se envolver com o 

companheiro da maneira como se envolveu: 

“e quando lembro dele, às vezes, eu tenho raiva das coisas que ele fez, das pessoas 

que me avisaram e eu achei que era fofoca, hoje eu não quero dar o braço a torcer que 

aquelas pessoas tinham razão, mas tem. E se eu tivesse tido a cabeça no lugar eu não 

teria me envolvido com ele da forma como eu me envolvi. E teria dado razão àquelas 

pessoas que falou...” 

É baseado nesse primado que residem todas as essências, ou seja, pelo 

desvelamento e ocultamento do ser. Assim, podemos observar tal construção do ser 

mobilizado pela relação de escuta, a qual favorece o encontro com o sentido de ser, a sua 

manifestação. Muito embora tal desocultamento aconteça para em seguida velar-se 

novamente, pois este é o movimento de manifestação do ser. 

Por tal motivo, e pela ambivalência dos sentimentos, mobilizado por estarmos 

ontologicamente fadados à impessoalidade, o recomeçar a vida após tal sofrimento 

mobiliza tantas incertezas. Ainda mobilizada por um distanciamento, um afastamento do 

seu si mesmo, Helena não consegue definir o seu real sentimento no momento atual: 

“E eu não posso dizer que estou feliz, essa felicidade... pode ser que um dia eu 

sinta, eu estou feliz porque minhas filhas sabem o que é viver, já podem arranjar um 

namorado, trazer amigas em casa, conversar até 10 horas na calçada, já pode falar alto, 

que não falava, já pode ouvir um som alto, que não ouvia, já pode assistir o que quer, 

porque antes não assistiam, já pode abrir a geladeira sem medo, já pode comer o que 

quer, eu digo que estou com vontade de comer isso e vou pro fogão fazer, então eu estou 
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feliz nesse sentido, de dizer que eu estou feliz, não, de arranjar um homem que me fizesse 

mulher outra vez, vai demorar.” 

Neste trecho percebemos a dificuldade em empunhar o seu ser, em escolher-se, 

mesmo não estando mais na relação que a aprisionava, que a objetificava. Sua referência 

para ser, existir, ainda está nos outros, neste caso específico, nas filhas. A felicidade delas 

se torna a sua felicidade, diz da sua condição de existir. Perdida no mundo impessoal, os 

outros ainda são a sua referência, mediam as suas escolhas. 

Sobre isto, Helena nos conta: 

“...como diz o ditado: ‘eu vou fingir.’ Mas durante esses dois anos a minha vida foi 

fingir, fingindo, fingindo pra ver se dá certo. Eu estou me dando uma chance, porque se eu 

não me der uma chance quem vai dar?” 

Isso nos faz pensar em seu caráter de sobrevivente de uma violência, nos permite 

pensar este termo de outra forma, pensando estas mulheres, em especial Helena, como 

sobre-vivente, como se ela vivesse sobre a vida, uma vida que ainda não é a vida que lhe 

cabe, mas é a vida que escolhe viver. Uma sobre-vivência marcada por mortes existenciais 

e simbólicas: do amor idealizado, de um projeto de vida, da própria dignidade, de quem se 

era, de quem se é, enfim, mortes que acompanham não só a perda do parceiro e da história 

vivida com ele, mas mortes de quem era ao lado deste companheiro, das marcas deixadas 

pela violência e pelas palavras ouvidas, como visto no trecho a seguir: 

“Mas já vai fazer dois anos e eu tô viva por fora, mas por dentro... se não fosse ali, 

por dentro eu já teria me matado várias vezes.” 

Assim pensamos a condição de sobreviventes de uma violência conjugal como uma 

sobre-vivência, possivelmente a vida não será mais a mesma, a percepção de si, e os 

sentidos desvelados da vida se modificam.  
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Podemos pensar uma sobre-vivência que nos leva ao questionamento sobre qual 

seria a maior e pior prisão: permanecer nesta relação violenta, ou sair (separar-se) e lidar 

com o medo de morrer, e o consequente aprisionamento acarretado por essa escolha? 
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6.4 “Oh Tereza essa Tristeza” 
14

 

Assim como em nossas outras protagonistas, em Tereza observamos uma história 

marcada por múltiplas violências, como visto no trecho a seguir: 

“Então era muita discussão e os filhos presenciaram tudo. Ele chegou a me 

agredir, dar um murro na minha cabeça, apontar um revólver pra mim e minhas filhas 

viram, elas viram quando ele botou uma arma na minha cabeça.” 

 Em outro momento Tereza diz que: 

“... ele tentou jogar uma panela de feijão em cima de mim, e me chamou de 

rapariga...” 

As agressões aconteciam muitas vezes por ciúme, como exemplificado por ela: 

“Outra vez eu estava até passando uma roupa e ele com ciúme de um colega meu 

vereador, deu um murro tão grande na minha cabeça que até hoje eu penso se vou ter 

algum problema na minha cabeça, por conta disso.” 

Em outro momento, Tereza conta que: 

“E ele tinha uma arma, ele sempre teve uma arma, um revólver 38 em casa, pois 

ele tinha o porte legal da arma, e ele já tinha colocado esse revólver na minha cabeça, já 

tinha me ameaçado, mas eu achava que ele não iria fazer isso...” 

Em muitos momentos, tal violência não era apenas física, mas sim, psicológica, 

especialmente, marcada por humilhações como a explanada por Tereza: 

“Ele sempre me perguntava o que eu tinha dado aos meus filhos e eu sempre 

respondia que tinha dado a vida! E ele me humilhava muito, me chamava de vagabunda... 

(choro) ..., que eu não tinha nada para dar aos meus filhos, que ele era quem sustentava a 

casa, ele me humilhava muito!” 

Tal violência era estendida também a seus filhos, como visto no trecho a seguir: 

                                                           
14
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“... já aconteceu dele bater nela (uma das filhas), surra, ela não tem muito amor 

por ele por isso, porque ele batia nela, dava surra no meu filho, batia mesmo. E aquilo me 

machucava demais e eu não podia fazer nada, se eu falasse ele já não gostava e podia vir 

para cima de mim, mas eu não gostava de jeito nenhum.” 

A violência final é descrita por ela como: 

“Quando eu saí do banheiro ele estava lá, num portal entre o banheiro e a 

segunda sala, próximo ao telefone. Quando eu levantei a cabeça ele estava lá e me 

perguntou se eu iria processá-lo! Eu pensei na hora: ‘eu morri!’. Mas eu disse a ele que 

não, e nessa hora ele já estava com a arma apontada para mim, mas quando eu respondi 

que não, ele atirou em mim, entre um seio e outro, nessa hora a minha neta acordou 

gritando ‘Chega João, painho matou mainha!! Venha João!!!!’ E Minha filha que estava 

dormindo comigo acordou também e pediu ao pai que ele não fizesse isso. Nesse tempo eu 

consegui andar pra trás, dar ré para tentar entrar no banheiro de novo, e eu tentei me 

proteger com a mão, nesse momento ele deu o segundo tiro em mim para pegar a cabeça, 

isso me deixou uma fístula na mão, porque passou raspando na minha orelha em função 

de eu ter desviado a cabeça desse tiro... 

... eu consegui, mesmo caída, fechar a porta do banheiro e ficar empurrando a 

porta com o pé para ele não entrar. Aí as coisas passaram... (choro) ... esse banheiro 

ficava entre uma sala e outra, e aí ele foi lá pra sala e deu um tiro na cabeça dele...” 

