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Resumo 

 

A presente pesquisa tem como contexto a violência doméstica contra a mulher. Essa é 
entendida como qualquer ação que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
psicológico, ocorrida no ambiente doméstico, ou ainda praticada por cônjuge, companheiro, 
amante ou ex-namorados, fora desse ambiente. Constitui uma grave violação de direitos 
humanos com sérias consequências para a saúde física e emocional da mulher. As estatísticas 
mostram que, apesar dos avanços nesse campo, ainda é alto o número de pessoas que vivem 
nessa condição. Tais números evidenciam a necessidade de contínuas discussões na busca de 
estratégias e políticas para a prevenção e o enfrentamento dessa forma de violência, bem 
como para o apoio à mulher agredida. Para subsidiar tais reflexões, é preciso conhecer melhor 
quem são as mulheres que vivem nessa situação, perguntar o que é importante para elas, o que 
pensam sobre a condição em que vivem, quais são seus desejos e sonhos. Tal escuta significa 
ir além de uma prática assistencialista, uma vez que lhes concede um lugar diferente do de 
vítimas, considerando-as como sujeitos que podem dizer de si. Dessa forma, trata-se de um 
estudo qualitativo, que busca compreender a experiência dessas mulheres acerca da relação de 
violência doméstica que vivenciam. O acesso às narrativas se deu através da realização de 
oficinas, nas quais foram utilizados escritos, desenhos e/ou recortes de revistas escolhidos por 
elas mesmas, para disparar a fala sobre suas histórias. Após a produção dos relatos, o material 
das oficinas foi analisado através da hermenêutica gadameriana – que se vale da linguagem no 
centro da experiência do sujeito com o outro, dentro de uma historicidade demarcada pelo 
tempo e espaço – em articulação com a perspectiva relacional sobre a violência doméstica. A 
análise além de confirmar a relevância da escuta aos aspectos subjetivos, ressaltou a 
importância que os companheiros ocupam na vida das mulheres, destacando a dificuldade que 
elas apresentam para romper com a situação de violência e para articular estratégias que 
viabilizem mudanças em suas vidas.  
 
Palavras-chave: Violência contra as mulheres, crime contra as mulheres, violência 
doméstica, relatos autobiográficos.  
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Abstract 

This study comes to the context of domestic violence against women. This is understood as 
any action that causes death, damage or physical, sexual or psychological suffering that 
occurred in the home, or committed by a spouse, partner, lover or ex-boyfriends out of that 
setting. It has constituted a serious violation of human rights with serious consequences for 
women’s physical and emotional health. Statistics have shown that despite advances in this 
field, it is still high number of people living in this condition. These figures have highlighted  
the need for ongoing discussions in order to search strategies and policies to prevent and 
confront this form of violence and to support the battered woman. To support these 
reflections, we need to know better who are the women who live in this situation, ask what is 
important to them, as well as what they think about the condition in which they live and  what 
are your wishes and dreams. Such listening means going beyond a welfare practice, since it 
grants them a place other than the victims, considering them as subjects who can tell yourself. 
It is thus a qualitative study that seeks to understand the experience of these women in on the 
relationship of domestic violence they experience. Access to narratives are given by 
conducting workshops in which were used writings, drawings and/or magazine clippings 
chosen by women, to trigger talk about their stories. After the production of reports, the 
material of the workshops was analyzed by Gadamer's hermeneutics - that aims the language 
at the center of the subject's experience with each other, within a historicity demarcated by 
time and space - in conjunction with the relational perspective on domestic violence. The 
analysis in addition to confirming the importance of listening to the subjective aspects 
highlighted the importance that the partners have occupied in the lives of women, highlighting 
the difficulty they have to break with the violence and to articulate strategies that enable 
changes in their lives. 
 
Keywords: Violence against women, crime against women, domestic violence, 
autobiographical reports. 
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1. Introdução e justificativa 

 

Durante o período em que trabalhei, por aproximadamente 2 anos, em um Centro de 

Referência da Assistência Social (CRAS), em Natal/RN, e após o atendimento da equipe a 

dois casos de violência doméstica, surgiu o meu interesse em estudar esse tema. Em ambas as 

situações ocorridas, as mulheres procuraram a instituição, mas não permitiram que fosse feita 

nenhuma intervenção. Elas queriam somente um lugar para ficar por algumas horas até que a 

raiva dos companheiros “passasse”.Depois disso, não retornaram mais ao serviço, nem 

aceitaram que fosse estabelecido contato com elas. A equipe, por sua vez, ficou bastante 

frustrada, oscilando entre o sentimento de ter falhado e o entendimento de que não podia fazer 

um bom atendimento porque a mulher frequentemente retorna ao relacionamento com o 

agressor.  

Tais acontecimentos aproximaram uma questão que está sempre presente para quem 

lida com essa problemática e diz respeito aoporquê tais mulheres toleram a situação de 

violência na qual se encontram.O fatode que, em alguns casos, as mulheres serem 

independentes financeiramente, torna a questão ainda mais intrigante, o que confirma que a 

violência doméstica não se limita à classe social, raça nem religião (Pereira, 2013). 

A violência doméstica contra a mulher é considerada “qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial” (Lei nº 11.340, 2006, Art. 5º). Os incisos I, II e III da referida Lei 

especificam que ela ocorre no ambiente doméstico entre pessoas com ou sem vínculo familiar, 

também no âmbito da família por indivíduos aparentados, ou ainda, nas relações íntimas de 

afeto, independente de coabitação dos parceiros.  
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Uma extensa pesquisa desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o 

Serviço Social do Comércio (SESC), realizada em todo o território brasileiro com 2.365 

mulheres e 1.181 homens, revelou que 57% dos homens entrevistados admite já ter batido 

uma vez na mulher/namorada. Desse percentual, 84% deu tapas, empurrões, apertão ou 

sacudidelas (Fundação Perseu Abramo&Serviço Social do Comércio [SESC], 2010). Outro 

estudo (Madureira et al., 2014), realizado no Paraná, informou que todos os agressores de 

mulheres detidos em flagrante eram maridos ou companheiros que praticaram a violência no 

ambiente doméstico. Desses, uma significativa parcela já era reincidente, e o trabalho chama a 

atenção para o fato de que a denúncia, como ação isolada, não é suficiente para romper com o 

ciclo da violência.  

Esse é um problema de longa data. Em 1976, ficou conhecido no Brasil o emblemático 

caso do assassinato de Ângela Maria Fernandes Diniz, morta por seu ex-companheiro Raul 

Fernando do Amaral Street, mais conhecido por Doca Street. O caso ganhou notoriedade por 

envolver um casal da alta sociedade brasileira e foi levado a julgamento em 1979. A tese 

apresentada pela defesa argumentou que se tratava de um crime por amor e em legítima 

defesa da honra do réu, o que contribuiu para que este obtivesse uma sentença de condenação 

de apenas 2 anos de reclusão com sursis – suspensão condicional da pena (Memória Globo, 

2014).  

Entretanto, não foi só no passado que aconteceram casos de violência doméstica. 

Ainda hoje, vemos notícias de crimes passionais. Neste ano de 2016, tivemos vários casos de 

homicídio de mulheres no estado do Rio Grande do Norte. Só para citar alguns:Elidiane 

Felipe de Souza, Josefa Ferreira Silva, Ana D’Avilla Gomes Oliveira e Francycris Silva 

Fernandes foram todas mortas por seus companheiros a facadas; Naiara Régia Noemia Silva 

foi assassinada pelo marido com tiros; e Maria do Socorro Morais faleceu também com 

facadas desferidaspor seu ex-marido (Nascimento, 2016).Também em julho/2016, um 
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escândalo envolvendo uma modelo e atriz famosa, Luiza Brunet, e seu companheiro, o 

empresário LírioParisotto, estampou as manchetes da mídianacional com a denúncia de que 

ele a agredira, havendo quebrado-lhe quatro costelas e dado-lhe um soco no olho. O caso 

ainda está sendo apurado, mas a modelo disse que precisava denunciar o ocorrido tanto por si 

mesma quanto também pelas outras mulheres que vivenciam esse tipo de situação (G1 São 

Paulo, 2016). 

Desde os anos de 1980, a Organização Mundial de Saúde(OMS) passou a considerar a 

violência contra a mulher como um problema de saúde pública, com várias pesquisas 

demonstrando estatisticamente não só o alto índice de casos, mas também a gravidade das 

consequências físicas e emocionais que ela ocasiona (Fonseca, Ribeiro,& Leal, 2012). Logo, a 

questão da violência contra a mulher é mais que um problema social, é também um problema 

de saúde e educação. 

Ao longo do tempo, autores (Cunha, 2014; Morgante & Nader, 2014) vem tentando 

explicar o fenômeno da violência contra a mulher. Inicialmente, os estudos caminharam pelas 

teorias do patriarcado as quais, ao tratarem da dominação da mulher pelo homem a partir das 

diferenças entre os sexos, se mostraram úteis para uma descrição do que acontecia. 

Entretanto, limitaram o problema a um determinismo biológico que deixava a questão sem 

saída, uma vez que, sob esse prisma, a razãopara a violência expressa através da diferença 

entre os sexos era, ao mesmo tempo, a própria diferença.  

A partir de então, novos avanços incluíram o conceito de gênero nessas discussões. 

Tal conceito realça que os papéis masculino e feminino são diferenciados através de uma 

construção sociocultural; portanto, não se restringem a binarismos.  Em algumas situações, há 

ainda o conceito de gênero analisado à luz de uma ótica sobre a ordem patriarcal, que 

considera a influência cultural da dominação masculina (Cunha, 2014). E além das teorias do 

patriarcado, há ainda a teoria relacional de Maria Filomena Gregori, que apesar de considerar 
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a influência cultural, entende a relação do casal como um jogo de poder e comunicação entre 

os parceiros (Gregori, 1993a).  

Conforme tem sido discutido, a violência doméstica contra a mulher é uma grave 

violação aos Direitos Humanos. Ela é a expressão maior da existência de um contexto agudo 

de situação de vulnerabilidade física e psicológica, que muitas vezes não é percebido. Nesse 

sentido, a terminologia que escolhemos utilizar como título de nosso trabalho, mulheres 

vítimas de violência doméstica1, é uma tentativa de destacar isso.  

Reforçando tal escolha, no âmbito do direito, o termo vítima tem um sentido jurídico 

que se aplica às pessoas que sofreram ofensa ou ameaça a seus direitos, através da violação de 

leis e práticas de crimes. Através da vitimologia – ramo da criminologia para o estudo da 

vítima – têm sido considerados também os pontos de vista biológico, psicológico e social, 

num estudo da personalidade da vítima, visando a prevenção dos processos vitimizantes e as 

alternativas para reparar os danos sofridos. A vitimologia considera várias classificações para 

a vítima que definem que esta não se cristaliza numa posição passiva e dependente (Everton, 

2012). Além disso, no inquérito policial, as mulheres do nosso estudo, em particular, são 

relacionadas como vítimas.   

Dentre uma série de ações e serviços que visam à prevenção, ao combate eao 

enfrentamento à violência contra a mulher, encontramos as casas abrigo, responsáveis por 

acolhimento e proteção às mulheres e seus dependentes menores de idade, em risco iminente 

de morte. Esse é o campo da nossa pesquisa.  

Diante do nosso contato com o serviço casa abrigo, em Natal/RN, e com suas usuárias, 

constatamos o quanto ele tem sido positivo no tocante à preservação do direito à vida. 

Entretanto, as queixas escutadas referentes à falta de liberdade e ao sentimento de 

aprisionamento, já que elas se encontram ali escondidas de seus agressores, também nos levou 
                                                           
1A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, faz uso da terminologia em 
situação de violência. 
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a perceber que ele precisa ser potencializado e aperfeiçoado. Na situação de abrigamento, a 

restrição à liberdade é um ônus para a mulher.  

Mas, então, qual a saída? Mesmo longe do ideal, a casa abrigo ainda é uma alternativa 

necessária e fundamental à preservação da integridade física e da vida dessas pessoas. Tal 

questão nos coloca diante de um mesmo impasse referente às ações e aos serviços ofertados a 

esses sujeitos, que não resolvem de maneira plenamente eficaz todos os problemas. Embora 

tenhamos avançado muito nas discussões, estudos ainda mostram uma baixa redução no 

número de casos de violência (Acosta, Gomes,&Barlem, 2013) e um grande número de 

mulheres que ainda permanecem em relações violentas (Porto &Bucher-Maluschke, 2014). A 

partir disso, fazer o quê? Como ajudar? Essas são questões que nos confrontam o tempo todo. 

Diante desse panorama, acreditamos que é preciso escutar essas mulheres para 

considerar os seus próprios pontos de vista em nossas reflexões. Escutá-las, entendendo que 

não há separação entre o social e o subjetivo, e que a partir do lugar do subjetivo é possível 

pensar o social. Por conseguinte, elas podem contribuir bastante, sendo esse um deslocamento 

sutil em relação ao lugar que ocupamos como profissionais – e a partir do qual as ouvimos – 

que pode fazer toda a diferença. Diferença, sobretudo, no contexto das atuais orientações e 

direcionamentos para os atendimentos, os quais, por estarem centrados primordialmente numa 

perspectiva psicossocial, por vezes têm resultado em práticas equivocadas, que acabam 

buscando ensinar e transmitir às mulheres a nossa própria ótica sobre o que é bom para cada 

uma (Porto, 2013).  

E é nesse sentido que se delineia o nosso trabalho, o qual buscacompreender, a partir 

dos relatos autobiográficos, a experiência de mulheres com a violência doméstica. Para 

alcançar tal compreensão, partimos da pergunta: o que as mulheres abrigadas, vítimas de 

violência doméstica, relatam em suas histórias de vida? E destacamos que a pesquisa oriunda 

desse questionamento se apresenta como um diferencial dos demais estudos na área, por dar 
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atenção especial à voz dessas mulheres, permitindo que elas possam ser ouvidas para além do 

lugar de vítimas. Além disso, propõe-se a construir reflexões que sejam norteadoras sobre 

quem são essas mulheres e como vivenciam a situação de violência em seus lares. 

Assim, delimitamos como objetivo geral compreender a experiência de mulheres 

abrigadas na Casa Abrigo Clara Camarão, em Natal/RN, nas relações de violência doméstica 

que vivenciam. E definimos como objetivos específicos: 

• Descrever como as mulheres abrigadas se percebem numa relação violenta; 

• Relacionar as razões que levam essas mulheres a tolerarem uma relação de 

violência; 

• Conhecer a perspectiva de futuro que essas mulheres vislumbram para o período 

após o abrigamento. 

Para este percurso, organizamos o estudo em seis capítulos. O capítulo 1 diz respeito à 

presente introdução e justificativa, além da apresentação dos objetivos geral e específicos. 

O capítulo 2 apresenta um panorama da violência doméstica a partir de uma 

retrospectiva histórica e conceitual das principais correntes teóricas. Faz-se aqui um passeio 

pelos avanços e pelas conquistas mais importantes no trabalho com a mulher até uma breve 

visão sobre as políticas públicas e o contexto atual. 

Subdividido em duas partes, o capítulo 3 apresenta o referencial teórico-metodológico 

utilizado para embasar o tema e a análise das narrativas. A primeira parte aborda a perspectiva 

relacionalcomo um ponto de partida para análise do fenômeno da violência 

doméstica,enquanto a segunda apresenta a hermenêutica, em particular a hermenêutica 

gadameriana, como perspectiva para a análise do material construído nas oficinas de relatos 

autobiográficos.  

O capítulo 4 diz respeito ao percurso metodológico. Também está dividido em duas 

partes. A parte inicial apresenta a abordagem da (auto)biografia, enquanto pilar e base 
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conceitual para a construção das oficinas utilizadas. E a segunda parte detalha todas as 

estratégias operacionais da pesquisa: o campo, as colaboradoras, o instrumento, a oficina 

piloto, a análise das narrativas e também o cumprimento dos requisitos éticos exigidos para a 

execução do estudo. 

No capítulo 5,encontram-se a análise e discussão das narrativas, a partir dos eixos 

norteados pelos objetivos específicos. E, por fim, no capítulo 6,estão nossas considerações 

finais, questionamentos, impressões e sentimentos oriundos da execução do trabalho. 
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2. A violência doméstica contra a mulher: rastros de um cenário de lutas e 

desafios 

 

A violência sempre esteve presente na sociedade. Desde os tempos mais remotos, há 

provas – e as disciplinas de história nos ensinam – sobre guerras, escravidão, colonização, 

terrorismo, holocausto, entre tantos episódios de agressividade humana. Freud, em O Mal 

Estar na Civilização (1930/2006), já alertava que, apesar de o processo civilizatório ser uma 

tentativa de sobrevivência, os homens não renunciam aos seus desejos tão facilmente; ao 

contrário, são também agressivos.  

Todavia, não só o passado aponta registros violentos. Ainda hoje, vez por outra, a 

mídia veicula notícias que abordam atos de hostilidade e brutalidade. São situações de filhos 

envolvidos na morte dos pais, pais envolvidos na morte dos filhos, assassinatos coletivos, 

como respectivamente exemplificam os casos: Suzane Richthofen, em 2002; Isabella Nardoni, 

em 2008; e a tragédia na escola em Realengo/RJ, em 2011. 

 O comportamento violento varia de uma sociedade para outra, e a forma como é 

tolerado depende da organização histórica e geográfica de cada comunidade (Piosiadlo, 

Fonseca, &Gessner, 2014). Assim, dependendo da época e do lugar, temos práticas violentas 

que são mais ou menos aceitas e até legitimadas pela coletividade. É o caso da prática da 

mutilação do clitóris em alguns países africanos (Fascina, 2015), bem como da proibição de 

meninas paquistanesas estudarem, decretada pelo Talibã (Oyama, 2013). A questão da 

violência contra a mulher também foi, e às vezes ainda é, um fato tolerado pela sociedade. A 

justificativa de que, se uma mulher foi estuprada é porque ela “fez por merecer2”, uma vez 

                                                           
2 Utilizaremos o recurso das aspas, algumas vezes, para nos servirmos de expressões socialmente vigentes. 
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que provocou o agressor com vestuário ou comportamento provocativo (Peixoto & Nobre, 

2015), por exemplo, revela que o que temos é uma atitude de certa permissividade com tais 

acontecimentos. 

No campo doméstico, na intimidade do lar, a tolerância torna-se ainda maior. 

Historicamente, os atos violentos cometidos por alguns maridos contra suas esposas 

encontravam-se amparados e legitimados pelas Ordenações Filipinas – código de leis de 

Portugal – que vigorou no Brasil colônia entre os séculos XVI e XIX. Segundo essas leis, os 

maridos tinham direitos sobre as mulheres, incluindo o de matá-las caso as encontrassem em 

adultério (Almeida, 1870). O referido código vigorou até a década de 1910, quando foi 

substituído pelo Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071, 1916), o qual ainda definia o lugar da 

mulher em posição de inferioridade ao do homem, que detinha poder sobre ela. Nesse código, 

a mulher era considerada apenas relativamente capaz, necessitando, por exemplo, de 

autorização do marido para trabalhar fora de casa.  

Essa relação de assimetria entre homem e mulher vigorou legalmente por um período 

de quase 50 anos até a promulgação do Estatuto da Mulher Casada, em 1962 (Lei nº 4.121, 

1962). A partir de então, encontramos uma posição de certa neutralidade em relação às 

mulheres, a qual se mantém até os dias de hoje (Santos, 2013), em que a violência e 

discriminação são encaradas com uma boa dose de relatividade.  

Neste sentido, há, não raro, uma explicação para o ato violento que de alguma forma 

culpabiliza – mesmo que parcialmente – a mulher. Exemplos disso são o caso Fabíola, 

veiculado na mídia em dezembro de 2015 (Macedo, 2015), e a matéria divulgada pela revista 

Exame em 07 de fevereiro de 2016, segundo a qual 49% dos homens entrevistados numa 

pesquisa consideram que bloco de carnaval não é lugar para “mulher direita” (Agência Brasil, 

2016).  
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A primeira situação trata de um caso de traição, no qual o marido e um amigo seguem 

a esposa e seu amante até a porta de um motel. Após isso, o amigo incita o esposo e grava 

toda a cena na qual o marido traído grita, depreda o carro do amante (que também era seu 

conhecido) e agride, verbal e fisicamente, a mulher. Em meio a suas ofensas, o esposo chega a 

dizer que daquela “vagabunda” esperava tudo, mas do outro amigo, não. Quanto ao amante, 

após o ocorrido, sua esposa o perdoou, e o casal viajou para fora do país.  

Esse é um exemplo clássico da perpetuação do posicionamento machista, em que ao 

homem atribuímos o papel de que “pular a cerca” é normal, comum, faz parte da “sua 

natureza”. Já à mulher cabe o papel de “vadia”, “vagabunda”, “sem valor”, de quem “não se 

dá ao respeito”. Sem emitir juízo de valor, ressaltamos que esse problema poderia ter sido 

resolvido de outra forma, preservando inclusive as filhas do casal. Ao contrário, acabou 

espalhando-se rapidamente na internet porque o marido traído, no anseio de castigar a esposa, 

buscou fazê-la passar uma vergonha pública, sustentando a crença de que tal comportamento 

“merecia” punição. Ao final, podemos deduzir que o feito não só atingiu a mulher, mas 

ressoou por toda a família.  

Por sua vez, a matéria veiculada no carnaval aproxima ainda mais do cotidiano atual 

essa mesma mentalidade preconceituosa. Permitimos aos homens que se divirtam com 

mulheres que “não são direitas”, e por isso mesmo “servem” como diversão. O outro tipo, o 

das “direitas”, deve ficar em casa “se dando ao respeito”. Enfim, mudam as épocas, mudam as 

pessoas, mudam as “personagens”, mas parece que o enredo sofre poucas alterações. É quase 

sempre mais do mesmo. 

Dessa forma, o preconceito, a ignorância e as atitudes equivocadas contribuem para 

que a violência, especialmente a violência doméstica contra a mulher, seja um grande 

problema social. Tal problema tem mantido muitas mulheres num sofrimento solitário e, em 

sua maioria, ainda invisível aos olhos da sociedade, não importando quantas e quais tipos de 
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marcas ele deixe. Diante disso, não podemos nos conformar com essa situação. Para tanto, 

precisamos conhecer, refletir e estudar ainda mais sobre essa temática. Precisamos “olhar para 

trás”, para entender a história e mudar o nosso presente e o futuro. Assim, propomo-nos a 

apresentar, a seguir, uma breve contextualização histórica da violência doméstica contra a 

mulher, atravessando seus avanços e chegando até o panorama atual. 

 

 

2.1. Homem e mulher: relações, família e gênero 

 

 As crianças brincam e reproduzem cenas da vida cotidiana que farão parte do seu 

referencial no/do mundo. Comumente, vemos as meninas brincando de casinha e com 

bonecas, e os meninos brincando de carrinho. Também, não raro, encontramos pais que se 

incomodam profundamente quando seu filho demonstra interesse em brincar de bonecas, 

afinal “isso não é coisa de homem”. É a masculinidade que, para eles, está em jogo, 

ameaçada. Por conseguinte, enquanto a mulher tem de aprender desde cedo a cozinhar, cuidar 

da casa e das crianças, a ser frágil e feminina, o homem tem de aprender a ser “macho”, 

inclusive a não chorar. E nessa brincadeira, nessa encenação, constitui-se um aprendizado no 

qual muitas situações vão sendo reproduzidas. Elas dizem respeito a uma construção social 

dos papéis masculino e feminino, que extrapolam a anatomia biológica do sexo.  

Saffioti (2001) chama a atenção para a diferença entre sexo e gênero. Enquanto o 

primeiro – sexo – diz respeito ao biológico, à anatomia e fisiologia, o segundo – gênero – diz 

respeito a uma construção social. A autora ressalta que, nesse processo, o poder foi atribuído 

de forma preponderante ao masculino, enquanto ao feminino coube um lugar de 

desvalorização, menos privilégio e subalternidade.  Assim, nos papéis masculino e feminino, 

foi assegurado o poder do homem sobre a mulher. 
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Também Bourdieu (2010) trata da dominação masculina, tida como violência 

simbólica, insensível e muitas vezes invisível às próprias vítimas. Segundo ele, tal dominação 

é retroalimentada pela sociedade, a partir de estruturas que reforçam o conjunto de ideias 

naturalizadas sobre o homem e a mulher. Para o autor, a manutenção do poder se dá a partir 

das concepções (preconceitos, opiniões, etc.), que estão impregnadas na cultura e se mantêm 

ocultas nas relações. Dessa maneira, “a visão androcêntrica é assim continuamente legitimada 

pelas próprias práticas que ela determina: pelo fato de suas disposições resultarem da 

incorporação do preconceito desfavorável contra o feminino” (Bourdieu, 2010, p. 44). 

Apesar das conquistas de direitos pelas mulheres até o século XXI, percebemos que 

poucas foram as mudanças culturais. As relações afetivas ainda têm definidos os papéis mãe-

mulher-dona de casa e pai-marido-chefe de família, que trazem a marca do preconceito 

decorrente das desigualdades de gênero (Santos & Maia, 2012; Schmidt, 2012). A 

possibilidade de a mulher trabalhar fora, por exemplo, apenas acresceu-lhe uma jornada maior 

de atividades, uma vez que são poucos os companheiros que ajudam com as “obrigações 

domésticas”. 

Outro exemplo é a exposição da figura feminina em campanhas publicitárias. Momo e 

Franco (2013) chamam a atenção para o fato de que a mudança no estilo das propagandas que 

envolvem a mulher – já há algum tempo vinculada a produtos domésticos e atualmente 

explorada sensualmente em anúncios de cervejas – não representou mudanças efetivas de 

comportamento. Segundo os autores, além de continuar a ser usada em propagandas 

tradicionais, a mulher tornou-se um objeto de consumo.  Esse aspecto reforça ainda mais a 

submissão da mulher em relação ao homem, iniciando “(...) uma nova onda de ‘brindes’ à 

supremacia masculina: a mulher produto, a mulher devassa, a mulher que nasceu apenas para 

servir, limpar e ser usada” (Momo & Franco, 2013, p. 2). 
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Esse posicionamento assimétrico entre os sexos alimentou o ideário equivocado de 

que a mulher é inferior ao homem, o qual tem se perpetuado ao longo de muito tempo 

(Fonseca &Guedes, 2011). Tal inferioridade também legitimou a posição do homem como 

chefe de família, incluindo chefe das mulheres, nutrindo assim a crença de que elas 

“necessitam” de alguém que lhes proteja e eduque. Segundo a historiadora Mary Del Priore 

(2013), existem registros de violência física dos maridos no século XIX, praticada como 

medida educativa, aplicada em “suas” mulheres. Por conseguinte, era legítimo aos esposos 

usarem de violência para reclamarem o seu direito ao ato conjugal ou para punirem suas 

esposas em casos de adultério (Piosiadlo et al., 2014). 

Posto isso, o poder atribuído ao homem, no exercício de sua função patriarcal, 

permitiu-lhe determinar condutas e comportamentos sociais, bem como fazer uso de violência 

para assegurar a obediência a tais regras. O fato de que a violência doméstica contra a mulher 

foi, por muito tempo, aceita e legitimada faz pensar que na verdade ela foi institucionalizada 

em nossa sociedade, sendo cultural e legitimamente transferida ao longo das gerações 

(Campos, 2010). Outrossim, a mesma sociedade que forma homens machistas também forma 

mulheres machistas, ambos respaldando e reproduzindo as estruturas de dominação de caráter 

preconceituoso e paternalista pelas quais se reforçam a inferioridade da mulher e a 

superioridade do homem. 

A teoria do patriarcado trouxe elementos muito úteis para pensar a subordinação 

feminina. No entanto, tem como limitação que suas reflexões se dão basicamente a partir do 

sexismo (Barbosa, 2013). Diante disso, pensar a violência contra a mulher a partir do conceito 

de gênero – embora no recorte violência de gênero contra a mulher3, já que o termo violência 

                                                           
3Apesar de atualmente o termo violência de gênero ser facilmente associado – e até usado como sinônimo - à 
violência contra a mulher(Debert& Gregori, 2008), ele define toda e qualquer violência que tenha por razão as 
diferenças de gênero.   
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de gênero é mais abrangente, não sendo exclusividade da mulher – torna-se uma alternativa 

mais viável para esse fenômeno.  

Embora saibamos que o conceito de gênero não é universal e que se altera em função 

do viés epistemológico como é compreendido, Matos (2008) chama a atenção para a 

importante função que ele tem, qual seja a de apontar estruturas opressoras, racistas e sexistas, 

desnaturalizando a classificação das diferenças feita a partir de binarismos: homem-mulher, 

homossexual-heterossexual, etc. Ele é apresentado como uma construção histórica, social e 

política, que não se restringe ao viés biológico do sexo. 

Em nosso estudo, compreendemos gênero como indicativo das construções de origens 

socioculturais que formam as identidades subjetivas. Para Scott (1988/1995), os elementos 

constitutivos das relações sociais, que estão em constante interação, são: os símbolos 

culturais, os conceitos normativos, as noções políticas e referências institucionais e, por fim, a 

identidade subjetiva. Dessa forma, gênero é um campo no qual o poder é articulado e 

significado a partir das diferenças percebidas. É uma “(...) categoria social imposta sobre um 

corpo sexuado” (Scott, 1988/1995, p. 75).  Ele é, portanto, culturalmente construído, ao passo 

que o sexo é naturalmente adquirido.  

Contudo, dentre as diferentes vertentes teóricas do conceito de gênero, ressaltamos a 

existência de outros posicionamentos, como o da filósofa Judith Butler (2015).  Para ela, as 

práticas sociais e as subjetividades são performáticas, constituídas e produzidas pelo discurso, 

e “(...) o sujeito opera como uma categoria linguística que está sempre em processo de 

construção no interior das relações de poder” (Furlin, 2013, p. 396). Ela busca desconstruir o 

conceito de gênero enquanto categoria fixa e imutável, entendendo sexo e gênero como 

intercambiáveis, acreditando que o destino não é o sexo, e sim a cultura (Butler, 2015).  

 O nosso objetivo, nessa dissertação, não é discorrer sobre a questão de gênero nem tão 

pouco problematizar uma discussão sobre o tema, mas sim situar esse conceito sobre as 
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diferenças entre mulheres e homens dentro da problemática da violência doméstica contra a 

mulher. Neste sentido, o conceito de violência de gênero passou a ser usado principalmente a 

partir de críticas à vitimização das mulheres, em que essas são compreendidas sob o prisma da 

passividade em relação ao homem.  

Sem ficarmos nos extremos – a vitimização ou o entendimento de que a autonomia só 

depende exclusivamente do indivíduo – relacionar violência e gênero permite articular o 

contexto, as posições, as relações e o abuso de poder. Amplia assim a discussão para além de 

comportamentos individuais homem-mulher, englobando as práticas sociais que devem estar 

associadas a outros marcadores de desigualdades: raça, etnia, classe, idade, e ainda a núcleos 

de significado como: concepções sobre sexualidade, educação, convivência, etc. (Debert& 

Gregori, 2008).  

 Grossi (1998), desde o final da década de 1990, já chamava a atenção para os dois 

grandes polos teóricos que buscavam explicar a violência nas relações de conjugalidade: as 

teorias do patriarcado, de um lado, e a teoria relacional, de outro. Ela destaca que as teorias do 

patriarcado privilegiam a noção de subordinação e dependência da mulher em relação ao 

homem, cristalizando-a numa posição vitimizada por sua natural fragilidade frente a seu 

companheiro.  

 No outro polo, a autora situa a teoria relacional, que entende a violência dentro da 

relação afetivo/conjugal, sugerindo que esta é “(...) uma linguagem que estrutura o contrato 

conjugal de muitos casais” (Grossi, 1998, p. 304). Esse ponto de vista não ignora o peso da 

cultura e da tradição em conferir um lugar menos privilegiado à mulher. Mas permite, a partir 

do entendimento da circulação de poder no interior do casal, compreender outros lugares 

ocupados pela mulher nessa dinâmica. Além disso, também possibilita extrapolar a análise da 

violência nessas situações para outros tipos de relações, como as homoafetivas ou aquelas nas 

quais a mulher agride o homem, por exemplo.  
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2.2. Da violência contra a mulher à violência doméstica contra a mulher 

 

 

Foi na década de 1960 que surgiram os primeiros estudos sobre violência no Brasil, 

pesquisando principalmente a criança, vítima da violência intrafamiliar (Piosiadlo et al., 

2014). Naquele período, entre os anos de 1960 e 1970, o Brasil vivia um forte momento de 

violação dos direitos humanos com atos de repressão política, casos de tortura, homicídios, 

chacinas, além do aumento no tráfico de armas e drogas. Aquele cenário social e político, no 

entanto, sofreu alterações nos anos seguintes, a partir da organização de movimentos sociais – 

movimento feminista, estudantil, sindical, de intelectuais, entre outros – e de mudanças no 

processo de redemocratização (Costa, 1999; Silva, 2000).   

A partir de então, tivemos as primeiras publicações sobre a violência contra as 

mulheres e também sobre a relação entre a violência contra a mulher e o ambiente 

intrafamiliar. Conquanto isso, somente na década de 1990, passamos a estudar o conflito de 

gênero como parte fundamental da situação de violência (Piosiadlo et al., 2014; Santos 

&Izumino, 2005). De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a violência 

contra a mulher é caracterizada por atos de distinção, exclusão ou restrição ao 

reconhecimento, gozo e/ou exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais das 

mulheres, decorrente do simples fato de serem mulheres. Ela reconhece que a cultura e a 

tradição são forças influentes que delineiam os papéis de gênero e as relações familiares ( 

Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres 

[ONU Mulheres], 2015). 

 Segundo a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará (1994, cap. I, art.1), 
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“entender-se-á por violência à mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 

como na esfera privada”. Dentro da violência contra a mulher, a violência doméstica e 

familiar é uma de suas tipificações (estabelecida no Código Penal Brasileiro pela Lei nº 

10.886 [2004]), sendo caracterizada por ser praticada por pessoas que convivem no mesmo 

domicílio que a mulher, independente de grau de parentesco.  

Em casos assim, porém, o mais comum é a ocorrência de atos violentos por parte de 

companheiros das vítimas ou ainda namorados, independente de estes últimos conviverem 

juntos ou não (Madureira et al., 2014). Para tais casos, quando em ambientes privados, a 

mulher é amparada pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, 2006), e para os casos em que a 

violência ocorre em espaços públicos ela é protegida pelas leis comuns que resguardam todos 

os cidadãos (Agência da ONU para Refugiados [ACNUR] et al., 2011). 