Assim como o parceiro de Helena, o companheiro de Tereza sinalizou o crime, 

como podemos perceber nos trechos em que ela nos fala: 

“... as meninas notavam ele de costas, atrás de mim, e sempre me olhando, e eu 

não percebia, pois eu estava fazendo crochê. Os pacientes da Cooperativa Médica onde 

trabalha davam a carteira ao terminar a consulta e ele começou a dizer que não ia mais 

precisar disso... 
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... Ele deixou o resto da faculdade de Mara toda paga, faltava um ano para ela 

terminar, o de João também faltava menos de um ano e ele entregou a eles esse dinheiro 

dizendo que ia pagar logo tudo. E ninguém desconfiava. Quando abriram o quarto dele já 

estava o paletó dele na cama, sapato, meia, escrito no azulejo, pois o terraço lá de casa 

era todo de azulejo e tinha escrito no azulejo que o culpado disso era meu irmão...” 

Tereza nos expressa em diversos momentos de sua narrativa o que motivava a 

permanência nessa relação, a qual se fundava especialmente no desejo que a mesma tinha 

por casar-se com seu companheiro. 

“Mas eu sempre dizia que queria casar e ter quatro filhos, e quando eu conheci 

Antônio, ele um homem experiente, eu muito nova, ele foi me enrolando e eu caí na dele, e 

eu me apaixonei, eu era apaixonada por ele, mesmo depois de muita confusão, eu ainda 

era muito apaixonada por ele. E mesmo depois da separação, eu sempre gostei dele, eu 

nunca tive ódio dele, ou desejei o mal dele. Ele dizia muito desaforo pra mim, mas eu 

nunca tive ódio dele, e eu sempre pensava que se ele quisesse eu queria. Se ele tivesse 

querido voltar pra mim eu queria, mas ele nunca tentou, eu não me lembro.” 

Lembramos que, como vimos em outras colaboradoras desse estudo, o sentido 

corresponde ao destinar-se da existência, ao que move as suas escolhas e entendemos que 

para Tereza, casar-se com esse homem, constituir a família que ela idealizava era o sentido 

da sua existência. Percebemos isso também quando Tereza reafirma esse sonho: 

“E meu sonho sempre foi casar com ele, sempre foi com ele o meu sonho.” 

Nesse trecho percebemos o papel desse sentido da sua existência, identificado por 

ela como sonho. Segundo Critelli (2007), é o sentido que baseia as escolhas que fazemos 

para ser, é ele que está aberto pela abertura existencial que é o Dasein. Sendo assim, para 

Tereza é o sonho de casar-se com esse companheiro, é o amor ao parceiro que move a sua 

existência, que desvela modos-de-ser no mundo. Amor que, como vimos no trecho acima 
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citado, permanece mesmo após as agressões; amor este que lhe faz pensar em retomar a 

relação, porque é esse sentido que move a sua existência e, portanto, as suas escolhas na 

vida. Tal movimento em manter a relação e pensar a vida ao lado desse parceiro está 

presente no trecho em que Tereza fala saudosamente de seu companheiro: 

“... eu já perdoei ele há muito tempo, eu acho que ele fez isso porque estava muito 

doente, porque uma pessoa normal não faz isso. Eu sinto por ele hoje.... (choro) ... eu 

penso que seria bom se ele tivesse velhinho aqui, a gente vivendo em paz, eu cuidando 

dele, a gente não merecia ter passado por essa tragédia!” 

Percebemos em Tereza um desejo por ter continuado a história, expressos na 

vontade de envelhecer ao lado dele. Tal desejo, em muitos momentos vem acompanhado 

de culpa por não ter sido mais paciente e em outros momentos, dúvida por ter decidido 

separar-se, como ilustrado no trecho a seguir: 

“... Eu hoje digo que deveria ter sido mais paciente, eu fui muito paciente, mas 

acho que falhei, eu não sou perfeita, eu nunca quis me separar, eu nunca pensava em me 

separar, aguentei todos esses anos pensando em nunca me separar, e ainda acho que a 

paciência é a chave do negócio, do sucesso, eu deveria ter tido mais paciência, sabedoria, 

é muito difícil, e o que eu já sofri na vida, eu sofri demais!” 

Neste trecho da fala de Tereza percebemos a historicidade construindo um modo de 

ser mulher, especialmente, a partir da inscrição cultural na história individual de cada 

pessoa. Relembramos um tópico bastante explorado nas outras narrativas desse trabalho, 

que versa sobre o mergulho do Dasein no impessoal. Relembramos também que, como 

afirma Casanova (2009), “existir, portanto, é de início o mesmo que perder-se de si.” (p. 

123). Resgatamos a impessoalidade para pensarmos a experiência de Tereza especialmente 

pelo fato de percebermos em seu discurso a presença de valores preconizados 

culturalmente como a associação ao papel da esposa: de paciência, submissão e de 
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tolerância em função da manutenção do casamento. Por ser o Dasein fadado a perder-se no 

impessoal, compreendemos o quanto a cultura, e os sentidos construídos na publicidade 

são integrados ao seu modo de ser de alguém produzindo sentidos em seu existir. Sobre 

isso, Casanova (2009) pensa que no impessoal o Dasein pode transferir a responsabilidade 

pelo poder-ser que é, para a tutela do discurso cotidiano.  Interessante percebermos que 

tais sentidos reaparecem em outro momento da narrativa de nossa protagonista quando ela 

nos fala o que significa o casamento para ela: 

“Então case pensando em ser feliz com seu marido a vida toda, não pense em 

casar e se não der certo separar, porque ninguém é igual a ninguém, você tem um jeito e 

ele tem outro, então tem que ter um respeito entre o jeito de você ser e de pensar e ele 

também te respeitar pra poder dar certo. Eu acho que o segredo do casamento é você se 

respeitar, respeitar o seu direito e o dele, o casamento vai até o fim, eu acho que o amor 

deve ser eterno, amor não pode se acabar...” 

Percebemos o quanto este significado atrelado ao casamento está presente no 

imaginário social, presente em músicas e poesias e que terminam por produzir 

subjetividades, sentidos de existir. 

 Sobre esse mesmo tópico Tereza continua: 

“... eu acho o casamento uma coisa muito linda, é um momento muito lindo, 

ninguém deve casar pensando em se separar, eu disse isso a minhas filhas, que pelo amor 

de Deus se casem para dar certo, não pensem que por qualquer besteira vão se separar, 

porque é muito bonito uma vida, chegar velhinho pegando na mão, eu acho tão bonito 

quando eu vejo um casal de idoso passeando juntos de mãos dadas...” 

É importante lembrarmos que no impessoal adotamos o outro como referência, 

utilizamos o discurso da publicidade, o discurso acerca do que todos falam. Nesse sentido, 
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Tereza nos mostra o quanto o valor da educação e da cultura têm para a construção dos 

sentidos: 

“... Mas eu sempre sonhei em casar, porque eu fui educada pra isso. A minha mãe 

queria que eu estudasse, mas eu estudei só até o ensino médio.” 

Tal marca cultural, expressa na impessoalidade do Dasein está presente em outros 

trechos da narrativa de Tereza quando ela menciona a sua educação e a postura da mãe e 

de suas irmãs em seu próprio casamento: 

“...minha outra irmã também vive esse dilema, o marido dela tem as periguetes 

dele na rua, mas ele dá toda a assistência material em casa, não falta nada pra ela, mas 

falta ele! Mas elas querem viver assim, não querem resolver. E eu já aconselhei, mas não 

aconselho mais.” 

Falando ainda sobre a sua outra irmã: 

“A minha irmã do meio é igual a mim, só estudou até o ensino médio, não tem 

emprego, e fala sempre que viver esse tempo todinho com ele, e depois largar pras outras, 

ele vai ter que sustentar ela até morrer. E eu achava isso também, eu nunca pensava em 

me separar, pra onde eu ia? O que eu ia fazer? Eu era muito acomodada, me acomodei, 

então tinha que aguentar, tinha que ficar lá, um dia se Deus tomar as providências pode 

ser diferente... mas fui aguentando. E eu nem me lembro se alguma vez mandei ele 

embora!” 