Para entendermos a definição acerca do que é violência e suas tipificações, é 

necessário compreender que essas caracterizações foram definidas historicamente e, por sua 

vez, revelam os interesses e entendimentos daqueles que detinham e detêm a influência no 

jogo democrático. Como bem sabemos, nesse processo político, nem todos os atores sociais 

envolvidos possuem o mesmo poder, muito pelo contrário (Debert& Gregori, 2008).  

A partir do que é definido, também é estabelecida a maneira de conduzir todo o 

processo para lidar com a questão, incluindo-se a criação e efetivação das políticas públicas. 

Isso faz com que exista o risco de aquilo que é estabelecido atender principalmente aos 

interesses dominantes, e não necessariamente aos interesses da maioria. Nesse sentido, 

comungamos da preocupação em não deixar diluir a violência doméstica contra a mulher em 

conceitos como violência familiar, que analisa a agressão intrafamiliar de modo geral, 

minimizando e banalizando a importância da dessimetria estabelecida nas diferenças de 

gênero nas relações sociais e afetivas (Machado, 2006). Um exemplo dessa diluição foi o 
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Decreto nº 40.693 (1996), do Estado de São Paulo, que em seu artigo 1º, inciso I, determinou 

que passaria a ser competência das Delegacias de Defesa da Mulher (criadas em 1985) “a 

investigação e apuração dos delitos contra a pessoa do sexo feminino, a criança e o 

adolescente”.  

É um engano não considerar as particularidades de cada tipo de violência. No caso da 

violência doméstica, as principais características são a continuidade da situação e a 

proximidade entre o agressor e a vítima, que partilham uma relação de profunda e íntima 

convivência. Tal relação é alicerçada a partir de um vínculo de presumida confiança e afeto, 

tornando o convívio uma “gangorra” afetiva, que oscila entre o amor e ódio, o carinho e a 

agressão. Essa convivência se arrasta por um longo período de tempo, e por isso tais aspectos 

conferem uma importância extra à situação, uma vez que agravam e cronificam o sofrimento 

da mulher (Bernardes, 2014). 

Segundo Debert& Gregori (2008), o termo violência contra a mulher foi criado e 

usado pelo movimento feminista a partir da década de 1960. Em 1980, seu uso era 

consequência da adoção de pressupostos universais que caracterizavam a situação de opressão 

da mulher numa relação de dominação masculina, independente do contexto histórico ou 

cultural existente. Já o termo violência conjugal restringia-se aos casos característicos das 

relações de conjugalidade. Na década de 1990, o termo violência doméstica ampliou a autoria 

das agressões a outros membros residentes no domicilio. Com a Lei Maria da Penha, em 

2006, o campo jurídico passou a empregar o termo violência doméstica e familiar contra a 

mulher. E, mais recentemente, o feminismo passou a utilizar violência de gênero. O termo 

violência doméstica contra a mulher é também amplamente utilizado e encontrado em 

diversas publicações científicas em várias áreas. E é esta a terminologia que escolhemos usar 

em nosso trabalho, uma vez que tal termo é facilmente associado às situações em que os atos 

violentos são praticados pelos maridos, companheiros e namorados das mulheres. 
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2.3. O movimento feminista como precursor das discussões sobre a violência doméstica 

 

O movimento feminista foi um importante precursor e agente na luta pelo 

reconhecimento dos problemas e reivindicações das mulheres (Porto, 2013). Em 1960, no 

cenário mundial, e mais particularmente em 1970, no Brasil, a violência doméstica e familiar 

contra as mulheres tornou-se uma de suas bandeiras, e foram suas denúncias que promoveram 

tal violência a problema de ordem social, deixando de se restringir apenas à esfera privada e 

passando a ser de interesse comum da sociedade (Tavares, Sardenberg, & Gomes, 2012). 

 Considerado como uma filosofia com inserção nos campos político e teórico-

epistemológico, o feminismo defende que as diferenças entre homens e mulheres devem ser 

respeitadas, não numa compreensão de que são iguais, mas sim de que se equivalem, e por 

isso não há razão para que as experiências masculinas sejam valorizadas enquanto as das 

mulheres são negligenciadas (Narvaz&Koller, 2006).  

 É importante destacar, entretanto, que há uma diversidade de feminismos, que resultou 

também da diversidade de interesses das suas componentes. Inicialmente, no Brasil, houve 

uma participação de mulheres brancas, de classe média, que militavam no movimento. Com o 

tempo, novas demandas se somaram à pauta, uma vez que diferentes pontos de vista e 

especificidades precisavam ser contemplados (necessidades de mulheres negras ou 

ribeirinhas, por exemplo). Como resultado, tivemos uma constante (des)construção nesse 

campo, influenciada pelos posicionamentos em relação às suas reivindicações e ao próprio 

cenário político-social no qual se inserem (Aguiar, 2015; Ferreira, 2015; Narvaz&Koller, 

2006).  

Nesse sentido, também destacamos as diferentes fases do movimento, conhecidas 

como ondas do feminismo. Na primeira onda feminista, a luta das mulheres era 
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principalmente voltada para a conquista de direitos civis, políticos e educacionais, incluindo o 

direito ao voto. A segunda onda, surgida a partir dos anos de 1960 e 1970, coincide com a luta 

pelo fim da discriminação contra a mulher, objetivando o término da opressão masculina. Já a 

terceira onda, por volta dos anos de 1990, incorporou a discussão acerca da questão de 

gênero, propondo-se a pensar a constituição das subjetividades masculinas e femininas 

(Barbosa, 2013; Narvaz&Koller, 2006).    

Influenciado pelos estudos que envolviam a mulher, desenvolvidos nos Estados 

Unidos através de Margareth Mead e Ruth Benedict, e também na França, com Denise 

Paulme e GermaineTillion, o Brasil iniciou suas pesquisas nessa área. Foi o surgimento do 

movimento feminista brasileiro, que teve como marco a tese de livre docência de 

HeleiethSaffioti, em 1967, com o título A Mulher na Sociedade de Classe: Mito e Realidade. 

Poucos anos depois, surgiram as primeiras publicações feministas: os jornais Brasil Mulher, 

com 20 edições entre os anos de 1975 e 1980, e o Nós Mulheres, com 8 edições entre 1976 e 

1978 (Grossi, 2004; Leite, 2003).  

 O período compreendido entre 1970 e 1980 foi testemunha do início de uma 

transformação social no campo feminista, que surgiu através das críticas sobre os papéis e as 

relações de desigualdade a que eram submetidas as mulheres. As reivindicações que 

inicialmente nasceram com questões relativas às necessidades como a possibilidade de voto, 

de trabalho fora de casa para contribuir com o orçamento doméstico e a criação de creches, 

entre outras, foram paulatinamente abarcando temáticas mais amplas como saúde, direitos e 

violência, por exemplo. No campo acadêmico, foram desenvolvidos trabalhos teóricos e 

pesquisas empíricas com apoio financeiro, sobretudo das Fundações Ford e Carlos Chagas. 

Também foram criadas organizações não governamentais (ONGs) feministas, além de ocorrer 

a inserção de mulheres em setores da vida pública (Grossi, 2004; Silva, 2000).  
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No Brasil, nos anos de 1980, as feministas se articularam na luta contra os assassinatos 

de mulheres pelos companheiros, tidos como crimes passionais que defendiam a honra dos 

esposos. As campanhas e os protestos utilizavam o slogan “quem ama não mata”, e tiveram 

ampla repercussão nacional (Barbosa, 2013). Naquele período, também começaram a surgir 

os estudos sobre a violência contra a mulher, realizados a partir das queixas prestadas às 

Delegacias da Mulher e às instituições não governamentais. Na época, o principal objetivo era 

dar visibilidade às denúncias, através dos tipos de crimes mais relatados e do conhecimento 

sobre o perfil das mulheres e dos agressores. Desses estudos, surgiram três correntes teóricas 

sobre a violência contra a mulher: a da dominação masculina, a da dominação patriarcal e a 

relacional (Santos &Izumino, 2005). 

 A corrente teórica da dominação masculina é representada pela filósofa Marilena 

Chauí, em seu artigo Participando do Debate sobre Mulher e Violência, publicado em 1985. 

Segundo a autora, a mulher é concebida como um ser sem autonomia, vítima e cúmplice da 

dominação masculina, uma vez que ambos – homens e mulheres – produzem e reproduzem a 

ideologia de que as diferenças geram desigualdades hierárquicas. Já a corrente da dominação 

patriarcal é trazida ao Brasil pela socióloga HeleiethSaffioti, influenciada pelo feminismo e 

pelo marxismo. Nela, a mulher é tida como uma vítima do controle social masculino, que, 

embora vista como sujeito autônomo social, cede ao poder masculino de dominação política e 

ideológica e de exploração econômica. E por fim, a teoria relacional expressa principalmente 

pelos trabalhos da socióloga Maria Filomena Gregori, para a qual a mulher é parte do jogo da 

violência, que é visto também como forma de comunicação entre o casal (Grossi, 1998; 

Oliveira & Araújo, 2010; Santos &Izumino, 2005).  

 Tais correntes teóricas influenciaram e influenciam até hoje a forma de 

compreendermos a violência doméstica contra a mulher, bem como a maneira como temos 

nos posicionado e trabalhado com tal questão. Desde a formulação das políticas públicas, 
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passando pela condução de cada dispositivo de atenção às vítimas de violência até a 

judicialização dos casos, estão refletidos os pressupostos teóricos de seus responsáveis e 

gestores.  Como exemplo, citamos o trabalho da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

que se norteia pelos estudos e pesquisas de HeleiethSaffioti. Por conseguinte, a forma de 

compreender o fenômeno e pensar estratégias, orientações e prioridades para o trabalho 

decorrem desse posicionamento teórico. Uma de suas publicações é a cartilha Direitos da 

Mulher (Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo [EDEPE] & Associação 

Nacional de Defensores Públicos [ANADEP], 2016), na qual as defensoras públicas, 

responsáveis pelo texto, prestam uma homenagem à socióloga.   

Outro aspecto relevante é a organização política por parte dos atores sociais que estão 

nessa discussão. É a partir da articulação com quem está no poder que o Estado poderá 

reconhecer as reivindicações dos movimentos sociais. E somente então apoiar e dar as 

condições para levar adiante os estudos, reflexões e ações sobre tal problemática (Bernardes, 

2014). 

 Em vista disso, a mobilização feminista teve papel marcante ao publicizar a situação 

das mulheres na sociedade, com resultados consideráveis como a criação, pelo governo 

federal, em 1985, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). Uma das 

conquistas importantes desse Conselho foi sua participação nos debates para a elaboração da 

Constituição Federal de 1988, através da Carta das Mulheres à Assembleia Constituinte 

(Santos, 2013). Foi também na década de 1980 que a temática da saúde da mulher passou, 

juntamente com a violência, a figurar nas pautas de reinvindicações, resultando, 

particularmente nesse caso, na criação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM) (Porto, 2013).  

O percurso das lutas pelo movimento feminista em busca do reconhecimento de que a 

prática da violência doméstica é uma prática de violação dos direitos humanos, além da 
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instauração de uma democracia que promova liberdade para todos os cidadãos, não tem sido 

feito numa trajetória linear e tranquila. Ao contrário, é um caminho marcado por avanços, 

desvios e recuos. Entretanto, foi e é através de sua atuação no contexto político-social 

brasileiro que muitos direitos foram conquistados, e que podemos continuar a problematizar 

novos caminhos e possibilidades de trabalho para a erradicação da violência doméstica. 

 

 

2.4. Principais avanços e marcos legais na luta contra a violência doméstica 

 

Foi a partir do surgimento da ONU que a situação das mulheres passou a ter mais 

atenção. Desde a sua criação, em 1945, foi instituída a Comissão sobre o Status da Mulher, 

que buscou assegurar a neutralidade de gênero no projeto de Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (Melo, 2004).  

A partir de então, várias ações foram realizadas. O ano de 1975 foi declarado Ano 

Internacional das Mulheres, com a realização da 1ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, 

na cidade do México. Posteriormente, outras se seguiram a essa. Em 1979, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas adotou a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW), mais conhecida como a Carta Internacional dos 

Direitos da Mulher, que busca a igualdade de gênero e a repressão de quaisquer 

discriminações. Atualmente, a ONU dispõe de um órgão – a ONU Mulheres – que tem 

trabalhado para acelerar o progresso da igualdade de gênero e o fortalecimento da autonomia 

feminina (ONU Mulheres, 2016). 

No Brasil, foi a partir das lutas do movimento feminista, na década de 1970, que a 

questão da violência doméstica contra a mulher saiu da obscuridade e passou a chamar a 

atenção da sociedade como um problema que não diz respeito apenas à vida privada, muito 
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pelo contrário, apontando-se assim a falácia do dito popular “em briga de marido e mulher, 

ninguém mete a colher”. Até então, as agressões que aconteciam no âmbito doméstico eram 

consideradas problemas exclusivamente do casal, ou melhor dizendo, apenas da mulher, já 

que era ela quem sofria a agressão. Hoje, tal posicionamento mudou; entretanto, apesar de 

tantos avanços e discussões, esse é um problema ainda compartilhado por muitas mulheres. 

Chamar a atenção do Estado e da sociedade sempre esteve no cerne das questões em 

relação à violência contra a mulher, incluindo a violência doméstica. Não é à toa que o texto 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

(também conhecida como Convenção de Belém do Pará), ao definir a violência contra a 

mulher – há mais de 20 anos – já destacava a necessária implicação do poder público, ao 

incluí-lo como possível responsável direto, através da prática desta, ou indireto, pela sua 

conivência, ao afirmar que ela pode ser “perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, 

onde quer que ocorra” (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, 1994, cap. I, art.1). 

Dessa forma, foram necessárias ações que pudessem efetivamente trazer alguns 

resultados para o problema, tanto na área jurídica quanto na área de assistência, reunindo as 

duas esferas numa busca por construções de políticas públicas efetivas que considerassem as 

especificidades de cada demanda.  

Assim, em 1976 foi instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Mulher, 

que visava analisar a situação desta em diversos setores e atividades. Em seguida, tivemos os 

primeiros serviços do SOS Mulher, que ofertava acolhimento e apoio às mulheres. O SOS 

Mulher surgiu da iniciativa de ONGs, em 1978, no Recife e em 1980, em São Paulo, e a partir 

de então, em mais alguns estados brasileiros. Por fim, na década de 1980, tivemos a criação 

dos Conselhos Estaduais e Nacional dos Direitos da Mulher (Barbosa, 2013; Brazão& 

Oliveira, 2010). Todos esses serviços tinham em comum o direcionamento para um trabalho 
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que operava através da denúncia – uma vez que sempre se buscou a sensibilização da 

sociedade e do Estado no tocante a essa questão – e da assistência às mulheres inseridas nesse 

contexto de violência doméstica.  

Em 1995, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos 

Estados Americanos(OEA), em 1994. Ela corrobora a violência contra a mulher como uma 

violação de direitos humanos e propõe um trabalho a ser desenvolvido em dois eixos: o da 

promoção dos direitos e o da repressão à discriminação da mulher (Carneiro & Fraga, 2012). 

Autores como Barbosa (2013), Bernardes (2014) e Santos (2013) também destacam 

três momentos institucionais referentes à criação e implementação de leis balizadoras para a 

discussão sobre as políticas públicas de combate à violência no Brasil: a criação das 

Delegacias da Mulher, a partir de 1985; o surgimento dos Juizados Especiais Criminais 

(JECrim), na década de 1990; e o sancionamento da Lei Federal nº 11.340 (2006), mais 

conhecida como “Lei Maria da Penha”. Veremos mais detalhadamente cada marco, nos 

parágrafos a seguir.   

Foi no Estado de São Paulo, mais especificamente no ano de 1985, a criação da 

primeira Delegacia de Defesa da Mulher. Ela surgiu como alternativa às críticas feministas 

aos atendimentos dos policiais às vítimas, passando a constituir o ponto principal e de partida 

para as políticas públicas. Por sua vez, a visibilidade e repercussão desse instrumento 

acabaram por conferir socialmente um status de crime à violência contra a mulher (Santos, 

2010).   

No ano de 1995, foram instituídos os JECrims, a partir da Lei nº 9.099 (1995), 

voltados para o julgamento de crimes de menor potencial ofensivo. Nesses juizados, 70% das 

ocorrências de lesão corporal envolviam mulheres. Tal fato logo mostrou a inadequação do 

dispositivo para lidar com casos dessa natureza, uma vez que a solução buscada era o 
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consenso entre as partes e a suspensão condicional da pena. Essa era uma expectativa ingênua 

para situações de violência doméstica contra a mulher, já que se baseava na possibilidade de 

negociação entre vítima e agressor, o que retornava o problema para o âmbito familiar 

(Bernardes, 2014; Santos, 2013).  

Vale ressaltar aqui a postura equivocada do Poder Público ao considerar este tipo de 

violência como “crime de menor potencial ofensivo”, e ao dificultar o afastamento dessa 

matéria da competência dos JECrims, o qual “foi objeto de intensos debates no âmbito do 

processo legislativo” (Santos, 2010, p. 165). O projeto de lei que inicialmente foi 

encaminhado ao Poder Legislativo, pela Presidência da República, não contemplava a 

exclusão da competência desses Juizados. Tal posicionamento evidenciava a situação de 

vulnerabilidade da mulher, agravada pelo descaso das autoridades competentes. A violência 

contra a mulher já existia, quer o Estado a reconhecesse/admitisse ou não. Frente a isso, a luta 

do movimento feminista perseverou incessante no sentido de buscar ações mais adequadas 

que resultassem num efeito transformador da situação. 

Como consequência dessas ações, em 2002, foi formado o Consórcio de Organizações 

Não Governamentais Feministas, também conhecido por Consórcio Nacional Feminista, que 

trabalhou para a produção de um anteprojeto visando a elaboração de uma lei que tratasse da 

violência doméstica. O documento ficou conhecido como Carta da Cepia, e ao ser finalizado, 

em 2003, foi entregue à Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e ao Congresso 

Nacional (Bernardes, 2014). Também em 2003, tinha sido instituída a SPM, vinculada à 

Presidência da República, e mais recentemente, em maio/2013, a Procuradoria Especial da 

Mulher no Senado Federal.  

Foi, no entanto, apenas em 07 de agosto de 2006 que foi sancionada a Lei Maria da 

Penha, importante dispositivo legal que tem criado mecanismos para inibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Dentre outras disposições, a lei garante a proteção à 
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vítima e impede a penalização do agressor com penas substitutivas. Além disso, amplia os 

tipos de abuso para as seguintes categorias: violência patrimonial, sexual, física, moral e 

psicológica (Lei nº 11.340, 2006). 

O nome dessa lei é uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica, 

que sofreu uma história de violência doméstica, culminando em duas tentativas de assassinato 

por parte de seu esposo Marco AntonioHerediaViveros, economista. Numa dessas tentativas, 

Maria da Penha levou um tiro enquanto dormia e ficou paraplégica; na outra, ele tentou 

eletrocutá-la. A seguir, ela empreendeu uma luta de quase 20 anos para que seu agressor fosse 

punido (Veras & Cunha, 2010). Lutou contra a invisibilidade de uma violência duplamente 

doméstica: no seio de seu lar e no âmbito privado de sua nação.  Ao final da história, ficou 

clara a tolerância e omissão do Brasil em relação ao caso, e o país foi condenado pela OEA a 

cumprir algumas recomendações, inclusive a de alterar a legislação brasileira de modo a 

prevenir e proteger a mulher vítima de violência doméstica, além de punir o agressor 

(Vicentim, 2010).  

 A Lei Maria da Penha é considerada como “uma das normas mais democráticas que 

tivemos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988” (Bernardes, 2014, p. 134).  

Ela significou uma importante conquista de garantias para as mulheres que se encontram no 

contexto da violência doméstica. Após o seu surgimento, foi criado o Observatório de 

Monitoramento da Implementação e Aplicação de Lei nº 11.340/2006 – o Observe – que 

reúne organizações da sociedade civil e do governo (Pasinato, 2010). 

 Por fim, em maio/2015, outra valiosa conquista foi alcançada com a promulgação da 

Lei nº 13.104 (2015), que prevê o feminicídio como qualificação para crimes de homicídio 

que abarcam questões de gênero contra a mulher e os inclui no rol de crimes hediondos. A 

referida lei representa o reconhecimento de um problema antes minimizado, e que agora passa 

a ganhar espaço nas discussões em diferentes âmbitos.  
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 Um exemplo da ampliação dos espaços envolvendo a discussão sobre violência 

doméstica foi a prova da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2015, que 

apresentou como tema “A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) –  

autarquiafederal que realiza estudos, pesquisas e avaliações sobre o sistema educacional 

brasileiro – 55 redações revelaram “depoimentos preocupantes, de pessoas que foram 

assediadas, estupradas ou testemunhas desses tipos de crime” (Retamal, 2016).  O tema, que 

tinha dividido opiniões entre os candidatos, na verdade, retornou à baila um problema ainda 

não solucionado em nosso país. Após esse resultado, o INEP divulgou, em sua página na 

internet, orientações sobre como identificar os atos violentos e fazer a denúncia de forma 

segura.   

 

 

2.5. As políticas públicas e o contexto atual 

 

Atualmente, com o surgimento da SPM, tem-se buscado de forma mais eficaz o 

fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Com a I 

Conferência Nacional de Políticas para a Mulher (CNPM), em 2004, foi constituído o Plano 

Nacional de Política para as Mulheres (PNPM), que visa reafirmar a autonomia, a busca da 

igualdade, o respeito à diversidade (combate à discriminação), a universalidade dos serviços e 

benefícios ofertados pelo Estado, além da participação ativa das mulheres nas políticas 

públicas. Ele traz, descrito em seus capítulos, os objetivos, as metas e linhas de ações que são 

constantemente analisados e repactuados entre os governos federal, distrital, estaduais e 

municipais (PNPM, 2013).  



42 
 

A partir da 1ª CNPM e do PNPM foi estruturada a Política Nacional de Enfrentamento 

à Violência Contra as Mulheres. Ela objetiva estipular princípios, conceitos, diretrizes e ações 

visando a prevenção e combate à violência, bem como a assistência e garantia de direitos às 

mulheres nessa situação. Na atual Política são incluídas ações integradas como a criação de 

“normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação, incentivo à constituição de 

redes de serviços, o apoio a projetos educativos e culturais de prevenção à violência, e 

ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança pública” (Política 

National de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 2011, p. 7). Espera-se por mais 

avanços, visto que neste ano já aconteceu em Brasília, em maio/2016, a 4ª CNPM, da qual 

resultará o PNPM 2016-2018. 

Também como forma de viabilizar estratégias para o combate a esse tipo de violência, 

fez-se necessário o estabelecimento do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra 

a Mulher. Esse diz respeito a um acordo entre os governos federal, distrital, estaduais e 

municipais, para o planejamento de ações que consolidem a Política Nacional de 

Enfrentamento em todo o território brasileiro (Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, 2011). Por conseguinte, após o ano de 2003, no qual até então os serviços 

ofertados eram basicamente as delegacias especializadas para o atendimento à mulher 

(DEAMs) e as casas abrigo, foram instituídos novos serviços como os centros de referência da 

mulher, a defensoria da mulher, os juizados especializados, a central de atendimento, entre 

outros (Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 2011). O mais recente desafio 

tem sido a implantação da Casa da Mulher Brasileira, que faz parte do Programa Mulher, 

Viver sem Violência, e reúne, no mesmo espaço físico, serviços de acolhimento e triagem, 

serviço social, psicologia, serviços jurídicos, alojamento temporário e transporte (SPM & 

Presidência da República, 2015). 
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O trabalho da SPM tem se direcionado ao esforço em estabelecer e articular uma rede 

entre serviços e instituições governamentais, não-governamentais e comunidade, na luta pelo 

enfrentamento à violência contra a mulher. Seu objetivo, além de promover o empoderamento 

da mulher, a garantia de seus direitos e a responsabilização dos agressores, é associar os 

setores de assistência social, justiça, segurança pública e saúde, procurando oferecer um 

atendimento integral, humanizado e eficiente (Rede de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, 2011). Através dessa secretaria, já tem sido estruturada uma série de documentos, 

entre normas, diretrizes, protocolos para atendimentos e estatísticas, além de outros que 

definem e direcionam o trabalho na busca pela erradicação e prevenção da violência contra a 

mulher.  

No entanto, apesar das muitas conquistas, a violência doméstica contra a mulher 

continua a ser um grande problema. A baixa redução do número de casos de violência (Acosta 

et al., 2013), o grande número de mulheres que permanecem em relações violentas (Porto 

&Bucher-Maluschke, 2014), bem como o baixo percentual de inquéritos instaurados após a 

denúncia da violência (Carneiro & Fraga, 2012) apontam para o fato de que essa é uma luta 

constante.  

Em recente Balanço Nacional da Central de Atendimento à Mulher (SPM, 2016), 

referente ao primeiro semestre de 2016, temos que o número de atendimentos aumentou 52% 

em relação ao mesmo período do ano de 2015. A violência física ainda é a que tem maior 

incidência, representando 51,06% do total de relatos de violência. Desses casos, 86,64% 

referiram-se à violência doméstica, sendo 67,63% praticada por companheiros atuais ou 

antigos, cônjuges, namorados ou amantes.  

Segundo o mesmo balanço, 71,10% dos casos sofrem violência com uma frequência 

que varia entre diariamente a uma vez por semana, sendo que tal prática, em 52,09% das 

situações, foi iniciada em um período menor ou em até um ano de convivência. Além disso, 
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um dado intrigante é o de que 62,68% das mulheres não dependem financeiramente do 

agressor, o que significa que existem outros aspectos, que não o da subsistência, envolvidos 

na manutenção dessa relação. 

Se situarmos os números do Brasil em relação ao cenário internacional, veremos como 

as estatísticas são alarmantes. De acordo com o Mapa da Violência 2015 (Waiselficz, 2015), o 

Brasil apresenta uma taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o que o coloca na 5ª 

posição mundial, atrás somente de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Federação Russa. 

Além disso, os resultados mostram que nosso país tem 48 vezes mais homicídios de mulheres 

que o Reino Unido, 24 vezes mais que a Irlanda e Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão e a 

Escócia.  

Para além da dimensão estatística, consideramos pertinente o que aponta um estudo 

com homens agressores, que destaca a dificuldade que eles apresentam em se reconhecerem 

como autores do ato violento, delegando sua responsabilidade à mulher: “(...) eles verbalizam 

que a mulher provocava, agredia primeiro ou, então, mesmo a mulher apresentando lesões 

corporais, negavam terem sido eles os agressores” (Nardi& Benetti, 2012, p. 61). Em alguns 

casos, justificam ainda o ocorrido alegando uso de álcool, história de briga entre genitores e o 

fato de terem sido vítimas de violência emocional. Além disso, só associam violência à 

agressão física. Tais informações apontam para a complexidade do fenômeno e para o uso de 

discursos e justificativas ainda naturalizados. 

As autoras destacam que, apesar de muitas vezes o uso de álcool, drogas ou mesmo o 

ciúme serem usados como justificativa e serem vistos como facilitadores para a agressão, é 

preciso encarar o problema como multifatorial. É o que corrobora Birman (2009) ao ressaltar 

que, embora a violência tenha um caráter universal, encontrando-se presente em todas as 

sociedades, ela não deve ter seu estudo restrito a um reducionismo simplista e naturalista. Ao 

contrário, deve ser compreendida a partir da interdisciplinaridade entre vários discursos, 
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considerando questionamentos que levam em conta as formas de subjetivação presentes na 

violência.  

Ainda segundo Birman, a falta do exercício e do reconhecimento da cidadania, bem 

como a ausência do Estado e as grandes desigualdades sociais, são um contexto favorável ao 

desenvolvimento da agressividade e da violência. Ele enfatiza a necessidade de tratar tais 

questões, a partir de diferentes campos do saber, que podem colaborar, cada um com seus 

pontos de vista teóricos e hipóteses de trabalho. Para ele, esse é um posicionamento ético, 

uma vez que nenhuma disciplina pode deter toda a verdade, e muito menos dar conta de um 

problema tão difícil na sociedade. Para tanto, exemplifica que as políticas repressivas não têm 

conseguido solucionar a questão. 

Alguns estudos (Barbosa, 2013; Porto, 2013) questionam o posicionamento da SPM, 

que orienta e direciona o trabalho de atendimento às mulheres em situação de violência, a 

partir das lutas do movimento feminista e do conceito de gênero. Porto (2013) destaca que se 

fundamentar apenas nessas orientações é insuficiente, pois não contempla as marcas 

subjetivas que também definem o sujeito. Já Barbosa (2013) chama a atenção para o fato do 

Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres usar a noção de gênero de 

forma reduzida ao binômio masculino-feminino, enfatizando a mulher como submissa e 

inferior ao longo do tempo, o que pode cristalizá-la na posição de vítima.  

Tomando o direcionamento no que diz respeito especificamente à psicologia, as 

Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Programas de Atenção à Mulher 

em Situação de Violência (Conselho Federal de Psicologia [CFP], 2013), atuam em 

consonância com as diretrizes normativas do Ministério da Saúde (MS), da SPM e do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). A trajetória dessas 

Referências ao longo de suas edições, nos anos de 2008, 2010 e 2013, reconhece a falta de 

formação específica do psicólogo para atuar nesta área. Além disso, revela que o trabalho 
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desse profissional nesse campo é pouco delimitado – com funções repetidas para os demais 

profissionais de diferentes áreas – e ainda questiona o modelo clínico de atuação, propondo 

uma intervenção menos centralizada no indivíduo.  

As diretrizes do CFP propõem repensar as “(...) práticas e modelos de intervenção 

tradicionais, especialmente os modelos clínicos voltados para o interpsíquico” (CFP, 2013, p. 

49). Assim, valorizam a dimensão social, determinando que o psicólogo deve trabalhar 

buscando principalmente a emancipação feminina. Para tanto, sugere “(...) agregar o 

desenvolvimento de novas práticas que incorporem a perspectiva social, a clínica ampliada, a 

clínica social ou ainda intervenções psicossociais articuladas com as práticas de outros 

profissionais e serviços” (CFP, 2013, p. 49). À sobrevalorização das questões sociais, em 

detrimento das questões psíquicas, cabe um questionamento: já que as atividades a serem 

privilegiadas pelos psicólogos são basicamente as mesmas desempenhadas por outros 

profissionais de nível superior, qual é a contribuição que o profissional da psicologia pode, 

efetivamente, acrescentar? Além disso, qual profissional valorizará as questões emocionais, 

subjetivas?  

Retomando Porto (2013, p. 56), consideramos que “a intervenção clínica não nega 

necessariamente a compreensão de uma subjetividade constituída na relação com o social”. 

Ela destaca que é um equívoco acreditar que, para ser “social”, a psicologia tenha de deixar de 

ser clínica, uma vez que o estudo do comportamento humano em toda a sua dimensão 

psicológica é o seu objeto. Ou seja, “a atribuição principal de um/a psicólogo/a é intervir na 

experiência humana interna, psíquica em qualquer circunstância de trabalho e isso não 

significa que está entendendo que essa experiência se passa no nível individual, subjetivo, 

intrapsíquico sem influência do social” (Porto, 2013, p. 56). 

A autora aponta ainda que nem as teorias baseadas no patriarcado nem as baseadas no 

conceito de gênero explicam satisfatoriamente a vivência de uma situação de violência, uma 
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vez que não dão conta de elucidar situações totalmente diferentes que acontecem 

simultaneamente. Como exemplo, temos as situações nas quais as mulheres não aceitam uma 

relação marcada pela violência, e outras em que, mesmo com condições de viver de outro 

modo, submetem-se a ela. Assim, a autora resgata um estudo de Saffioti (1999) o qual já 

apontava a existência de algo do campo singular e individual para além da influência social e 

cultural, nesse contexto de violência contra a mulher.  

Nesse sentido, mesmo com o reconhecimento da situação de vulnerabilidade da 

mulher em situação de violência, a qual se encontra inserida em uma complexidade de fatores, 

a singularidade é também um aspecto importante, uma vez que “apesar da presença comum 

do fator predominante – a desigualdade de poder nas relações de gênero – cada situação tem 

uma dinâmica própria, relacionada com contextos específicos e as histórias de vida de seus 

protagonistas” (Araújo, 2008, p. 107). Dessa forma, torna-se essencial um trabalho que 

considere tanto os aspectos históricos, sociais e políticos e também a subjetividade, “(...) 

tendo como entendimento que a subjetividade é formada tanto pelas estruturas, como pelas 

vivências e significados que cada sujeito atribui ao que é apreendido da cultura” (Passos, 

2006, p. 188). 

A partir da experiência no ambulatório de saúde mental do Coletivo Feminista 

Sexualidade e Saúde, na cidade de São Paulo, e com apontamentos que ainda se revelam 

muito atuais, Francisquetti (2005) destaca o trabalho com o psíquico. Ela cita que os casos 

nos quais as mulheres escolhiam voltar ao convívio com o agressor serviram para colocar em 

relevo que a relação da mulher com ele inclui “(...) um contexto complexo, onde estão em 

jogo, atravessando as pessoas em cena, a realidade externa, a cultura, os fluxos, as forças 

inconscientes, fantasias, traumas, desejos de vida, desejos de destruição – morte – etc.” 

(Francisquetti, 2005, p. 62). A autora afirma que passou a ser um pressuposto importante para 

os atendimentos tomar a mulher como envolvida na relação que se estabelece em uma 
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situação de violência. Partindo desse princípio, a escuta ofertada passou a ser realizada a 

partir de outro ponto de vista, constituindo-se como uma possibilidade de “furo” para que a 

vida apresente novos horizontes, uma vez que “centrar o atendimento na história das 

violências exclusivamente é ficar na repetição e no mortífero” (Francisquetti, 2005, p. 62). 

Também Souza e Pimenta (2014) tecem considerações sobre o tema a partir de suas 

experiências de trabalho em um centro de atendimento à mulher em situação de violência 

doméstica e/ou familiar, em Minas Gerais. Segundo os autores, é preciso escutar de maneira 

singular cada mulher atendida, compreendendo a complexidade de forças envolvidas na 

situação: resistência, sintomas, ganhos secundários, gozo, desejo, etc. É no atendimento caso 

a caso que a intervenção pode proporcionar uma mudança de posição subjetiva da mulher, 

capaz de barrar a violência do homem. Os autores referem-se dessa maneira à possibilidade de 

cada mulher estabelecer novas formas de relação, diferentes das “(...) parcerias sintomáticas 

que foram construídas no cenário de violência” (Souza & Pimenta, 2014, p. 8). 

Posto isso, destacamos a importância de um espaço privilegiado, assegurado pelo 

profissional da psicologia, para que a mulher possa falar, rever, refletir e compreender todas 

as questões que lhe atravessam emocionalmente a vida e as relações que estabelece – com os 

outros, com seu trabalho, com seu desejo. Um espaço “(...) com foco na subjetividade e no 

sofrimento psíquico, [inserido] nas ações de políticas públicas para mulheres em situação de 

violência” (Porto, 2013, p. 192). 