Nesses trechos percebemos o destino cultural referenciado à mulher de adotar o 

casamento como um projeto de vida. Percebemos na história do feminino uma associação 

ao papel feminino como esposa, mãe e cuidadora do lar. Tal significado, muitas vezes, 

vem sendo passado e perpetuado através da educação familiar, e de tantas outras 

referências culturais. Não podemos deixar de perceber o quanto este discurso está presente 

no depoimento de Tereza, que busca a realização pessoal no casamento, que o idealiza e 
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desejava a sua manutenção até a velhice, muitas vezes reproduzindo o que a cultura, 

música, poesia e religião, referenciam como sendo o papel da mulher. Em Tereza, 

percebemos ainda a referência materna, quando expressa o comportamento da mãe com 

relação ao seu pai: 

“Minha mãe era braba, a minha irmã mais velha tem o temperamento da minha 

mãe, só que ela foi muito sofredora, meu pai andava com muita mulher, bebia, jogava e 

perturbou muito minha mãe, e ela teve 11 filhos, morreu a primeira e ela criou 10, e ela 

sempre aguentou muito...” 

Assim como sua mãe, Tereza e suas irmãs também reproduziam tal “suportar a 

relação”, aceitando as imposições de um casamento, muitas vezes infiel. O que mostra 

como a historicidade constrói modos-de-ser no mundo. E, fundamentalmente, como a 

impessoalidade, como um modo-de-ser do Dasein, faz com que adote-se o referencial do 

outro para definir a si mesmo. Em Tereza, percebemos o quanto a educação e o espelho de 

sua mãe favoreceram a construção de modos-de-ser mulher em sua família, e construíram 

sentidos em sua existência. 

Percebemos que tal modo-de-ser desvela - além de um modo-de-ser mulher, 

sentidos da existência de Tereza e fundamentalmente expressam-se em comportamentos de 

nossa protagonista com relação aos outros e a seu marido, como vemos a seguir: 

“Nós já não dormíamos no mesmo quarto e sempre que ele tinha raiva de mim ele 

dormia em outro quarto. E eu ia adular e ele voltava.” 

Tais comportamentos também desvelam o cuidado que permeava a relação afetiva. 

Aqui, assim como percebido em nos relatos das outras protagonistas, vemos o cuidado 

substitutivo como forma de ser-com o outro. Um cuidado, como pensado por Heidegger, 

que substitui o outro, que o toma como posse, e retira o seu poder-ser. Podemos perceber 

tal expressão de cuidado em trechos da narrativa de Tereza: 
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“E foram seis anos de namoro e 29 anos de casamento, e eu sempre submissa, não 

estudei como deveria, sempre submissa a ele...” 

Ainda sobre esse cuidado substitutivo, Tereza diz: 

“... Eu fui eleita duas vezes, dois mandatos legislativos, mas sempre ele me 

acompanhava pra tudo, ele não me deixava participar de nada, ele dizia o que eu tinha 

que fazer e eu tinha que fazer o que ele queria. O mandato era meu, mas quem governava 

era ele. Ele dizia como era pra fazer e ia me deixar em todo canto e ficava me 

esperando.” 

Sobre tal comportamento, Tereza define o cuidado que seu marido desempenhava 

na relação afetiva: 

“Eu acho que ele me tinha como uma posse, eu não era esposa dele, eu era 

propriedade dele. E eu tinha que fazer o que ele queria, o que ele mandasse, e acabou a 

história.” 

Ainda sobre esse comportamento de posse para com Tereza, ela narra: 

“E ele não queria que eu trabalhasse, pois ele sempre dizia que não casaria com 

mulher que trabalhasse...” 

Ainda sobre isso, Tereza complementa: 

“Ele queria que eu fosse submissa a ele, que só fizesse tudo do jeito que ele 

quisesse, que não soubesse nada do que ele fazia fora de casa, eu acho que era por isso 

que ele não queria que eu andasse, pra não saber o que ele fazia fora de casa. Ele não me 

deixava andar, passear, eu só saía se fosse com ele. Ele só me queria dentro de casa. Ele 

não gostava quando eu saía. E eu obedecia. E aquilo era o mais normal para mim, meu 

mundo era aquilo ali.” 

Sobre esse tópico Tereza pensa: 
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“Eu acho que ele não se convencia que eu só queria ele, ele não aceitava me 

perder, eu acho que era isso. E ele pensou que iríamos os dois.” 

No cuidado substitutivo presente na relação afetiva de Tereza e seu companheiro, 

percebemos uma retirada da possibilidade de ser de nossa protagonista, expressa na posse 

de seu destino tomada pelo seu companheiro. Pensamos que tal modo de cuidado, nesta 

relação, desvela um modo-de-ser-com-ele, modo-de-ser este que coloca a sua companheira 

como um objeto para este homem, posta neste papel para atender às suas necessidades, 

suas ordens, sendo assim, manuseada por ele, num cuidado que se assemelha ao dos 

objetos.  Sobre isso, Bauman (2004) reflete que a melhor maneira encontrada pelo amante 

para suprir o medo da separação seria transformar o amado numa parte inseparável do 

amante, de modo que os caminhos escolhidos sejam os mesmos, as concordâncias e 

sentimentos sejam semelhantes. Isso desvela a face do amor que pode ser pensada como 

aquele que aprisiona e que coloca o outro amado sob custódia, numa prisão que objetiva 

proteger o prisioneiro. Para esse autor, nesse processo o ser amado se torna uma tela, 

preferencialmente, em branco, em que o pintor não necessita indagar a tela sobre como ela 

se sente. Assim como refletimos no cuidado substitutivo pensado por Heidegger, o outro é 

tomado como posse, substitui o outro na realização do seu poder-ser, assim como o torna 

dependente, como pudemos perceber em muitos trechos da narrativa de Tereza. 

 Importante apontarmos que Tereza reflete sobre consequências deste tipo de 

cuidado em sua vida: 

“E eu sofri demais porque eu não pagava nada, eu não comprava nada, eu não 

fazia nada, tudo era ele, então eu cheguei aqui e eu me vi nessa situação, além do 

sofrimento emocional ainda tinha esse sofrimento de resolver tudo sem eu saber fazer, 

mas eu pedia muita força a Deus e muita sabedoria e assim a gente foi fazendo.” 



164 
 

 
 

Lembramos que tal cuidado substitutivo não é colocado aqui com nenhuma 

valoração negativa; ressaltamos que seja este cuidado, como pensado por Heidegger, 

substitutivo ou antepositivo, ele desvela um modo de ser, formas de exercitar o cuidado 

que nós sempre somos. Pensamos, assim como o faz Tereza, que num modo de cuidar 

substitutivo, retiramos do outro a responsabilidade de exercer o seu poder-ser, na verdade, 

retiramos desse outro a responsabilidade de exercer o seu projeto. Tal isenção de 

responsabilidade provoca a inquietação vivida por Tereza, de ter que assumir, ser ela a 

responsável por suas escolhas e por seus modos de viver.  

Importante lembrar que modos de ser expressos no cuidado na relação afetiva 

desvelam também o ciúme como tonalidade desse relacionamento. Sobre isso Tereza relata 

trechos em que tais comportamentos de seu parceiro eram marcados por tal afetividade: 

“... ele tinha um ciúme doentio, então ele imaginava coisas, colocava coisas na 

cabeça, ele imaginava que eu estava traindo ele, para você ter uma ideia ele deixava o 

carro dele longe e chegava de ponta de pé pra ver se me pegava com homem dentro de 

casa.” 

Ainda sobre esse tipo de comportamento, nossa protagonista relata: 

“Você pode acreditar que na porta do meu quarto e do meu banheiro tinham dois 

buraquinhos que ele fez sem eu saber, e ele ficava me brechando para ver se me pegava 

com homem dentro de casa. Ele sempre chegava de ponta de pé, a chave da casa só quem 

tinha era ele, pois ele dizia que era só dele.” 