Dessa forma, a aproximação com o contexto da violência doméstica mostra a 

necessidade de constantes reflexões sobre as práticas de atenção e cuidado dispensados às 

mulheres. O que foi conquistado até hoje é de extrema importância; porém, além de não ser 

suficiente para barrar a crescente estatística em relação aos casos de violência doméstica 

contra a mulher, revela dúvidas e contradições principalmente acerca do “fazer” do psicólogo, 

ou melhor dizendo, do “como fazer”.  
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Os impasses se colocam todos os dias. Seja em situações rotineiras ou em novas 

situações – como nos casos em que a mulher não deseja romper com a relação afetiva – somos 

desafiados constantemente em nossas práticas e atuação profissional. Diante disso, 

reconhecemos a importância da escuta específica do psicólogo como lugar de acolhimento e 

trabalho para o sofrimento e para a dor psíquica. Lugar para a compreensão sobre as 

diferentes formas de viver, entender e enfrentar o problema. E é nesse sentido que 

apresentamos o nosso trabalho buscando escutar a contribuição delas em relação às suas vidas 

e ao tema, para entendermos o que querem e o que buscam.  

Por isso, partimos da pergunta: O que as mulheres abrigadas relatam em suas histórias 

de vida? Questionamos ainda: como elas se percebem numa relação violenta? Quais as 

justificativas que dão para tolerarem uma relação violenta? E quais as perspectivas de futuro 

que vislumbram após o período de abrigamento? Acreditamos que as falas delas podem 

contribuir enormemente para orientar reflexõessobre quem são essas mulheres e qual a 

experiência que vivenciam nas relações com seus companheiros. Ressaltamos que, dessa 

forma, não esperamos estudar o fenômeno da violência nem tampouco tecer uma discussão 

sobre as políticas existentes, mas sim que buscamos problematizar um tema ainda em 

expansão, ponderando direcionamentos, os quais possam estar disponíveis aos psicólogos e a 

outros profissionais que atuam nessa área.  
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3. Referencial teórico-metodológico 

 

3.1. A perspectiva relacional: um caminho para a compreensão sobre a violência 

doméstica 

 

Entendendo a violência doméstica contra a mulher como resultado da articulação de 

diferentes e complexos aspectos envolvidos na dinâmica do casal, a perspectiva relacional 

inaugurou uma nova forma de olhar para esse fenômeno. Surgida no início dos anos 1990, 

com a publicação do livro Cenas e Queixas (1993a)4, de autoria da antropóloga Maria 

Filomena Gregori, tal corrente teórica questiona a vitimização atribuída às mulheres.  

A partir de sua pesquisa com o público atendido pelo SOS Mulher, ela oferece outra 

compreensão, destacando que, também nas relações violentas, há uma forma de “parceria” 

entre o casal que mantém e reproduz os papeis sociais de dominação (ativo) – vitimização 

(passivo). Ela inaugura, também, um espaço para analisar as relações numa perspectiva de 

gênero ao invés de focar os estudos em explicações que privilegiam a diferença biológica, 

com papeis específicos – e coincidentes com a anatomia de cada sexo – para os homens e para 

as mulheres.  

 Gregori (1993a) parte de questionamentos oriundos de sua própria atuação como 

militante no SOS-Mulher/SP, para chegar à uma rede de poderes e contra poderes que 

marcam as relações vividas na conjugalidade. Ela se utiliza do que Barthes (1985) define por 

cena entre dois sujeitos:  

                                                           
4 O referido livro é uma versão modificada da dissertação de mestrado intitulada Violência contra a mulher: a 
prática do SOS-Mulher (SP), cenas e queixas, defendida em 1988 na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (Gregori, 1993a). 



51 
 

“Quando dois sujeitos brigam, segundo uma troca ordenada de réplicas 
e tendo em vista obter a “última palavra” esses dois sujeitos já estão 
casados: a cena é para eles o exercício de um direito, a prática de uma 
linguagem da qual eles são co-proprietários (...) Esse é o sentido do que 
se chama eufemisticamente de diálogo: os parceiros sabem que o 
confronto ao qual se entregam e que não os separará é tão 
inconsequente quanto um gozo perverso” (Barthes, 1985, p. 36).  

 
Dessa forma, ela estabelece o cenário de agressões mútuas como um campo que expressa a 

relação particular de cada casal. 

 Ao apresentar seu ponto de vista, a autora não desconsidera a influência histórica, 

social, cultural e política do patriarcalismo, mas alarga os horizontes de compreensão sobre a 

problemática, que passa a considerar a dinâmica conjugal na violência doméstica. E traz o 

exemplo de uma participante de seu estudo: 

“Ela xinga: “vai a puta que te pariu”. Não é um xingamento qualquer. 
Para ela: “xingar a mãe é a coisa mais séria (...) toda vez que eu xingo 
a mãe, o show se arma...”. Ela busca a “última palavra”, pois 
estimulando a agressão física, sai do lugar que ocupava na cena e 
introduz uma outra cena em que ocupará outro lugar. E vice-versa para 
o marido. No segundo momento, ela vai apanhar e o marido vai bater. 
Neste, ela sairá como vítima e o marido como agressor. De uma 
maneira muito estranha, ela dá a “última palavra” para sair de uma cena 
em que é parceira e iniciar outra em que será vítima. Um perverso jogo 
de feminilidade e masculinidade, ou melhor, de imagens que desenham 
papéis de mulher e de homem em relações conjugais. De certo modo, 
ser vítima significa aderir a uma imagem de mulher” (Gregori, 1993a, 
p. 179). 
 

A partir desse trecho, Gregori (1993a) nos mostra a circulação de poder e o que 

considera como a reprodução dos papeis de dominação e vitimização. Por isso, chama a 

atenção ao afirmar que “existe alguma coisa que recorta a questão da violência contra a 

mulher que não está sendo considerada quando ela é lida apenas como ação criminosa e que 

exige punição (a leitura reafirma a dualidade agressor versus vítima)” (p. 183).  

O motivo que, aparentemente, inicia a discussão se perde no decorrer do conflito. Com 

o desentendimento, o objetivo original cede lugar a outras motivações: argumentos, afetos e 

posições – muitas vezes inaceitáveis pelo parceiro ou parceira – que não são “ditas”. São 



52 
 

“disposições conflitivas de papeis cujos desempenhos esperados não são cumpridos, 

disposições psicológicas tais como esperar do parceiro certas condutas e inconscientemente 

provocá-lo, jogos eróticos, etc.” (Gregori, 1993a, p. 183). 

Nesse momento, Gregori (1993a), ainda se vale do que Bataille (1987) analisa sobre o 

erotismo. Segundo ele, apesar da nudez ser um canal privilegiado para o erotismo, também 

existem outros como o uso de palavrões ou cenas de violência. O desnudamento é visto não 

só como a retirada das roupas, mas também como exposição dos parceiros, através da 

violação ou transgressão do que constitui o estado normal destes. A “nudez” anuncia, então, 

um movimento – o erotismo – de desapossamento em que os seres se fundirão deixando de 

lado a descontinuidade: “uma fusão onde se misturam dois seres que ao final chegam juntos 

ao mesmo ponto de dissolução” (Bataille, 1987, p. 17). 

Para Gregori (1993a), o aspecto de vários casais não encontrarem dificuldade na 

relação sexual, como em um dos casos de sua pesquisa: “Regina e o marido conflitam em 

relação aos padrões de conduta: o marido defende o “tradicional; Regina está em busca do 

“moderno”. As relações sexuais dos dois, contudo, são excelentes” (p. 181), aponta para o 

erotismo tratado por Bataille. O momento dos xingamentos e tapas no corpo da mulher – a 

violação de seu corpo – indica que ela não mais se pertence. Esse fato  

“(...) prepara outro movimento em que os dois se ligam – agora, em 
acordo, na busca de prazer. A passagem de um para outro momento é 
confusa, mas apreensível: a agressão indica um caminho em que a 
relação dos dois vai se restabelecer em comum acordo. É uma ruptura 
que ao acentuar o confronto, prepara a formação de um novo tipo de 
enlace no qual as diferenças entre os dois convergirão para estimular o 
prazer – há passagem de um estado de divergência para um de 
convergência” (Gregori, 1993a, p. 182). 

 
  
 Esse aspecto direciona o trabalho da autora para uma concepção que, pensamos valer à 

pena apresentar na íntegra: os casos pesquisados 
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“(...) são modelares porque revelam com intensidade que a agressão 
funciona como uma espécie de ato de comunicação, no qual diferentes 
matizes podem estar atuando. Ato de comunicação que se perfaz, num 
primeiro momento, como uma relação de parceria e que enseja a criação 
de novos jogos de relacionamento, em que não existe propriamente 
acordo, entendimento ou negociação de decisões. Neles os parceiros se 
lançam fortuitamente em busca de prazer, ou para produzir vitimização, 
culpabilização, ou ainda para recompor imagens e condutas femininas e 
masculinas. Por outro lado, são casos exemplares ao revelarem o grau 
de simbiose a que estão sujeitas suas relações conjugais e familiares: 
são parceiros enlaçados por “rituais” privados que se repetem 
cotidianamente. Essa “ritualização” (cenas-agressão) tem por efeito 
perverso rotinizar gestos e ações de extrema violência” (Gregori, 1993a, 
p. 183). 

 

 A esse ponto de vista, a autora acrescenta que, apesar das provocações mútuas entre 

homens e mulheres, também é importante destacar o caráter inconsciente ou impensado das 

agressões. Esse é um aspecto relevante para que não caiamos na tentação de uma rápida 

dedução de que tal posicionamento expressa uma vontade declarada como manipulação, com 

o veredito final de culpada, emitido por um simples juízo de valor moral. Diante disso, basta 

lembrarmos as graves consequências dessa relação: comprometimento físico e psicológico, 

risco de morte, medo e, de modo geral, um grande sofrimento individual e familiar. Além é 

claro, de um “aprisionamento” – que ultrapassa a nossa compreensão cotidiana – a esse lugar 

de sofrimento. Um lugar que produz, por ambas as partes envolvidas, muita violência. 

Não se convencer somente com as explicações genéricas sobre a violência doméstica, 

como pobreza, desigualdades sociais entre homens e mulheres, dependência financeira da 

mulher, entre outras, é uma marca de pesquisas que surgiram a partir do trabalho de Gregori 

(1993a) e também, de alguns estudos de gênero. Eles ampliaram seu objeto incluindo as 

subjetividade e as relações de poder, o que possibilitou romper com a percepção de que as 

mulheres são exclusivamente vítimas da violência masculina, além de estender o estudo para 

casais homossexuais, ou mesmo para “homens vitimizados” (Grossi, 1998, p. 299), por 

exemplo.  
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Também, nessa mesma direção, Grossi (1998) destaca a circulação de poder entre os 

parceiros, que se alterna entre o homem e a mulher, propondo por sua vez, um 

descentramento da violência do pólo masculino, observando que “as mulheres são co-

participantes das cenas de violência doméstica” (p. 304). Aos vários casos nos quais as 

mulheres permanecem nas relações violentas, argumentando que o companheiro “prometeu 

mudar” – embora isso quase nunca aconteça –, a autora sugere que a violência é “uma 

linguagem que estrutura o contrato conjugal de muitos casais” (Grossi, 1998, p. 304). Ela 

recomenda o trabalho sobre a comunicação, da Escola de Palo Alto, mais especificamente 

acerca do conceito de doublebind  (duplo vínculo ou ainda chamado de duplo 

constrangimento) para entender as dificuldades de compreensão do casal. 

A teoria de doublebind diz respeito aos paradoxos presentes na comunicação, através 

de mensagens simultâneas de aceitação e rejeição (Lana, 2008). Conforme Grossi (1998), um 

diálogo em que cada um diz o que o outro (não) quer ouvir, ou seja, atravessado pelo duplo 

vínculo, torna impossível um diálogo e pode desembocar em atos de violência, nos quais não 

há nem vencedores nem vencidos. Em outras palavras, “quando a violência expressa em 

diálogos de duplo vínculo se torna princípio da comunicação do casal, não há saída possível 

que não seja pela linguagem da violência, seja ela verbal ou física (Grossi, 1998, p. 307). 

Grossi (1998) ainda se inspira em Michael Foucault e em Pierre Bourdieu em seus 

estudos. De Foucault (2004), ela extrai a proposição de que as relações afetivas e sexuais 

podem comportar certa violência, vivenciada em um jogo à dois, com regras nem sempre 

conscientes pelos parceiros. Para ele, nas relações sadomasoquistas vividas no universo gay 

dos anos de 1980, por exemplo, são encenadas cenas de dominação. Tal experiência, marcada 

pela transgressão, comporta a vivência do prazer associada à violência.  

A autora destaca que apesar das relações de conjugalidade não se basearem na dor, 

como no caso do sadomasoquismo, e sim no amor, é possível considerar esse modelo 
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proposto por Foucault, uma vez que somos bastante influenciados pela tradição judaico-cristã, 

que tem na paixão de Cristo a expressão maior do amor. Assim, “é possível pensar também no 

casamento como um jogo com regras e um imaginário que carrega em si a própria 

ambiguidade do modelo ocidental moderno de paixão que significa sofrimento e entrega” 

(Grossi, 1998, p. 308). 

Ainda nessa direção, ela recupera a categoria de violência simbólica de Bourdieu 

(2010), entendida como a violência exercida com a cumplicidade tácita, tanto de quem sofre 

quanto de quem exerce, à medida em que as partes envolvidas não têm consciência disso. 

Dessa forma, ela se articula com o que Gregori (1993a) apresenta quando fala em caráter 

inconsciente ou impensado das provocações e agressões. 

Por fim, Grossi (1998) conclui que, independentemente do tipo de violência praticada 

(física, sexual, psicológica, etc.), ela  

“(...) remete a um cenário pré-estabelecido, no qual marido e mulher 
conhecem seus papeis e repetem na maior parte do tempo um texto 
socialmente conhecido, texto que oscila entre amor e dor, texto 
aprendido no processo de socialização mas também escrito e re-escrito 
por ambos os parceiros, uma vez que constatamos diferentes 
representações da violência nas narrativas que escutamos” (Grossi, 
1998, p. 308). 

 

Dessa forma, a perspectiva relacional tem inspirado muitos profissionais que 

trabalham com a violência doméstica. São estudiosos que tomam como ponto de partida a 

compreensão de que, nesse fenômeno, é preciso considerar elementos da relação do casal e da 

subjetividade e singularidade de cada um. E é nessa direção que, também nós, seguimos com 

o nosso estudo.  
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3.2. A Hermenêutica 

 

O nosso estudo buscou, a partir de oficinas com as mulheres abrigadas, compreender o 

que elas relatam em suas histórias de vida. Para isso, utilizamos como referencial teórico-

metodológico a hermenêutica, mais especificamente os estudos de Hans-Georg Gadamer, que 

faz dalinguagem o ponto central de sua teoria, propiciando-nos assim o suporte teórico-

interpretativo necessário. 

Durante a história da humanidade, as questões filosóficas sobre o homem e o mundo 

foram palco para teorizações e para a construção do conhecimento. Entretanto, fazer ciência 

nunca foi um consenso, e sempre esteve atrelado aos interesses do poder dominante de cada 

época (Roratto, 2010). As diferentes concepções sobre sujeito, por sua vez, também refletem a 

falta de concordância nos pontos de vista teóricos. Tais divergências fizeram com que alguns 

estudiosos buscassem compreender o homem a partir da linguagem, entendida então como 

expressão de uma subjetividade acessível a uma abordagem que busca a compreensão de si. 

Nesse sentido, a hermenêutica apresenta-se como uma sólida experiência sobre 

questionamentos a respeito do sujeito e da sua constituição, que influenciou as diversas 

tradições interpretativas nas ciências sociais (Tralhão, 2009). 

 Inicialmente reconhecida como a arte de interpretar textos, a hermenêutica se 

desenvolveu a partir de dois campos diferentes: a teologia e a filologia. Enquanto o primeiro 

campo buscava a compreensão das escrituras sagradas, o segundo fazia dela um instrumento 

de acesso à literatura clássica (Brito et al., 2007). Ao longo do tempo e com a contribuição de 

diversos autores, ela se estendeu para os campos jurídico e da filosofia, ocorrendo uma 

generalização da hermenêutica em sua concepção filosófica (Gomes, 2010). 

 No século XVII, a hermenêutica clássica buscava alcançar o entendimento do sentido, 

através da transmissão feita tanto pelo processo de elocução (enunciado) como pelo de 
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interpretação (tradução). A interpretação estava, dessa forma, aliada à técnica e ao 

entendimento. Temos como exemplo da hermenêutica clássica a interpretação de vários textos 

sagrados feita por Santo Agostinho (Grondin, 2012). 

 No final do século XVIII e início do século XIX, Schleiermacher apresentou a 

preocupação com o pensamento originário do discurso. Para ele, era extremamente importante 

encontrar a intenção inicial do autor e, por isso, ele direcionou a hermenêutica para dois 

aspectos: a interpretação gramatical, interessada na língua e na sintaxe; e a interpretação 

psicológica e técnica, para a qual o discurso é a “expressão de uma alma individual” 

(Grondin, 2012, p. 25). O que Schleiermacher buscou foi o desenvolvimento de uma 

hermenêutica geral, que fosse além de uma técnica e pudesse embasar o próprio ato de 

entender. Ela seria aplicada a todo pensamento expresso por palavras, ou seja, tanto falado 

como escrito. Assim, ele acreditava que era possível compreender o autor melhor que ele 

próprio (Schmidt, 2014).  