Em alguns momentos, percebemos na fala de Tereza, tentativas de justificar o 

crime, a violência praticada por seu companheiro, como vemos em sua narrativa: 

“Eu acho que o que faz um homem fazer isso com uma mulher é depressão, é 

achar que a mulher é um objeto dele, não é uma companheira, um ser humano, sua 

esposa, mãe dos seus filhos, mas sim um objeto que ele faz o que quiser, que tem que 
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obedecer a ele, e eles são agressivos porque não fazem o que eles querem, quando 

reagem, sem reagir eles fazem o que fazem imaginem se reagirem! Eles não respeitam a 

mulher como deve ser respeitada, porque a mulher é um ser humano igual a ele, que 

pensa, que tem vontade igual a ele, e eu me sentia assim... um objeto.” 

Ainda buscando compreender a atitude de seu companheiro, a nossa protagonista 

completa: 

“Eu acho que foi uma depressão muito grande, ou uma falta de coração porque 

pensar em deixar os filhos sem os pais de uma vez, eu não sei o que se passou pela cabeça 

dele!” 

Em outro momento, Tereza pensa novamente sobre esse assunto: 

“Veja que eu acho que o que motivou a fazer o que fez foi eu ter pedido a 

separação, ele achava que eu ia aguentar ele até a morte, até um dos dois morrer, eu não 

ia me separar, eu ia me aguentar até...”. 

Podemos observar nesses trechos de narrativa a tentativa de Tereza em 

compreender as atitudes de seu marido, ora por associar a sua condição a uma doença 

mental, uma depressão, ora por observar que a posse exercida por seu companheiro à sua 

pessoa o impedia de elaborar a separação, o fim da relação. Reforçamos que a ocorrência 

de doença mental associada a outros aspectos, configuram-se como fatores de risco à 

ocorrência de violência contra a mulher e, consequentemente, de homicídio seguido de 

suicídio. No entanto, nenhum desses fatores, individualmente, permitem a compreensão 

deste complexo fenômeno.  

No entanto, o que a experiência de nossa protagonista nos revela, é que em seu 

caso, pôde ser percebido um planejamento da violência perpetrada contra ela, violência 

acontecida após o seu pedido de separação. Importante ressaltarmos que para Tereza, o 
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pedido de separação acontece protagonizado por sua filha, como podemos perceber em sua 

fala: 

“E minha filha um dia ligou para mim e disse que eu não aguentasse mais isso, 

que eu desse entrada na separação que elas iriam me ajudar, que iriam trabalhar... 

(choro)... e eu dei entrada no fórum, sem conversar com ele, e minha filha foi quem disse a 

ele que eu tinha dado entrada na separação e pediu para que ele não fizesse confusão, que 

ele resolvesse tudo numa boa. E ele disse que iria ter confusão sim e começou a planejar o 

crime.” 

Ainda sobre sua separação: 

“E meus filhos sempre me apoiaram muito desde a separação, porque ele reagiu 

mal, ele disse que ia ter muita briga, mas ele não veio brigar comigo, ele não falou, ele 

planejou isso.” 

Observamos em Tereza a escolha por uma separação movida pelo desejo da filha, 

possivelmente, refletindo um modo de ser no impessoal, que reflete a adoção do 

referencial do outro, do discurso do outro. Podemos perceber pela narrativa de nossa 

protagonista que ao longo da sua vida, o destino de sua existência sempre esteve creditado 

aos outros: ao marido que a subjugava, ao cuidado dos filhos e do lar, e no momento da 

separação, ao discurso de sua filha. Interessante percebermos a implicação desta escolha 

em sua vida, visto que, mesmo configurando-se a separação, eles permanecem residindo na 

mesma casa, partilhando o mesmo espaço físico. Em momentos de sua narrativa, nossa 

colaboradora expressa sentimentos com relação ao parceiro e à sua separação, como visto 

nos trechos a seguir: 

“Acho que porque na hora do bem bom ele era muito carinhoso, na hora dos meus 

partos ele tinha muita paciência...” 

Ainda sobre isso, ela nos conta: 
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“eu acho que o amor deve ser eterno, amor não pode se acabar... o meu, eu acho 

que acabou, mas não deveria acabar, eu não vou negar e dizer que não acabou, foi muito 

sofrimento, muita humilhação, foi tudo de muito, de ruim.” 

 Além de tal fator, Tereza ainda lamenta, em uma de suas falas, a ausência de seu 

companheiro e o desejo por ter envelhecido ao lado dele: 

“Eu sinto por ele hoje,... (choro)... eu penso que seria bom se ele tivesse velhinho 

aqui, a gente vivendo em paz, eu cuidando dele, a gente não merecia ter passado por essa 

tragédia!” 

Interessante notar que trechos de sua narrativa nos desvela uma forma de ser-com o 

companheiro morto, uma forma de mantê-lo com ela, mesmo que seja através dos desejos 

de continuidade da relação, do afeto que não deveria ter acabado ou pelas memórias ainda 

vivas, como vemos no trecho a seguir: 

“Nesses momentos eram muito felizes, era bom que meus filhos não tivessem 

crescido, porque eu aguentava a brutalidade dele, a falta de confiança, que eu não sei 

porque essa falta de confiança.” 

Aqui percebemos o suportar a relação, o manter a relação mesmo que isso 

significasse suportar as atitudes do companheiro. Tereza saudosamente relembra 

momentos dessa relação, desvelando formas de ser-com o companheiro morto, como 

podemos ver no trecho a seguir: 

“Mas eu rezo pra ele, eu quero que ele esteja num bom lugar, eu peço pra ele 

interceder por nós, ele ainda está muito presente na minha vida, rezo pra ele e peço que 

ele interceda pelos filhos e até por mim, eu quero que Deus o tenha num bom lugar, eu 

acho que ele já pagou tudo...” 

Sobre isso, relembramos a reflexão também feita com Helena acerca da relação 

com o companheiro morto, especialmente pelo fato de que o morto ainda permanece sendo 
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para elas, fazendo com que elas se relacionem com eles como com um objeto de ocupação, 

com ele ela reza, pede cuidado e proteção, numa preocupação reverencial. Observamos 

que mesmo após o falecimento do companheiro, Tereza permanece, de alguma maneira, 

sendo-com esse companheiro, de modo que a sua presença ainda é muito sentida por ela, 

seja por uma reflexão de um amor que não deveria ter chegado ao fim, ou pelas memórias 

dos bons momentos juntos. Ela ainda o reverencia, e dele, espera cuidados, bênçãos, uma 

presença que se estabelece em sua vida sob a forma de proteção. 

Importante lembrar, como já mencionado nas discussões das entrevistas anteriores, 

que a angústia configura-se como uma tonalidade afetiva, um humor. Para Heidegger, tal 

ideia tem significativa importância, no sentido de mover o homem para a perdição do 

modo de ser do impessoal, ou para ouvir o clamor da consciência, o chamado que convoca 

o Dasein a escolher-se enquanto projeto e exercer o seu si mesmo mais próprio. Na 

trajetória de Tereza, mesmo percebendo o perder-se da impessoalidade, modo de ser este 

que todos nós estamos fadados a exercer, contemplamos também momentos em que ela 

apropria-se de sua existência. 

Tereza vê a sua sobrevivência ao crime destinado à sua pessoa como: “um milagre, 

um milagre, porque eu nasci de novo!” Milagre que, em vários momentos da sua narrativa, 

é possível perceber que trata-se do grande acontecimento que promove o seu nascimento 

enquanto pessoa, enquanto projeto em exercício da sua existência como poder-ser. Para o 

exercício desse projeto, Tereza abraçou-se enquanto projeto e após experienciar a vivência 

concreta da finitude, ela desvela-se pra si mesma, assumindo a responsabilidade de seu 

destino, como vemos no momento em que ela reflete: 

“Eu não esperava isso, mas aconteceu, então a gente tem que ser forte, né?” 

Ainda sobre a descoberta de si e de seu poder-ser, Tereza mostra a superação das 

dificuldades, a descoberta de poder-ser capaz de cuidar de si e exercer-se: 
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“...E eu sofri muito no começo, era tudo para resolver, era tudo para pagar, e eu 

achava que eu tinha um peso muito grande nas minhas costas, tudo era eu, mas eu me 

acostumei e estou aqui, vencendo!” 

Vê-se que mesmo frente ao medo e insegurança de ser ela a única responsável por 

conduzir a sua vida e seu viver, Tereza apropria-se dessa angústia e desvela-se para seu 

poder-ser mais próprio e sente-se vitoriosa por ser ela a protagonista de sua história. 

Lembremos que Heidegger reflete o fato de que o sentido da nossa existência se desvela 

mas  também se oculta, num movimento existencial de propriedade e impropriedade. Pois 

nunca estaremos existindo apenas na propriedade, estaremos sempre imersos na 

circularidade ontológica que revelará os modos de ser que escreverão a nossa existência. 

Em momentos de sua existência na relação afetiva, Tereza buscava encontrar 

modos-de-ser mais próprio, mesmo imersa numa relação cujo cuidado a colocava na 

condição de objeto, posse de seu companheiro, como vemos no trecho de sua narrativa: 

“... e foram oito anos de autonomia e ele se chateava porque eu não pedia mais 

nada, eu fazia! Eu não era mais aquele objeto.” 

Tereza, no exercício da vida pública, na condição de vereadora, ansiava 

desempenhar o seu projeto de ser si mesma: de não depender financeiramente e 

socialmente dele, de exercer o seu poder-ser mulher, mãe, pessoa, com vontades e 

interesses próprios. 

Pensamos, a partir dos preceitos heideggerianos, que para sair da impessoalidade e 

escolher-se enquanto projeto, é preciso escolher esta escolha e ouvir o clamor da 

consciência que convoca o Dasein a exercer o seu poder-ser. Observamos o movimento 

vivido por Tereza, que mergulhada no impessoal ao longo de sua vida, fato este observado 

desde a sua infância a partir da educação de sua mãe, e da construção de seu modo-de-ser-

mulher ao lado de seu companheiro, permite-se, após apropriar-se de sua condição de ser-



170 
 

 
 

para-a-morte, de sua finitude, de modos-de-ser mais próprios. E, com isso, descobre-se 

renascendo enquanto pessoa, como vemos no trecho a seguir: 

“...Porque eu nunca tinha saído de lá, era Natal-Capim, Capim-Natal, nasceu 

outra mulher, aprendi a cuidar de tudo que tinha...” 

Assim, ainda sobre o seu movimento frente à sua propriedade, Tereza revê a si 

mesma, se apropriando de si e de seu projeto de ser si mesma: 

“... E se eu pudesse voltar no tempo eu teria sido outra pessoa, outra mãe, outra 

esposa, eu seria mais experiente, se eu soubesse antes o que eu sei hoje, eu acho que eu 

teria sido diferente.” 
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Salvador Dali  “Mulher na janela” 

 

CAPÍTULO VII 
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“Grito de Alerta”
15

 

 

Primeiro você me azucrina 

Me entorta a cabeça 

Me bota na boca 

Um gosto amargo de fel... 

Depois 

Vem chorando desculpas 

Assim meio pedindo 

Querendo ganhar 

Um bocado de mel... 

Não vê que então eu me rasgo 

Engasgo, engulo 

Reflito e estendo a mão 

E assim nossa vida 

É um rio secando 

As pedras cortando 

E eu vou perguntando: 

Até quando?... 

São tantas coisinhas miúdas 

Roendo, comendo 

Arrasando aos poucos 

Com o nosso ideal 

São frases perdidas num mundo 

De gritos e gestos 

Num jogo de culpa 

Que faz tanto mal... 

Não quero a razão 

Pois eu sei 

O quanto estou errado 

E o quanto já fiz destruir 

Só sinto no ar o momento 

Em que o copo está cheio 

E que já não dá mais 

Pra engolir... 

Veja bem! 

Nosso caso 

É uma porta entreaberta 

E eu busquei 

A palavra mais certa 

                                                           
15

Título da música de Gonzaguinha. 
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Vê se entende 

O meu grito de alerta 

Veja bem! 

É o amor agitando o meu coração 

Há um lado carente 

Dizendo que sim 

E essa vida dá gente 

Gritando que não... 

Gonzaguinha 

 

A partir da música de Gonzaguinha que intitula este tópico iniciamos a reflexão 

acerca da nossa caminhada junto às experiências de nossas protagonistas Rosa, Helena e 

Tereza. Elas nos contaram suas histórias e nos permitiram, de maneira singular, adentrar as 

suas existências para nos aproximarmos dos sentidos de serem sobreviventes de uma 

violência como a expressa no H/S. Não pretendemos aqui incorrermos em generalizações 

ou criações de verdades absolutas universalizadas. Propomo-nos a pensar que a verdade 

está no depoimento de cada protagonista deste estudo; os sentidos desvelados por suas 

narrativas nos aproximaram das suas verdades, de suas dores, de suas existências. Faremos 

referências à pluralidade que só pode ser enxergada quando reconhecemos a experiência 

única e singular do vivido por cada mulher desse estudo. Afirmamos tal olhar por estarmos 

lidando com um fenômeno que já possui compreensões e interpretações previamente dadas 

em inúmeros estudos desenvolvidos sobre a violência contra a mulher. No entanto, nos 

permitimos, neste momento do trabalho, revisitar as singulares narrativas de nossas 

protagonistas explicitando aquilo que se desvelou no encontro com suas falas. 

Pensar esse tópico a partir da música do Gonzaguinha apenas reafirma o lugar dado 

por nós às experiências dessas mulheres, veladas ao interior de si mesmas, para ganharem 

corpo e voz nas páginas deste trabalho. 

Rosa, Helena e Tereza, mulheres sobreviventes de uma tentativa de homicídio 

perpetrada por seus companheiros e que após tal ato se viram diante da perda (ou ameaça 



174 
 

 
 

da perda) de seu companheiro por uma tentativa de suicídio. Mulheres que desvelaram 

para nós não só histórias de violência física, moral e psicológica, mas fundamentalmente 

que desvelaram o solitário sofrimento de mulheres desamparadas e entregues ao abandono 

legal daquelas que são vítimas de crimes e violências em nosso país. 

Por que pensar em matar e morrer por amor? Observamos que nossas protagonistas 

se tornaram vítimas de uma violência frente à ameaça de pôr fim a este relacionamento. E 

o que significa finalizar um amor? Observamos que nas vidas de Rosa, Helena e Tereza 

havia no discurso de seus companheiros a afirmação de que a sua existência não seria mais 

possível se não fosse ao lado deles. Caruso (1984) afirma que a separação “é um problema 

de morte entre os vivos” (p. 19). Ela significa a morte concreta do outro na consciência 

humana, morrendo assim dentro de mim. Mas essa é uma sentença pronunciada também ao 

outro, que também morre na consciência do outro. Assim, este autor problematiza que a 

separação significa também um homicídio em nome da vida e o suicídio da própria 

consciência. A partir disso, podemos pensar que para os homens que pensaram matar e 

morrer por esse amor, houve uma concretização dessa morte simbólica do outro em nós 

mesmos. Morte esta decretada pela escolha dessas mulheres por se separarem, e pela não 

aceitação dessa escolha pelos homens, que só permitiam a elas, a condição de existir 

unicamente num modo de ser-com-ele. 