 Seguindo Schleiermacher, no século XIX, Dilthey passou a se preocupar com uma 

metodologia para as ciências humanas, colocando em questão a hegemonia dos modelos 

determinísticos como forma de fazer ciência. Ele fez a distinção entre o explicar (ciências 

puras) e o entender (ciências humanas) e trabalhou a hermenêutica como uma metodologia do 

entendimento, rompendo com o pensamento positivista (Grondin, 2012; Roratto, 2010). Para 

ele, viver era interpretar o mundo natural, e o que ele quis foi entender a individualidade a 

partir das expressões do sentimento vivido pelo autor. Uma das grandes questões de Dilthey 

era quanto à universalização da experiência singular, compreendida metodologicamente 

através da linguagem – esta concebida como a manifestação da vida das pessoas (Schmidt, 

2014). 

 Com Heidegger, no século XX, a hermenêutica ganhou um estatuto de filosofia, 

passando a atuar sobre a própria existência (Dasein), despertando-a sobre si mesma (ser-aí). O 
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filósofo alemão baseou-se na constituição originária da experiência: o aqui e agora, a 

consciência e a abertura para o mundo numa dimensão de tempo e espaço – o ser como ser-

no-mundo (Feijóo, 2011). Nessa hermenêutica fenomenológica, a compreensão e a 

interpretação fundam a existência humana (Dazzani, 2009), e toda a interpretação é precedida 

por antecipações, ou seja, está baseada na elaboração de um entendimento prévio – a 

compreensão. Assim, Heidegger chamou a atenção para o fato de que não se interpreta para 

compreender, e sim interpreta-se porque já houve uma compreensão. E esse 

compreender/interpretar funciona como um círculo, já que a compreensão da parte depende da 

compreensão do todo e vice-versa. Ele transformou a reflexão filosófica em ponto central de 

sua teoria, destacando a importância da linguagem como morada do ser e elemento da relação 

hermenêutica, reveladora da existência (Dazzani, 2009; Grondin, 2012). 

 A partir do pensamento de Heidegger, Gadamer esboçou uma hermenêutica universal 

da linguagem, que passou a ocupar lugar central em sua teoria. Para ele, o entendimento só é 

despertado através de uma mensagem que se expressa pela linguagem. Ele retomou a 

preocupação com as ciências humanas de Dilthey, mas a compreendeu de forma 

heideggeriana, a partir da existência do ser, preocupado com a compreensão e a interpretação 

(Brito et al, 2007).  

Por ser a hermenêutica gadameriana o aporte teórico que norteia o quadro teórico-

interpretativo dessa pesquisa, deteremo-nos mais sobre ela a seguir. 

 

3.2.1. A Hermenêutica Gadameriana 

 

Influenciado por Aristóteles, Gadamer se preocupou com a questão do saber para além 

da técnica, e chamou a atenção para o fato de que a filosofia prática daquele filósofo era “o 

único modelo de teoria das ciências a partir de onde se pode conceber ‘as ciências da 
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compreensão’” (Gadamer, 2002, p. 570). A filosofia prática deveria ser, a seu ver, o 

fundamento para uma hermenêutica com o objetivo voltado para a ação humana enquanto 

experiência do homem no mundo.  

 O importante era então buscar a verdade – a aletheia – entendida por ele como a 

negação do esquecimento ou o des-esquecimento. Tal verdade não é a verdade absoluta, como 

a apregoada pela ciência, mas a verdade que se revela através do fenômeno. O des-

esquecimento se dá pela transmissão da história e da tradição, num fluxo temporal, através da 

linguagem. Assim, sua teoria condicionou a compreensão à existência, mostrando a influência 

historicista e fenomenológica em seu pensamento (Côrtes, 2006). 

Dessa forma, é o contexto histórico e linguísticono qual o sujeito se encontra 

inseridoque delineia os horizontes de sentido e a experiência. Para que possamos compreendê-

lo, faz-se necessário estarmos alertas às nossas próprias convicções, para que essas não 

atrapalhem a compreensão: “(...) não é necessário que se esqueçam todas as opiniões prévias 

sobre seu conteúdo e todas as opiniões próprias. O que se exige é simplesmente a abertura 

para a opinião do outro ou para a opinião do texto” (Gadamer, 2015, p. 358). Tal abertura 

significa, desse modo, uma disponibilidade ao outro, ao novo, ao diferente.  

Para Gadamer (2002), é pela linguagem que se torna possível compreender o viver 

humano, uma vez que através dela se constroem e reconstroem os sentidos que aparecem no 

diálogo. É somente através dos outros que podemos adquirir um conhecimento de nós 

mesmos, uma vez que “a experiência só se atualiza nas observações individuais. Não se pode 

conhecê-la numa universalidade prévia. É nesse sentido que a experiência permanece 

fundamentalmente aberta para toda e qualquer nova experiência” (Gadamer, 2015, p. 460). 

Portanto, é a experiência, enquanto vivência e diálogo, fundamental para a compreensão.  

Recorrendo a Hegel, o autor trabalha a questão da dialética como abertura à 

experiência. Entretanto, ele diverge de Hegel quando diz que para este a experiência culmina 
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com a certeza de si mesmo no saber, enquanto ele defende que é a experiência como um todo 

que importa, e não somente aquilo que ela instruiu. O que conta é estar “(...) particularmente 

capacitado para voltar a fazer experiências e delas aprender. A dialética da experiência tem 

sua própria consumação não num saber concludente, mas nessa abertura à experiência que é 

posta em funcionamento pela própria experiência” (Gadamer, 2015, p. 465). O saber não se 

esgota. E ele complementa afirmando que o “homem experimentado” não é aquele que assim 

se formou em função do que experimentou, mas sim aquele aberto ao novo.  

Assim, tal relação dialógica define o encontro que se dá entre o intérprete e o 

interpretado (texto), que vai além de uma mera reprodução do que se vê. Nesse momento, o 

intérprete, que é marcado por sua historicidade, encontra-se com a tradição que lhe lança no 

horizonte do texto. As questões e respostas desse diálogo são esboçadas pela história efeitual, 

que é, antes de tudo, “(...) uma consciência da própria obra e, nesse sentido, ela mesma é 

efeito” (Gadamer, 2015, p. 447). Toda forma de consciência tem a capacidade da 

reflexividade.  

O resultado desse encontro, inscrito dentro de uma temporalidade, é o alargamento do 

horizonte ou a fusão de horizontes, que tem a ver com o “modo como experimentamos uns 

aos outros, como experimentamos as tradições históricas, as ocorrências naturais de nossa 

existência e de nosso mundo, é isso que forma o universo verdadeiramente hermenêutico (...) 

[no qual] estamos sempre abertos para o mundo” (Gadamer, 2015, p. 32). É nesse encontro 

que há uma fusão entre os horizontes do interprete e do interpretado, tornando possível um 

(com)partilhamento da experiência e da compreensão.  

Tanto Heidegger quanto Gadamer atribuíram uma dimensão existencial à noção de 

círculo hermenêutico ao referirem-se “(...) à relação circular entre a pré-compreensão do 

intérprete (incluindo a sua autocompreensão) e o interpretandum” (Silva, 2013, p.56). A partir 

dessa noção de compreensão dada antecipadamente, Gadamer formulou aquilo que concebeu 
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como preconceito – entendido como os sentidos que atribuímos às experiências prévias e que 

formam o nosso horizonte de compreensão (Silva, 2013). 

Ele propôs uma relação na qual estão presentes as historicidades das vivências dos 

sujeitos envolvidos – os horizontes de compreensão, que se fundem nesse processo. E retoma 

que, para o entendimento, é preciso ter consciência e colocar em suspenso os próprios 

preconceitos, apontando que quem quer “(...) compreender não pode se entregar de antemão 

ao arbítrio de suas próprias opiniões prévias, ignorando a opinião do texto da maneira mais 

obstinada e consequente possível – até que este acabe por não poder ser ignorado e derrube a 

suposta compreensão” (Gadamer, 2015, p. 358). 

Esse aspecto faz com que nos coloquemos numa posição de não saber diante do outro. 

Estamos, pois, defronte de um saber que não se sabe, e que necessita chegar à pergunta para 

encontrar o sentido e a orientação, pois é“com isso [a pergunta] que se esgota realmente o 

problema hermenêutico” (Gadamer, 2015, p. 394). Suspender os preconceitos é chegar à 

pergunta, e fazer a pergunta é praticamente mais difícil que dar a resposta, embora sejam 

ambas, a pergunta e a resposta, a dialética. É quando perguntamos que nos colocamos 

disponíveis, abertos à experiência. E esse é o caminho hermenêutico.  

Todavia, Gadamer faz uma distinção entre perguntas verdadeiras e falsas, ou ainda 

ambíguas, chamando a atenção para o fato de que a verdadeira pergunta deve permitir um 

sentido que passe pela abertura e pelo limite que ela impõe através de seu horizonte. Ela 

permite um sim ou não, que leva o “assunto para o âmbito do verdadeiramente aberto, (...) o 

sentido do que é correto deve necessariamente corresponder à orientação traçada pela 

pergunta” (Gadamer, 2015, p. 475). 

O compreender é concebido, então, como uma experiência corrente na vida e nas 

relações, uma vez que “compreender uma pergunta significa colocar essa pergunta. 

Compreender uma opinião significa compreendê-la como resposta a uma pergunta” 
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(Gadamer, 2015, p. 489). No entanto, a compreensão hermenêutica, longe de ser uma 

metodologia ou uma teoria do conhecer, aponta para um fenômeno existencial, uma relação 

de diálogo, mediado pela linguagem que “define e estabelece tudo aquilo que é” (Côrtes, 

2006, p. 4). É aquilo a que se refere Gadamer (2012) ao considerar que é nesse encontro que o 

intérprete acompanha, com sua presença, o processo de compreensão. 

Colocar-se no encontro com a própria presença significa “(...) partilhar um universo de 

sentido, partilha que se realiza na linguagem” (Paganine, 2006, p. 3). Implica colocar-se no 

lugar do outro, numa postura de abertura, buscando interpretar o que precisa ser revelado. 

Assim, é possível articular o sentido com a compreensão da verdade (Brito et al.,2007). A 

necessidade da hermenêutica se faz necessária para as obscuridades e mal-entendidos da 

interpretação, por ocasião do “desaparecimento do compreender-se-por-si-mesmo” (Gadamer, 

2015, p. 253). 

Com a premissa de que a busca pelo sentido de um texto é inesgotável, visto que sua 

interpretação é infinita, Gadamer retoma a noção de círculo hermenêutico e lança a 

interpretação num processo de aprofundamento e significação contínuos. O movimento 

circular direciona o olhar para o todo e para as partes, sucessivamente, de modo que estejamos 

numa “espiral”, que sempre aponta novas possibilidades. Dessa forma, a leitura é sempre a 

possível, pois, a cada vez que se opera, só compreendemos as coisas a partir de um lado, uma 

faceta, no momento em que é efetuada (Gadamer, 2012). 

Portanto, todo o processo de compreensão é permeado por uma postura de respeito à 

alteridade do texto, que se dá na situação dialogal de fazer valer a opinião do autor, 

compreendendo-a a cada instante como um novo, que supera o sentido já conhecido (Brito et 

al., 2007). Dessemodo, o horizonte do intérprete não se sobressai, mas se coloca como 

“opinião e possibilidade que se aciona e coloca em jogo e que ajuda a apropriar-se 

verdadeiramente do que se diz no texto” (Gadamer, 2015, p. 503). 
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4. Percurso metodológico 

 

 Neste capítulo, apresentamos todo o detalhamento do estudo, esclarecendo sobre o 

tipo da pesquisa, o campo em que foi realizada, quais as participantes e sua operacionalização 

através das oficinas de relatos autobiográficos. Além disso, descrevemos as precauções 

observadas no tocante aos aspectos éticos, incluindo o cuidado e o respeito com as mulheres, 

com o campo da pesquisa e com os profissionais da instituição.  

Buscamos apresentar as narrativas autobiográficas das mulheres abrigadas 

contextualizando-as com a situação da violência doméstica contra a mulher. Partimos do 

pressuposto de que a utilização das oficinas se apresenta como um caminho de possibilidade 

para a escuta dos relatos, enquanto lugar privilegiado para o reconhecimento e valorização das 

subjetividades. Além disso, é também um lugar sensível ao encontro: sensível à dor, ao 

sofrimento, às falas e, sobretudo às experiências dos sujeitos que ali estão.  

A partir do entendimento de que cada vivência é singular, escolhemos trabalhar a 

abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação. Como a pesquisa qualitativa é caracterizada pela 

preocupação com os significados que os sujeitos atribuem à realidade em que vivem, a 

quantidade não é uma preocupação, já que seu foco é a compreensão dos aspectos subjetivos, 

e “(...) os conceitos ou hipóteses são desenvolvidos e refinados no processo da pesquisa” 

(Flick, 2009a, p. 9). 

 Muito usada nas ciências sociais, a pesquisa qualitativa trabalha com dados que não 

podem ser quantificados, e constitui-se “em si mesma um campo de investigação” (Denzin& 

Lincoln, 2006, p. 16). Surgida a partir da necessidade de métodos de pesquisa que 

contemplassem todo o sistema de valores e crenças dos sujeitos, inseridos num contexto 

social e histórico, tornou-se uma alternativa a estudos para os quais os métodos que se 
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importavam com a aplicação de leis e controle de variáveis não eram uma opção (Flick, 

2009b; Haguette, 2013). Outrossim, sua grande preocupação é o contexto social e a produção 

de conhecimento relevante para a compreensão do fenômeno estudado. 

 Minayo (2015) ressalta a consciência histórica como uma das características de seu 

objeto de estudo. Segundo a autora, tal consciência histórica relaciona-se diretamente à 

consciência histórica social, uma vez que tanto o pesquisador quanto os seres humanos, 

grupos e sociedades, significam suas ações e produções levando em conta aspectos como 

percepções, crenças e valores. Ao contrário dos estudos quantitativos, a “neutralidade” do 

pesquisador não é um obstáculo e os dados são construídos a partir da relação entre 

pesquisador e pesquisado, articulada ao contexto social e à temporalidade nos quais estão 

inseridos (Flick, 2009b).Dessa forma, a pesquisa qualitativa realiza uma leitura interpretativa 

do texto, das situações e dos registros (notas de campo, entrevistas, gravações, etc.), 

utilizando-os como representações das construções sociais e significações dos sujeitos 

pesquisados, inseridos num contexto histórico. 

Como pesquisa-ação, é umaforma de pesquisa participativa tem como foco o agir, 

sendo utilizada em diversos campos do saber e da atuação social (Baldissera, 2001; Souza, 

2014). Apesar da falta de consenso quanto a sua origem, autores (Engel, 2000; Haguette, 

2014; Souza, 2014) demarcam o seu surgimento a partir dos estudos de Kurt Lewin na 

psicologia social na década de 1940. Também surgiu como crítica à metodologia de pesquisa 

tradicional que valorizava a objetividade dos estudos, a neutralidade e o distanciamento do 

pesquisador.  

Haguette (2014) faz uma diferenciação entre pesquisa participante e pesquisa-ação. 

Ela reserva o uso da terminologia pesquisa participante para o trabalho decorrente da 

experiência, na América Latina, que tinha como foco a base da estrutura social – os oprimidos 

e dominados pelo Estado. Já o termo pesquisa-ação édestinado por ela às práticas 
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descendentes da experiência francesa, de origem europeia, que foi direcionada às instituições 

e movimentos sociais tidos como portadores de “uma violência simbólica” (Haguette, 2014, 

p.103).  

Na pesquisa-ação, o objetivo é a mobilização e participação dos sujeitos que, através 

da investigação crítica e reflexiva de suas próprias práticas, produzem novos saberes. O 

trabalho compartilhado amplia a consciência dos participantes, que, de modo cooperativo, 

rompem com as práticas e discursos já estabelecidos, promovendo a sua própria mudança de 

atitude (Baldissera, 2001; Engel, 2000).  

 Nesse sentido, pensamos que a atividade aqui proposta funciona como uma ação que 

propicia um “corte” na hegemonia de um discurso universal a respeito das mulheres que se 

encontram em situação de violência doméstica. Apresentar as falas das próprias participantes 

é fazer um contraponto aos saberes já instituídos e culturalmente aceitos – tanto para as 

próprias mulheres, quanto para nós, para a sociedade e para o Estado – sobre quem elas são, o 

que precisam e que tipo de trabalho podemos lhes ofertar.  

 

4.1. A abordagem (auto)biográfica e as oficinas 

 

A grande variedade metodológica utilizada nos estudos qualitativos é ressaltada por 

autores como Denzin e Lincoln (2006), Flick (2009a) eMinayo (2015). Dentre as 

possibilidades, utilizamos para esta pesquisa a abordagem (auto)biográfica – através dos 

relatos autobiográficos das oficinas com as mulheres abrigadas – que permite a produção de 

sentidos e a ressignificação das situações e dos acontecimentos da existência de cada sujeito 

(Delory-Momberger, 2012a). 

Minayo (2014), que utiliza o termo história de vida generalizando outras 

denominações (narrativas de vida, autobiografia, etno-história, etnobiografia), classifica tais 
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estratégias como modalidades de abordagem compreensiva. De cunho antipositivista e 

nascidos sob a influência de Dilthey e Weber, os teóricos compreensivistas defendem a 

interação social como forma de significar o ambiente, uma vez que a compreensão e a 

inteligibilidade são propriedades específicas dos fenômenos sociais. Segundo a autora, “a 

história de vida pode ser a melhor abordagem para se compreender (...) as respostas 

situacionais a contingências cotidianas” (p. 154). E destaca várias teorias que a utilizam: “o 

marxismo, o estruturalismo, a fenomenologia, o empirismo, o interacionismo simbólico, a 

hermenêutica e outros” (Minayo, 2014, p. 158). 

Interessa-nos, então, as falas das mulheres entendendo que naquilo que elas 

comunicam está presente não só a reprodução de suas histórias, mas também algo de si 

mesmas.  Assim, mais que o sentido estrito, limitado aos fatos numa lógica temporal, 

partimos de outro ponto de vista que abrange o estado de espírito, a maneira como 

compreendem e podem compreender o que narram, as crenças, os valores, o contexto e a 

experiência vivida por quem fala.   

 Criado a partir dos trabalhos com histórias de vida, o movimento (auto)biográfico no 

Brasil recebeu forte influência da História Oral e desenvolveu-se intensamente no contexto 

educacional, principalmente a partir de 1988, com a publicação do livro O método 

(auto)biográfico e a formação, de autoria de Antônio Nóvoa e MathiasFinger. Souza (2007) 

destaca esse trabalho na abordagem de processos de formação, investigação ou investigação-

formação de professores, ressaltando-o como resultado da influência de várias áreas do 

conhecimento. O autor também cita que ele se estende a “(...) outras áreas que tomam as 

narrativas como perspectiva de pesquisa e de formação” (Souza, 2007, p. 60).  

 Os trabalhos com história de vida surgiram num momento em que era crescente a 

insatisfação com os métodos de investigação vigentes: experimentais, rigidamente 

estruturados, mecanicistas. Apesar de seu valor, tais métodos deixavam vários pontos sem 
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explorar, sobretudo para as ciências humanas (Bueno, 2002; Ferrarotti, 1991). A influência do 

estruturalismo e a preocupação com os aspectos subjetivos, envolvidos na vida dos atores 

sociais, tornou-se um berço favorável ao desenvolvimento de metodologias de pesquisas 

qualitativas, incluindo a história de vida.  

 Essa se desenvolveu já no início do século XX, nos Estados Unidos, a partir dos 

trabalhos da Escola de Chicago, que se utilizou de métodos empíricos como história ou 

relatos de vida para o estudo de uma sociologia urbana, considerando a cidade como o campo 

da pesquisa. E desde 1960 até hoje tem se desenvolvido em diversos países: França, 

Inglaterra, Suíça, Canadá, Portugal e América Latina (Alberti, 2014; Souza, 2006). Dentro das 

diferentes tipificações existentes para o seu trabalho (história oral, biografia, autobiografia, 

entre outras), a abordagem (auto)biográfica tem constantemente sistematizado suas pesquisas, 

produções e práticas, constituindo-se como um “(...) modo de compreensão por si mesma, 

trazendo dentro de si seu próprio valor hermenêutico e heurístico” (Delory-Momberger, 

2012b, p. 11). 

 Ao pensarmos na realização de oficinas como dispositivo de trabalho com as mulheres 

abrigadas, consideramos a necessidade de não reproduzir mais uma das diversas entrevistas 

realizadas durante o processo de abrigamento: entrevistas feitas, comumente, mais de uma 

vez, na delegacia de mulheres, no Instituto Médico Legal(IML) – se for o caso –, no Centro 

de Referência da Mulher Cidadã – Elizabeth Nasser e na Casa Abrigo Clara Camarão. Todas 

efetuadas no mesmo dia. Frente a essa repetição exaustiva e em virtude de não nos interessar 

somente “conseguir” dados para a pesquisa, buscamos adotar através das oficinas uma postura 

de respeito perante essas mulheres já violentadas de diversas formas. Com isso, esperávamos 

acolhê-las para ouvi-las no que quisessem nos contar, a partir de seus próprios pontos de 

vista. 
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Além disso, uma das possibilidades das oficinas é a inserção do sujeito na rede de 

trocas simbólicas, uma vez que, ao se expor, o participante foge do automatismo e da pura 

repetição. Ele passa a ser investido pela cultura e pelas relações sociais, permitindo o contato 

com seus conflitos psíquicos – incluindo sentimentos, fantasias e expectativas – bem como a 

ressignificação e construção de novos sentidos para a sua história de vida (Costa, Cadore, 

Lewis & Perrone, 2013).  

As oficinas terapêuticas surgiram em decorrência da experiência de Nise da 

Silveiracom pacientes psiquiátricos na década de 1970, quando a psiquiatra inaugurou uma 

nova modalidade de tratamento, em que substituiu o trabalho – enquanto modelo terapêutico – 

pela arte, como expressão de conteúdos inconscientes (Greco, 2005). A partir do final dos 

anos de 1980, elas passaram a ser realizadas como dispositivo de reabilitação psicossocial, 

sendo atualmente utilizadas em outros campos e serviços e também com outras finalidades: na 

educação (Martins, Martins,&Manchur, 2014), no CAPSi (Costa et al.,2013), em hospital 

geral (Silva et al., 2012), entre outros. 

Figueirêdo, Silva, Nascimentoe Souza (2006) destacam nas oficinas as funções de 

construção coletiva do conhecimento, de análise da realidade, de confronto e troca de 

experiências. Porém, mais que um lugar para produção de conhecimento e aprendizagem, elas 

são um campo propício para que a atividade artística e criação do “novo” promovam a 

expressão da singularidade e subjetividade. Dessa forma, a metodologia que usamos, além de 

facilitar o acesso aos relatos das mulheres, disponibilizou para elas um espaço com 

possibilidade para a elaboração de vivências traumáticas, bem como o vislumbre de diferentes 

alternativas para suas vidas.  

A escolha pela metodologia da (auto)biografia como norteadora para a execução das 

oficinas também se deu em função deela propiciar um olhar a partir da experiência dos 

próprios sujeitos. Para Rizzini, Castro e Sartor (1999), o objetivo da história de vida “(...) é 
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investigar como o informante vivencia ou vivenciou determinada situação” (p. 69), sendo 

muito útil para conhecer a visão de mundo, a expectativa de vida, os projetos, os sonhos e as 

formas de perceber as relações entre diferentes situações, dentre outros dados. 

Ademais, as narrativas autobiográficas são fortemente marcadas pela subjetividade. 

Elas podem ser contadas e recontadas de vários modos e com novos sentidos, constituindo-se 

como um espaço de reflexão, uma vez que são “(...) a forma através da qual o sujeito é capaz 

de significar sua existência narrativamente, de forma simbólica, a partir da ordenação dos 

fatos experienciados” (Gaspar, Pereira,&Passeggi, 2013, p. 2). Assim, de maneira pouco 

invasiva, as oficinas de relatos autobiográficos permitiram, além do conhecimento sobre as 

narrativas, gerar provocações promotoras de ressignificações e atribuição de sentidos e 

significados às experiências vividas.  

 

4.2. Estratégias operacionais da pesquisa 

 

4.2.1. O campo da pesquisa 

 

As casasabrigo se inserem no Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e seguem 

os princípios e orientações da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher. Estão incluídas na tipificação dos serviços socioassistenciais, denominadas como 

“serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência” (Diretrizes 

Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco e de Violência, 2011, p. 

21). 

No município de Natal, o serviço casa abrigo foi criado pela Lei nº 070 (1997). No 

entanto, foi fechado no ano de 2002 (Melo, 2004), só voltando a ser ofertado em 2005, por 
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ocasião da inauguração da Casa Abrigo Clara Camarão5. Enquadra-se no eixo da assistência e 

configura-se como medida protetiva de urgência. Atualmente, é um serviço sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres da Cidade do 

Natal(SEMUL). Está a cargo do Departamento de Prevenção e Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher, o qual, por sua vez, encontra-se subordinado à Secretaria Adjunta da Mulher, 

ligada diretamente à Secretária da Pasta.  

 O serviço abriga mulheres vítimas de violência doméstica, em risco de morte, e seus 

dependentes menores de 18 anos, oriundos dos municípios de Natal/RN e Parnamirim/RN. 

Eles geralmente são encaminhados pelo Centro de Referência da Mulher Cidadã - Elisabeth 

Nasser, em Natal, e pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), 

em Parnamirim. Os referidos locais funcionam realizando um primeiro atendimento, uma 

espécie de “triagem”, que acolhe a demanda espontânea ou oriunda das DEAMs e as 

encaminha, quando necessário, para o abrigamento. 

A pesquisa se desenvolveu na própria Casa Abrigocom as mulheres abrigadas.  A 

nossa aproximação com o campo se deu, inicialmente, através de contato com a responsável 

pela SEMUL no início do ano de 2015. Na ocasião, fizemos a apresentação do projeto e 

conversamos sobre o funcionamento da Secretaria e da Casa e sobre qual seria a melhor forma 

para nossa inserção no abrigo. Combinamos, pois, que primeiro realizaríamos alguns 

encontros com a equipe técnica. Isso nos aproximaria dos profissionais, das rotinas, da 

dinâmica da casa e também dos problemas e dificuldades enfrentados para a realização do 

trabalho.  

Ao todo, realizamos quatro encontros que se encerraram no primeiro semestre de 

2015, e posteriormente mais um encontro – no segundo semestre – desta vez com a equipe de 

apoio. À época, a equipe técnica era composta por três assistentes sociais, uma psicóloga e 

                                                           
5A. C. A. Mendes, comunicação pessoal, 22 de fevereiro de 2015. 
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uma pedagoga. A equipe de apoio contava com uma auxiliar de serviços gerais, quatro 

cozinheiras, dois vigias noturnos, um guarda municipal, um motorista, uma auxiliar de 

cozinha, uma cuidadora noturna e duas educadoras sociais.  

Durante nossas visitas ao serviço, todos nos acolheram muito bem, e pudemos nos 

reunir num clima de aprendizado e contribuição. De nossa parte, acolhíamos as colocações 

dos profissionais e tínhamos oportunidade para fazer questionamentos e pontuações, os quais, 

por sua vez, fomentavam discussões pertinentes ao que estava sendo trabalhado. 

Nesses encontros, percebemos que, de modo geral, todos trabalhavam com o desejo de 

que tudo funcionasse da melhor maneira possível. As principais queixas da equipe técnica 

diziam respeito à reinvindicação de qualificação/aperfeiçoamento profissional, falta ou 

problemas relacionados aos recursos materiais e dificuldades para o trabalho em rede. Nesse 

tempo, a secretaria estava tentando articular um projeto de capacitação voltado especialmente 

para esse serviço. Além disso, tanto a secretária quanto a chefe do Setor de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher tentavam acompanhar de perto os maiores obstáculos que surgiam. 

No tocante à escassez de recursos, havia a tentativa de sanar o problema improvisando outros 

caminhos, tais como: por falta de tinta para impressão, preparar os documentos, reuni-los e 

levá-los para serem impressos na sede da secretaria. Às vezes, havia dificuldades com a linha 

telefônica, que precisava ser sigilosa, e problemas referentes à manutenção de uma casa 

comum, como reparos na bomba d’água, entre outros. Outro grande obstáculo consistia na 

articulação dos serviços em rede. Como a Casa precisa mudar constantemente de endereço, a 

fim de salvaguardar o sigilo, é necessário estabelecer sempre um contato com as instituições 

do território nos quais as usuárias podem necessitar de atendimento, tanto na rede de saúde 

como na de assistência, além do âmbito jurídico. E isso nem sempre é fácil nem tão pouco é 

compreendido de imediato. Certa vez, a assistente social de uma unidade de saúde recusou-se 



72 
 

a acelerar um atendimento, alegando que a mulher era uma usuária como “outra qualquer”, e 

desconsiderou o risco que esta corria ao ficar exposta na instituição por muito tempo. 

A equipe de apoio, por sua vez, apresentou questões referentes, sobretudo, ao 

relacionamento com as mulheres. Foi recorrente, na fala de seus integrantes, a dificuldade em 

separar o “convívio” de um relacionamento “profissional”. Colocaram que o serviço no 

“formato casa” (referindo-se a uma residência) fazia surgir a demanda de um relacionamento 

mais próximo por parte dos que estavam abrigados. Assim, era comum que as mulheres se 

aborrecessem, tivessem ciúmes, reclamassem e comparassem o tratamento que cada 

profissional lhes dispensava. A própria equipe, por sua vez, tinha dificuldades em suportar o 

desagrado que causava nas usuárias.  

Durante as reuniões, percebemos que os profissionais puderam expor mais que as 

rotinas, encaminhamentos e problemas enfrentados. Eles também abordaram dificuldades 

pessoais que se traduziam através dos próprios limites e aflições diante dos casos e 

atendimentos. Por vezes, o desamparo ocasionado pela sensação de não saber o que fazer, ou 

ainda por achar que as ações não tinham os resultados esperados, era visto como desmotivante 

e frustrante. 

Nesse sentido, os encontros e a oportunidade que toda a equipe teve em se colocar 

serviram tanto como local seguro e de conforto para suas angústias e discussões, quanto para 

o estabelecimento de um laço estreito, que se firmou e se expressou através do nosso 

acolhimento e cuidado com os profissionais, com a instituição e com a pesquisa. Em resposta, 

todos se sensibilizaram com o nosso estudo e aderiram à nossa proposta de trabalho, 

contribuindo da melhor forma possível.  

 

4.2.2. Colaboradoras do estudo 
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 As mulheres participantes do nosso estudo são vítimas de violência doméstica 

abrigadas na Casa Abrigo Clara Camarão, em Natal/RN. A violência doméstica sofrida por 

esse grupo é inegável, tendo sido reconhecida e atestada pelos dispositivos disponíveis na 

rede de assistência à mulher (CREAS; Centro de Referência da Mulher Cidadã - Elizabeth 

Nasser; DEAMs).  

Como critério de inclusão, estabelecemos que participariam das oficinas as mulheres 

que assim desejassem, maiores de 18 anos, uma vez que essas podem responder civil e 

criminalmente por seus atos e têm autonomia legal para escolher participar ou não do estudo. 

Ao todo, participaram das oficinas dez mulheres abrigadas; entretanto, a oficina piloto feita 

com três delasnão foi usada para a análise dos dados, uma vez que não foi gravada. Em 

consequência disso, o estudo finalconsiderou o trabalho com sete mulheres. 

É importante lembrarmos que, por se tratar de um estudo qualitativo, a amostragem 

revelou-se suficiente, uma vez que seu foco não era um elevado número de sujeitos, e sim a 

compreensão dos processos subjetivos estudados no fenômeno. Diferentemente das pesquisas 

quantitativas, o objetivo de uma análise qualitativa não é a generalização dos resultados, mas, 

simo aprofundamento/compreensão da informação. Assim, o material produzido não precisa 

abranger a totalidade de opiniões, mas apresentar os muitos pontos em comum, destacando a 

singularidade de cada participante (Gomes, 2015). 

Em pesquisas qualitativas, o ponto ou critério de saturação diz respeito ao momento 

em que não é mais produtiva a coleta de dados, seja porque não surgem mais contribuições 

novas, seja porque os dados que já foram construídos estabelecem boas categorias de análise. 

É o que, Minayo (2014) destaca ao chamar a atenção para tal critério de saturação, 

entendendo-o como “o conhecimento formado pelo pesquisador, no campo, de que conseguiu 

compreender a lógica interna do grupo ou da coletividade em estudo” (p.197).  
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Ao chegar pela primeira vez à casa abrigo, a mulher é acolhida e informada sobre o 

funcionamento da instituição. Seu celular é recolhido e fica desligado para evitar que seja 

rastreado pelo agressor. Normalmente, elas chegam muito cansadas e desconfiadas, e às vezes 

famintas após um dia de idas e vindas às instituições para os devidos encaminhamentos. 

Nesse momento inicial, ainda é preciso ouvir as regras sobre o funcionamento da Casa e fazer 

o inventário de tudo o que trouxeram: roupas, sapatos, brinquedos, etc. Só então elas tomam 

banho e vão se alimentar e alimentar seus filhos. Comumente, tenta-se acomodar cada família 

em um quarto só para ela.  

À época da pesquisa de campo, observamos que,em geral, não existiam atividades pré-

estabelecidas para as abrigadas, que passavam muito tempo ociosas, com exceção da 

atividade de lavar e passar a roupa da família e tomar conta das crianças. Às vezes,elas 

contribuíam para a organização da Casa e, eventualmente, a equipe fazia alguma oficina do 

tipo “cuidados de beleza” e palestras. Eram também comemoradas as datas festivas como 

carnaval e aniversários coletivos. Ainda eram realizadas sessões de filmes e alguns passeios, 

sendo que estes últimos, por questões de segurança, não eram agendados nem informados 

com antecedência – somente no dia. Consultas médicastambém eram agendadas quando 

necessário e aconteciam com o devido acompanhamento. 