Observamos que as protagonistas se tornaram prisioneiras de um crime do qual 

foram vítimas. E que se encontram aprisionadas em seus sofrimentos, angústias, medos e 

vigiadas pelas memórias dos sofrimentos vividos. Legalmente são nomeadas sobreviventes 

de uma tentativa de homicídio, mas pensamos se sua condição de vida não as faria sobre-

viventes: vivendo sobre as lembranças de uma experiência dolorosa, sobre quem são e 

quem podem ser. 
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Mulheres que construíram sentidos para suas existências, representados no alicerce 

familiar, pela presença de um marido e de filhos. Projeto esse, muitas vezes, que movia as 

suas vidas e conduzia à construção de modos-de-ser e de existir, permeando as escolhas de 

suas vidas.  

Pudemos perceber a presença da historicidade construindo sentidos para a 

existência dessas mulheres e fundamentalmente, construindo modos de ser. É unicamente 

pela historicidade dessas mulheres que podemos compreender a sua trajetória na vida, a 

sua condição de ser mulher. Isto porque a questão do ser é caracterizada pela historicidade.  

Além dos aspectos aqui elencados, observamos relatos de uma vivência de relações 

amorosas marcadas por forte ciúme, com a presença de fantasias de traição, e marcadas 

por um cuidado na relação afetiva que as colocavam na posição de objeto, posse desses 

companheiros, o que é nomeado por Heidegger como cuidado substitutivo. O que 

observamos é que tal modo de cuidar fazia com que essas mulheres restringissem a sua 

existência a ser-para-o-marido, a existirem a partir de sua referência, perdendo-se de si 

mesmas, adotando o discurso do companheiro, da cultura, dentre outras referências.  

Bauman (2004) pensa que esta posse, este objetificar o outro amado seria uma 

maneira de se livrar da ameaça da separação (o qual seria o maior medo dos amantes). 

Assim, torna-se o outro amado, parte inseparável do amante. Lembramos que o mundo 

contemporâneo não abre espaço para o sofrimento, nem para angústia como afeto. Na 

atualidade, assim como discute este sociólogo, o amor é vivenciado à luz de como 

consumimos outras mercadorias, trazendo como empenho o subjugar, o possuir. Por tal 

esforço, terminamos por nos relacionarmos com o outro como um objeto, algo que nos é 

parte e do qual temos posse.  

O que moveria, então, nossas protagonistas a permanecerem numa relação violenta, 

que ameaçava a sua integridade física e psicológica, permanecendo nessa relação de 
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cuidado? O sentido de suas vidas, o sentido que movia as suas existências, que destinava 

os seus caminhos: a constituição de uma família, de uma referência para suas vidas, de 

viverem um amor, e cuidado para seus filhos. Em Rosa vimos isso expresso em seu sonho 

de casar e ter uma família feliz, em Helena vimos a escolha por um espaço afetivo que a 

acolhesse do abandono e da negligência familiar, em Tereza vimos a realização do sonho 

de casar com o homem idealizado.  

Assim, muito além dos aspectos financeiros, o que fazia essas mulheres 

continuarem a escolher essa relação era o sentido que elas ocupavam para a sua existência. 

Elas seguiram o movimento do seu existir e, mesmo que em possibilidades restritas de sua 

existência, permaneceram assim existindo, mesmo que isso significasse existir-para-um-

homem. O que pensamos é que tais movimentos desvelaram modos-de-ser-no-mundo para 

essas mulheres.  

E tais modos-de-ser, para algumas delas, permaneceram presentes, mesmo com a 

ausência física de seus companheiros. A morte e a ausência deles as condenavam a uma 

presença simbólica do companheiro, muitas vezes, fazendo com que elas permanecessem 

sendo-com seus companheiros, num cuidado reverencial, como assim o pensa o filósofo 

Martin Heidegger. 

O modo de ser impessoal coloca essas mulheres na condição de perdidas de si-

mesmas, o que é característico da publicidade e assim, afastavam-se de si mesmas 

adotando o discurso dos outros. Relembramos o que Heidegger pensa sobre tal modo de 

ser, e pensamos que na impessoalidade, na verdade, não somos ninguém. Quando o Dasein 

é absorvido no mundo, na cotidianeidade, ele não é si-mesmo, ele foi arrebatado por 

outros, e assim suas possibilidades estão por serem definidas pelos outros, sendo qualquer 

outro o representante do ser.  
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Observamos que pelo mergulho na impessoalidade, o Dasein sempre que 

pressionado a tomar uma decisão, ele escapa, foge, pois no “a gente”, priva-se o ser-aí de 

assumir a sua responsabilidade de ser si-mesmo. Pensamos que a escolha por permanecer 

numa relação violenta, que ameaçava a sua existência concreta, era mobilizada não só pelo 

sentido que esse projeto ocupava para o seu ser, mas fundamentalmente, por esse perder-se 

do impessoal, o qual fazia com que muitas vezes elas não se adotassem como projeto, não 

assumindo, assim, a responsabilidade por serem si-mesmas, adotando o discurso do 

companheiro, da cultura, dentre outros. Com isso, percebemos que nossas protagonistas 

permaneceram à mercê das interpretações públicas e negligenciaram, em muitos 

momentos, o chamado do clamor da consciência. Este clamor, que chama, convoca o 

Dasein para ser si-mesmo e adotar-se enquanto projeto.  

É importante ressaltarmos que não estamos com isso atribuindo qualquer noção 

valorativa aos modos de existir adotados pelas participantes da pesquisa, mas entendemos 

que em seu existir, em sua historicidade, tal modo de ser é uma forma delas continuarem 

afirmando a sua existência, nem que isso significasse existir no contexto de uma relação 

violenta, sendo-para-o-outro. Nesses casos, retomamos Caruso (1984), o qual pensa que 

em algumas relações afetivas, frente à separação, prefere-se não viver diariamente, 

reprimindo a vida, restringindo-a de múltiplas maneiras em nós e aos que estão ao nosso 

redor. 

Assim, retomamos a música que intitula este tópico e pensamos, assim como o faz 

Gonzaguinha, que os modos de ser mulher, que permitiram a essas mulheres afirmarem a 

sua existência, assemelham-se a cantada por este compositor: “Não vê que então eu me 

rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão.  

E assim nossa vida, é um rio secando, as pedras cortando.  

E eu vou perguntando: Até quando?...”  
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Tais mulheres seguem suas vidas ao lado desses companheiros se perguntando: 

“Até quando ficar com você? Até quando este sonho, este sentido é o suficiente pra me 

fazer permanecer?”  

Esse amor que rasga, engasga, mas que ainda as faz estender a mão. Num 

movimento de ambivalência que marca as histórias de nossas protagonistas, concordando 

que há uma violência, que esta gera sofrimento, mas que nada disso é suficiente para fazer 

com que o afeto vire ódio, ou a raiva pelo parceiro; ao contrário, muitas vezes, percebemos 

saudades desse companheiro, como visto nas narrativas de Helena e Tereza, ou dificuldade 

de se afastar desse parceiro, como percebido nas falas de Rosa. 

Possivelmente, parafraseando Gonzaguinha, não deveríamos pensar num “Até 

quando”, mas sim, num “Enquanto”.  Enquanto for possível assim existir, enquanto este 

sentido mover o meu destinar-se, enquanto... 

“Há um lado carente dizendo que sim. E essa vida dá gente gritando que não...” 

(Gonzaguinha) 
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7.1 Redescobrindo Caminhos... 

Pensamos que finalizar um trabalho de pesquisa é semelhante ao que Calvino pensa 

sobre a produção de uma obra: “Cada vida [, cada obra,] é uma enciclopédia, uma 

biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser 

continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis” (1990, p. 138). 

Entendemos que, ainda sim, finalizar é estar em movimento, visto que gera novas 

reflexões, novos movimentos, novos questionamentos, e novos caminhos.  

Refletir sobre o homicídio seguido de suicídio é caminhar sobre árida temática, 

primeiramente, por seu fator mobilizador: pensar sobre um tipo de violência em que o 

parceiro tenta matar a sua esposa e em seguida se suicida é abordar duas temáticas densas 

– o homicídio de mulheres e o suicídio. Ambas temáticas preocupam a sociedade e 

configuraram-se como um problema de saúde pública em função de seus crescentes 

números em todo o mundo. 

Pensamos ser de fundamental importância refletirmos acerca de questões 

desveladas neste trabalho. É imprescindível pensarmos acerca da escuta e apoio 

psicológico oferecido a essas mulheres. Percebemos em Rosa, Helena e Tereza o silenciar 

de seu sofrimento. Sentimos no contato com elas que as mesmas permitiram-se falar sobre 

a sua experiência, o seu sofrimento, pela primeira vez. Tal constatação nos desperta para a 

necessidade de pensar ações assistenciais às vítimas de uma violência. Sobre isso, 

impossível não lembrarmos que nas delegacias especializadas do Rio Grande do Norte não 

contamos com nenhum profissional de psicologia como membro da equipe desse órgão. O 

que revela o silêncio ao qual são condenadas as mulheres vítimas de violência doméstica: 

suas angústias, sofrimento e dores não encontram acolhida nos autos e inquéritos policiais. 

Por medo, por vezes, vergonha, silenciam a sua voz. Tal constatação ressalta a relevância 

do desenvolvimento de ações como o Plantão Psicológico em delegacias especializadas tal 
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qual já o fez Dutra (2008), constituindo-se assim em um espaço de reconhecimento da 

mulher em sua condição de existente, acolhendo a sua história e o seu sofrimento. Como 

vimos em inúmeras pesquisas sobre o impacto da violência sobre a saúde física e 

emocional da mulher, favorecer um espaço de escuta a este sofrimento contribuirá para a 

ressignificação desta experiência por essas mulheres. 

Desta forma, pensar a formação do profissional de psicologia, a qual deve 

contemplar a reflexão sobre problemáticas da atualidade e fundamentalmente os fatores 

mobilizadores do sofrimento humano, tornam-se imprescindíveis para pensarmos o papel 

da assistência psicológica a mulheres com tal experiência de sofrimento. Torna-se 

imprescindível repensar a prática clínica tradicional, aproximando-a das problemáticas da 

contemporaneidade. Desvesti-la de uma postura passiva e colocá-la em movimento 

estando presente no campo das Instituições certamente favorece novas reflexões sobre o 

fazer psicológico. 

Desenvolver tal estudo nos permite pensar que o H/S é um fenômeno 

multifacetado, e que só pode ser compreendido a partir da história daqueles que nele estão 

envolvidos. A história de vida e de suas afetividades contribuem para a construção da 

dinâmica da relação amorosa entre o casal. 

Assim, reforçamos preceitos ditos por autores como Narvaz e Koller (2006) que 

destacam a responsabilidade da academia e da pesquisa científica na construção de 

pesquisas com populações vulneráveis como as mulheres vítimas de violência. É 

necessário continuar a pensar esta realidade, debruçando-se sobre o presente fenômeno. 

Entendemos que quanto mais nos propusermos a conhecê-lo, melhor podemos pensá-lo. E 

pensar sobre este assunto é considerar que, como assim o pensam autores como Dutton 

(1997), para que rompa-se o ciclo de violência, é necessário que exista uma rede articulada 

à mulher vítima de violência. É preciso construir e propor ações cuja assistência contribua 
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para o reconhecimento da mulher vítima de violência, de pensar ações protetivas a este 

grupo de vulnerabilidade, e pensar a ampliação do número de delegacias especializadas e 

de uma melhor estruturação dos recursos humanos presentes neste grupo, o que significa 

conceber que tal assistência só pode ser pensada multidisciplinarmente. Deve-se com isso, 

problematizar a formação dos profissionais de saúde envolvidos na assistência às vítimas 

de violência, para conhecerem os indicadores e possibilitar o conhecimento da rede de 

proteção à violência contra a mulher.  

Além dos aspectos aqui apontados, pensar numa padronização para o registro deste 

tipo de violência contribui para melhor conhecer os dados que retratam esta realidade. 

Como pudemos observar em nossa incursão nas delegacias especializadas, o H/S ainda é 

uma violência não identificada, em função de não haver uma orientação padronizada para 

seu registro. Assim, desconhecer os reais números que representam esta realidade, dificulta 

ações que tenham como intuito melhor compreendê-la. 

Pensamos ser somente dessa maneira que retiraremos da invisibilidade a condição 

de ser uma mulher vítima de violência e contribuiremos para a diminuição das estatísticas 

em torno do homicídio de mulheres.  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DA ENTREVISTA 
 

 

 

Eu,_____________________________________________________idade_______,RG__

__________, residente à Rua____________________________ 

_____________cidade:__________;UF _________, abaixo assinado, autorizo a gravação 

da entrevista/depoimento a qual integra a pesquisa Sobre o matar e o morrer: Histórias 

de sobreviventes de homicídio seguido de suicídio no Rio Grande, na qual participo 

como voluntário, e está sob a responsabilidade da pesquisadora Ms. Ana Karina Silva 

Azevedo, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

Com este termo estou ciente que esta gravação possui a finalidade de contribuir para a 

compreensão do fenômeno aqui estudado, e autorizo que a mesma seja realizada nas 

condições propostas pela pesquisadora, as quais são: permitir que a gravação aconteça nos 

encontros propostos para realização da escuta dos depoimentos, podendo ser pausada a 

cada momento que assim for necessário, durante o transcorrer das entrevistas. Estou ciente 

também que tais gravações serão transcritas pela pesquisadora para favorecer a 

compreensão do fenômeno da violência contra a mulher, e que, depois de transcritas, me 

serão devolvidas com a finalidade de que possa reconhecer, naquele conteúdo, a minha 

experiência vivida e relatada durante as entrevistas. 

 Estou ciente que o conteúdo destas gravações será armazenado pelo período de 20 meses, 

tempo este relativo à duração da presente pesquisa, e que tais conteúdos serão arquivados 

pela própria pesquisadora, em condições adequadas e coerentes com todos os princípios 

éticos e o sigilo quanto à preservação da identidade dos participantes desta pesquisa. 

Após o fim desta estudo, estou ciente que as transcrições e arquivos de áudio serão 

deletados e o material oriundo das transcrições será descartado de maneira adequada a 

corresponder aos princípios éticos deste projeto. 

Data:      

 

Assinatura:___________________________________________________         
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Senhor (a) participante, 

Estou desenvolvendo uma pesquisa com o título “Sobre o matar e o morrer: Histórias de 

sobreviventes de homicídio seguido de suicídio no Rio Grande do Norte”. Esta pesquisa se 

justifica pela ausência de estudos na temática aqui indicada e tem como objetivo compreender a 

experiência, os sentidos de ser sobrevivente de um homicídio seguido de suicídio em mulheres 

vitimadas por este tipo de violência. Gostaria de convidá-lo a participar desta pesquisa que será 

realizada por meio de entrevista individual gravada em áudio, em horário combinado. A entrevista 

possui questões gerais que buscam conhecer a sua experiência de sobreviver a uma tentativa de 

homicídio. Esclareço que a sua participação não é obrigatória, o que significa que você pode 

desistir a qualquer momento, sem que isso traga nenhum prejuízo ou penalidade.  

O tema desta pesquisa se refere a um conteúdo delicado, então, é possível que a 

participação na entrevista provoque tristeza e abalo emocional. No entanto, o fato de a escuta ser 

oferecida por uma psicóloga, e o próprio ato de narrar a sua vivência, pode favorecer a re-

significação desta experiência em sua vida, e isso pode ser positivo para você. Entendemos que, 

caso seja necessário, como psicóloga, posso oferecer suporte psicológico, para auxiliar na possível 

mobilização que o ato de resgatar esta experiência em sua vida possa vir a provocar para a sua 

pessoa.  

Garanto que seu nome não será revelado em nenhum momento e que os dados serão 

guardados em local seguro. Sua participação na pesquisa não implica em custos nem em ganhos 

financeiros para você. Mas, em caso de algum gasto decorrente da pesquisa, você será ressarcido e 

em caso de dano comprovado por participar desta pesquisa, você será indenizado. 

Asseguro também que uma cópia deste documento será entregue à sua pessoa, respeitando 

as recomendações éticas exigidas em uma pesquisa desta natureza. 

Em caso de dúvida, entrar em contato com a pesquisadora Ana Karina Silva Azevedo, do 

Doutorado em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN - localizada 

na Avenida Senador Salgado Filho, sem número, no bairro de Lagoa Nova, município de Natal/ 

RN - telefone (84) 9144-9845 - ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN - localizada na Avenida Senador Salgado Filho, sem número, no 

bairro de Lagoa Nova, município de Natal/ RN, telefone: (84) 3215.3135 

********************************************************************** 
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Após ler as informações da pesquisa “Sobre o matar e o morrer: Histórias de sobreviventes de 

homicídio seguido de suicídio no Rio Grande do Norte” e ter minhas dúvidas esclarecidas pela 

pesquisadora, eu ________________________________________________, idade ______, 

residente 

_______________________________________________________________________________

_________________________________, telefone __________________, concordo em participar 

como voluntário desta pesquisa.  

Natal, RN. ______/_____/_______  

Participante: _______________________________________ 

Pesquisadora: ______________________________________ 
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DIÁRIO DE BORDO – COLABORADORA “ROSA” 

 

 

 

 A permanência numa relação violenta em função de um projeto, um projeto de uma 

família, de um casamento de véu e grinalda. Projeto este construído a partir de 

sentidos presentes na cultura e nos outros (mãe, etc.), revelando uma 

impessoalidade de ser; 

 

 A esperança de um dia diferente, um homem diferente, que mudasse, que 

melhorasse, que fosse parte deste projeto ( o projeto de ter uma família); 

 

  O homem objetificando a mulher, como sua posse, aniquilando suas possibilidades 

(não estudar, não trabalhar, não sair, não ter amigas). A mulher acatando um não-

ser; 

 

 O H/S como uma forma de matar o outro de fato e simbolicamente matar a 

existência do outro em mim; 

 

 Um cuidado que retira a possibilidade do outro de ser si mesmo; 

 

 Mesmo sem este outro, a mulher permanece num não-ser: com medo de sair, de 

relacionar-se com outro novamente, de sair com outro e ele estar a vigiá-la. É uma 

presença simbólica do outro em minha exsitência. Um modo de ser-com-o-outro; 

 

 O que é a violência no H/S: a agressão em si? O outro que desejo e que não vem a 

ser? A imposição cultural que condena mulheres a perder-se de si mesmas para 

adotarem tais valores? O aprisionamento num modo de ser-com o outro 

objetificado? 

 

 Qual o preço de uma escolha? Como empunhar a si mesma e romper com esta 

impessoalidade? 

 

 A escolha entre permanecer não-sendo simbolicamente (ao permanecer nesta 

relação amorosa) e não-ser potencialmente, quando fora desta relação (frente à 

ameaça de morte). O que escolheríamos? 

 

 O poder de uma lembrança (momentos felizes a dois) – sustentando a permanência 

de um modo de ser; 

 

 O desamparo de uma existência: onde está a justiça, a lei, a acolhida.... 

 

 Um modo de existir, mesmo que seja submetendo-se a este modo de cuidado. 
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DIÁRIO DE BORDO – COLABORADORA “HELENA” 

 

 

 

 A violência contra a mulher e a permanência numa relação com esta configuração, 

só pode ser vista a partir da história de cada mulher; 

  Para além de uma imposição cultural, muitas vezes aquele casamento violento, 

diante da história de vida (marcada por outras violências) ainda era a “melhor” 

escolha da sua vida; 

 Uma vida marcada por inúmeras violências, especialmente familiar – de uma mãe 

que não a reconhecia e a desmoralizá-la verbalmente, de uma vida de solidão (por 

entre ruas ...) 

 A luta por empunhar o seu si-mesmo e diante de tantas adversidades escolher a si 

mesma – os seus projetos, a sua dignidade; 

 Por medo de sofrer violência ainda maior, acata humilhações do parceiro para 

evitar uma violência maior. 

 A violência gera um ciclo: 

 

 

medo 

submissão 

agressão 
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 Qual seria a maior e pior prisão: permanecer nesta relação, ou sair (separar-se) e 

lidar com o medo de morrer e o consequente aprisionamento acarretado por essa 

escolha? 

 Sentimento de ambivalência: não quer mais viver com este companheiro, mas não 

sentem raiva dele, algumas vezes, sentem saudade dele e até se contradizem em 

seus próprios sentimentos; 

 Uma dinâmica de uma relação afetiva marcada pela intensidade: grandes 

demonstrações afetivas e grandes agressões; 

 A mulher tratada como objeto de posse – sem trabalho, sem vida social; 

 Sentimento de desamparo legal: o que acontece após a denúncia? Seus riscos? 

 Desamparo social: quem ajuda essas mulheres? 

 Sobre-viver – “viva por fora”, mas por dentro grandes mortes existenciais e 

simbólicas – do amor idealizado, de um projeto de vida, da própria dignidade, de 

quem se era, se é.... 

 A morte do outro, a aprisiona, o mantém em seu imaginário, no medo de 

relacionar-se com outras pessoas; 

 Há por parte da postura do homem com a mulher um aprisionamento afetivo, 

existencial e muitas vezes físico. 
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DIÁRIO DE BORDO – “TEREZA” 

 

 A mulher como posse – objeto deste homem, posta nesse papel para atender às suas 

necessidades, comandos. Colocada assim para não sair de casa, não estudar, 

trabalhar. Para ser por ele – manuseada – como fazemos com um objeto; 

 O que marca a história dessas três mulheres? O ciúme de seus maridos, um medo 

de serem trocados. Uma fantasia de que suas mulheres o traíam. Assim as querem 

guardadas só para eles. 

 Há em Tereza certa passividade... e certa repetição de um comportamento materno 

– de aceitar as traições do marido, a sua agressividade; 

 De tentar justificar seu comportamento, o crime por uma doença, uma depressão; 

 Há forte apego aos bons momentos (em todas) os quais são lembrados com afeto; 

 Por tal motivo, em todas encontramos ambivalência: concordam que o marido era 

violento, que havia sofrimento, mas não há ódio, raiva pelo parceiro, muitas vezes 

percebemos saudade (Tereza, Helena) e dificuldade em se afastar (Rosa); 

 Em Tereza vemos ainda um desejo por ter continuado a história, em envelhecer ao 

lado dele. Até mesmo se culpar por não ter sido paciente e pela dúvida por ter 

decidido separar-se; 

 O preço de um sonho? O sonho de casar com ESTE homem, de casar para 

sempre... De não se separar; 

 O forte apego à figura paterna; 

 O que a faz permanecer? O sonho de realizar a família almejada, o receio de seguir 

sozinha sem esse projeto; 

 Percebe-se que o casamento é o grande projeto dessas mulheres, elas estruturaram 

sua vida ao redor desse projeto; 
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 A escolha por uma separação que não é separação, pois permanecem na mesma 

casa; 

 A surpresa das pessoas externas – mulheres fechadas, que não relatavam sua dor. 
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