Já os atendimentos psicológicos e/ou sociais eram realizados de praxe no início do 

abrigamento, e após isso aconteciam de acordo com a necessidade e/ou solicitação de cada 

mulher. Além desses, havia também um trabalho de pedagogia direcionado principalmente 

aos filhos das abrigadas, que ficavam sem frequentar a escola nesse período, mas também 

podia se estender às mães, se fosse o caso.  Por fim, no rol das ações institucionais, às vezes 

eram feitas rodas de conversa, geralmente em função de desavenças entre as mulheres, que 

aconteciam em alguns casos. 
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No tocante ao tempo de permanência das abrigadas na instituição, esseé variável. Após 

serem deferidas as medidas protetivas para a mulher, as quais consistem num conjunto de 

açõesvisando garantir sua segurança – como o afastamento do agressor do local de 

convivência, a determinação de limite mínimo de distância a ser mantido da vítima, a 

suspensão ou restrição de posse de arma e ainda a fixação de pensão alimentícia – o 

desabrigamentoé viabilizado, mas só se efetiva quando a equipe encontra um local seguro 

para a família. Há casos nos quais a demora restringe-se a poucos dias, e outros que 

ultrapassam um mês de espera. De acordo com as Diretrizes para Abrigamento(2011), esse 

prazo pode se estender entre 90 e 180 dias.  

Apesar dos esforços do serviço em proporcionar um ambiente acolhedor e em tornar 

agradável a permanência da família na instituição, eram comuns as reclamações das mulheres 

à medida que o tempo ia passando. Alegando que se sentiam “presas”, sem liberdade, algumas 

se retraiam, outras pressionavam os profissionais para que fosse realizado rapidamente o 

desabrigamentoe, de modo geral, quase todas verbalizavam que estavam arrependidas de 

terem dado início a esse processo. Esse estado de humor acabava atingindo as demais que 

estavam na casa e se agravava diante dos questionamentos dos filhos sobre o pai e sobre 

quando iriam embora.  

A maioria das mulheres que estava abrigada durante as nossas visitas tinha um perfil 

jovem, com idade predominando entre os 20 e 30 anos, com exceção de duas, sendo que uma 

destas tinha 40 anos ea outra já contava 59 anos. Nenhuma delas trabalhava fora de casa, 

ocupando-se somente das atividades domésticas. Algumas já haviam trabalhado, mas 

deixaram o emprego quando foram conviver com os companheiros. A maioria dos 

relacionamentos tinha mais de uma década de anos. Havia dois, entretanto, com 7 e 5 anos de 

duração, e só uma mulher trocava comumente de parceiro, embora já estivesse com seu 

último companheiro há 2 anos. Todas as mulheres apontaram a bebida como um agravante da 
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situação e, às vezes, referiam-se ao tempo em que os companheiros começaram a beber como 

o momento do início das agressões. Duas delas também disseram que, na adolescência, 

tinham sido levadas pelas famílias a uma “casa de passagem”, porque eram muito “danadas” e 

“davam trabalho”.  

Como forma de garantir o anonimato das mulheres, doravante vamos nos referir a elas 

através dos nomes que escolheram dar para as suas caixas6. Contudo, por haver uma 

semelhança entre duas delas, visto que uma escolheu o nome amor e outra, amor infinito, 

ainda atribuímos uma numeração à cada uma, de maneira a ficar mais clara a diferenciação.  

A seguir, apresentamos uma breve caracterização das participantes:  

Amor (Mulher 1): 

 Amor é uma senhora de 59 anos. Apresenta uma fisionomia ao mesmo tempo doce e 

melancólica. Gosta bastante de desenhar. É uma pessoa tranquila e agradável e se relaciona 

bem com todos na instituição. Tem três filhos de seu primeiro casamento: duas mulheres com 

35 e 34 anos e um rapaz com 25 anos de idade. Teve dois relacionamentos que duraram 14 e 

13 anos, respectivamente. Em ambos sofreu violência, assim como sua mãe, que trazia um 

histórico de agressões nos relacionamentos. Mas, segundo ela, a mãe nunca se separou, 

convivendo com cada companheiro até enviuvar.  Desde cedo, Amor sonhava em ser dona de 

casa. Diz que sua história é “horrorosa” e se sente “desanimada e sem esperança”.  

 

Paz (Mulher 2): 

 Paz carrega um olhar endurecido e se apresenta como uma pessoa “difícil”. 

Normalmente, está insatisfeita por alguma razão. Foi criada pelos avós maternos, embora 

mantivesse contato com sua mãe. Não raro, sente-se abandonada/desprezada: pela mãe, pela 

                                                           
6As caixas foram um recurso expressivo utilizado na realização das oficinas, e que representavam a vida de cada 
mulher. Eram distribuídas individualmente, e nelas as participantes colocavam recortes, desenhos e escritos que 
produziam para falar de suas histórias. Serão retomadas mais à frente, no tópico Instrumento de construção de 
dados. 
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avó, pelo companheiro, pela própria equipe da Casa. Na adolescência, seu namorado a traiu 

com sua irmã, o que a deixou bastante decepcionada e “descrente” na vida. Teve um breve 

envolvimento com drogas. Hoje, está com 27 anos e tem uma filha com 4 anos de idade. Seu 

último relacionamento já durava 7 anos. Diz que apesar dos momentos ruins, era com o 

companheiro que podia contar. Exclama que sua história é “muito difícil”.  

 

Alegria (Mulher 3):  

 Alegria é uma mulher falante e comunicativa. Gosta de passear, ir a festas e se divertir.  

Tem 26 anos e quatro filhos, com 6, 5, 3 e 1 ano de idade.  Seu relacionamento durou 10 anos. 

Nesse período, esteve afastada da família e dos seus amigos pessoais, só convivendo com os 

amigos de seu companheiro. No início da relação, tinha um emprego, mas depois pediu 

demissão, por exigência dele. Não tinha vergonha de dizer que sofria violência, mas não 

contava à mãe, por receio de que ela pudesse tomar alguma atitude e “se prejudicasse” por 

isso. Apreciava a vida social e os passeios que fazia com o marido e sente falta disso.  

 

Coragem (Mulher 4): 

 Coragem tem 33 anos e gosta de conversar. Apesar de sua história, tem um brilho no 

olhar que transmite vivacidade. Estava em um relacionamento de 20 anos, que gerou duas 

filhas com 20 e 9 anos, e um rapaz, com 17 anos de idade. Sonha em ter um trabalho que lhe 

dê sustento e independência. Gosta de arrumar e cuidar da casa e pensa que essa seria uma 

opção de trabalho que lhe daria prazer. Disse que certo dia criou coragem para revidar as 

agressões físicas que sofria. Acha que seu marido não a levava para passear porque engordou 

e está feia. Com o tempo, ficou “desgostosa” com a vida. Tem vergonha que as pessoas vejam 

as marcas de agressão em seu corpo. Um de seus irmãos, quando soube de uma agressão que 
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ela sofreu, atirou em seu companheiro. Depois disso, foi assassinado, e disseram-lhe que o 

autor do crime tinha sido o sobrinho de seu esposo.  

 

Presente (Mulher 5): 

 Presente está com 29 anos e tem seis filhos menores de 13 anos de idade (ela se 

atrapalha um pouco com a idade exata de cada um). Estava morando na rua, na ocasião do 

abrigamento. Os dois filhos mais novos estavam com ela, e agora estão numa unidade de 

acolhimento. Outros dois moram com sua mãe, um com o pai da criança, e outra foi adotada. 

É usuária de drogas e troca de parceiros com relativa frequência. Seu comportamento é 

agitado, e ela costuma ficar provocando as outras mulheres com piadas e comentários sobre 

cada uma. Chegou a brigar com uma delas, causando grande tumulto na Casa. Disse que, 

quando mais nova, sua mãe vivia reclamando com ela porque era “trabalhosa e namoradeira”. 

Seu pai a levou para passar um tempo numa “casa de passagem” para que “acalmasse” seu 

comportamento, mas segundo ela, “não funcionou”. Fala queparou de estudar aos 16 anos de 

idade e começou “a parir um menino atrás do outro”. Enfatiza que não gosta de ficar sozinha.  

 

Amor Infinito (Mulher 6): 

 Amor Infinito é bastante reservada, calada e observadora. Interage pouco com as 

outras mulheres. Tem 31 anos e seis filhos: três meninas com 14, 11 e 10 anos e três meninos 

com 6, 4 e 3 anos de idade. Disse que não teve um “passado bom”, pois sua mãe só gostava 

de seus irmãos. Na adolescência, seus pais a colocaram numa “casa de passagem” para que 

melhorasse o seu comportamento, mas “foi pior”. Foi morar com seu companheiro aos 14 

anos de idade, chegando a conviver com ele por 16 anos. Acreditava que as proibições do 

marido em relação ao estudo e trabalho eram porque ele não queria dividi-la com ninguém, e 

isso fazia com que se sentisse importante. Começou a beber estimulada pelo marido. Seu pai 
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já faleceu e, hoje, sua mãe se reaproximou dela. Sente muita raiva de si mesma e da vida que 

“não presta”. Acredita que não vale nada para ninguém, só para o companheiro, mesmo que 

só receba a raiva e agressividade dele. Não se “reconhece” mais e se sente uma perdedora.  

 

Esperança (Mulher 7): 

 Esperança é uma mulher bonita e asseada. Tem a fala mansa, com certa dose de 

tristeza. Sonhava em ser mãe e ter independência financeira e também em ter uma família que 

se amasse e fosse compreensiva. Aos 40 anos, tem quatro filhos: três meninas com 9 meses, 

14 e 15 anos e um menino com 13 anos de idade. Vivia numa relação há 5 anos. Seus irmãos 

costumavam chamá-la de “chata” e diziam que ela era “enjoada”. Apesar de sua mãe a 

proteger, seu pai lhe batia algumas vezes e dizia que era para ela “aprender a obedecer”. Não 

quer ficar só. Sente-se “seca” por dentro, sem fé, sem sonhos. Fala que era bonita, cheirosa e 

gostava de se arrumar, e que agora está feia e sem gosto pela vida. Reclama que está cansada. 

Pede a Deus que não a deixe desistir de ser feliz.  

 

4.2.3. Instrumento de Construção de Dados 

 

Como dito antes, realizei7 as oficinas na própria Casa Abrigo Clara Camarão, em um 

espaço no qual a pedagoga já desenvolvia atividades com as crianças e os adolescentes. O 

espaço é agradável, claro e ventilado, com porta e janela de boas dimensõese mede 

aproximadamente 14m². Possui uma mesa grande com seis cadeiras, um balcão fixo na parede 

e ar condicionado. As atividades aconteceram aos sábados no mesmo horário em que a 

pedagoga se encontrava na Casa, uma vez que ela se disponibilizou a ficar com as crianças 

para que as mães pudessem participar do trabalho proposto.  Do total de quatro encontros, 
                                                           
7Neste tópico, preferimos utilizar o verbo na primeira pessoa do singular, para evitar confusões e deixar claro 
que somente a pesquisadora frequentou o abrigo. 
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dois aconteceram à tarde, e outros dois pela manhã, no período entre agosto e novembro de 

2015.  

Pela própria dinâmica da casa, as oficinas realizadas se constituíram em um único 

encontro com cada grupo de mulheres, com exceção de uma delas que participou de dois 

encontros, uma vez que ainda estava na Casa por ocasião da outra oficina.   

Quando eu chegava para realizar o trabalho, a coordenadora da Casa Abrigo já havia 

conversado com as mulheres sobre minha ida ao local. Eu aguardava na sala destinada à 

atividade, enquanto uma profissional da equipe ia chamar as mulheres. Nesse momento, as 

crianças geralmente corriam, fazendo algazarra e dirigindo-me olhares curiosos. Algumas 

delas se aproximavam e até se sentavam à mesa. À medida que as mães iam chegando, elas 

iam se retirando, sendo levadas para alguma atividade que a profissional havia planejado.  

Raras vezes uma mulher chegava “aberta” à oficina. Em geral, elas vinham 

impacientes, perguntando o que era aquilo e dizendo que não queriam “conversar”. Uma 

delas, numa ocasião, disse que não queria “conversar”, que já tinha “conversado demais”. Tal 

fala foi um dado que confirmou ser acertada a escolha pelas oficinas. Provavelmente, se eu 

tivesse escolhido realizar entrevistas, haveria grande resistência e maior incômodo para 

falarem.  

Quando se sentavam, elas olhavam desconfiadas para o material – revistas, papel, cola, 

tesoura, caneta, lápis de cor e hidrocor – que eu tinha colocado em cima da mesa. Olhavam 

particularmente para uma caixa que, conforme suas falas, parecia uma caixa de presente. A 

referida caixa serviu, a princípio, como instrumento provocativo e enigmático, despertando-

lhes a curiosidade e ajudando a disponibilizá-las para o momento. 

Eu então me apresentava, dizia que era psicóloga e explicava a minha proposta de 

trabalho. Falava que elas iriam produzir um material utilizando recortes, colagens, desenhos 

e/ou escritos para contar suas histórias. Em seguida, colocariam esse material na caixa, que 



81 
 

representaria a vida de cada uma delas. Ressaltava que estava interessada em ouvi-las no que 

quisessem contar sobre suas vidas, não importando se era algo que já tinha acontecido, algo 

do momento presente e/ou ainda do que elas pensavam para o futuro. Dizia-lhes que podiam 

falar sobre o que quisessem. Nesse momento, eu percebia que elas ficavam um pouco mais à 

vontade, e começavam a concordar em participar.   

A partir disso, eu tratava das questões legais da pesquisa, apresentando-lhes e 

explicando a importância do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do 

Termo de Autorização para Gravação de Voz8. Algumas mulheres ficavam então bem 

preocupadas, com receio de que aquele documento, junto ao que fosse falado, pudesse ser 

utilizado no processo judicial para prejudicá-las. Apesar de meus esclarecimentos e da 

garantia de que os dados só seriam usados para fins de estudo, duas mulheres preferiram não 

participar da oficina e se retiraram da sala em que estávamos reunidas.  

Após a devida anuência das que ficavam, iniciávamos os trabalhos. Eu distribuía as 

caixas e folhas de papel, disponibilizava os instrumentos e explicava que elas teriam um 

tempo, entre 15 e 20 minutos, para organizar um material que abordasse a vida delas, o qual 

seria colocado na caixa. Esse tempo inicial acabou se transformando numa atividade lúdica e 

muito prazerosa, em que ficavammais relaxadas e descontraídas. Algumas desenhavam e/ou 

colavam e mostravam à pessoa ao lado, rindo e fazendo brincadeiras. Também faziam 

comentários de que gostariam de ter um dia inteiro para fazer aquela atividade a fim de que 

tudo “saísse bem feito”.  

Era um momento no qual nos encontrávamos todas reunidas em torno de uma mesa, 

como diriam as palavras de Lange (2012) – “oficinando” – uma vez que aquela atividade não 

buscava a construção de um produto que segue as normas artísticas de um escrito ou ainda de 

uma obra de arte (desenhos, colagens). Ao contrário, era uma construção livre, que permitia 

                                                           
8As oficinas foram gravadas em aparelho para gravação de voz da marca Sony, modelo ICD-PX 240. 
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ao sujeito lidar com a crítica do grupo e sua autocrítica, além de responsabilizar-se pela 

autoria de seu trabalho. O produto construído, além de aproximar a autora de seu mundo 

interior e de suas vivências, também facilitava o surgimento da fala para cada uma. E assim as 

mulheres podiam experienciar o exercício de independência através do “enfrentamento” tanto 

da caixa vazia como das tensões presentes no início do ato de relatar, responsabilizando-se 

pela escolha do que produzir/falar e de como falar. Tudo isso de maneira bem suave.  

Assim, cada encontro revelou uma dinâmica própria, e cada mulher tinha uma forma 

muito particular de se expressar e de se revelar. Enquanto umas eram mais falantes, outras 

eram mais reservadas. Houve ainda quem se limitasse apenas à sua narrativa, sem interferir na 

fala das demais. Como é próprio das oficinas, eu não seguia nenhum roteiro pré-estabelecido 

para o momento dos relatos, apesar de haver três eixos norteadores que gostaria de abarcar, os 

quaisdiziam respeito aos objetivos específicos do estudo: a percepção das mulheres sobre si 

mesmas numa relação de violência doméstica; as justificativas que acreditavam ser 

convincentes para tolerarem essa relação; e as suas expectativas após o abrigamento. 

Normalmente, esses eixos eram abordados espontaneamente nas narrativas; porém, caso não 

fossem, eu lhes pedia para que falassem sobre isso. 

Eu também me colocava, algumas vezes, apontando/questionando outras formas de 

compreensão em suas próprias falas, a fim de garantir a manutenção de um horizonte que se 

apresentasse como possibilidade de diferentes lugares a serem ocupados em suas vidas. À 

medida que cada uma ia falando, todas as demais escutavam atentamente. Às vezes, surgiam 

comentários ou colocações do tipo “comigo também era assim...” ou “no meu caso, não, é 

diferente...”; e assim as consonâncias e dissonâncias iam surgindo e permitindo a tessitura de 

novas tramas em suas vidas.  

Nesse sentido, possibilitar às mulheres pensar que aquilo que elas escolhem colocar 

nas suas caixas se transforma também no que elas podem escolher para as suas vidas, ressoa 
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como recriação e reorganizaçãodas relações e formas de laços que elas estabelecem. Isso 

mostra que uma oficina dessa natureza também pode ser um espaço de desconstrução de 

saberes e costumes cristalizados em direção a outras oportunidades. É o que aponta Bolívar 

(2012, p. 28), “(...) elyo se convierteenunproyecto reflexivo, que requieresu continua 

reconstrucción, al tiempo que se relata a losdemás”. 

De um modo geral, todos os relatos mostraram um passeio pela história de cada 

narradora: apresentaram um pouco de sua relação com sua família de origem e seus sonhos, 

passando pelo relacionamento que tinham com seus companheiros até o que pensavam para o 

futuro. Durante a realização do piloto, uma das mulheres, por iniciativa própria, nomeou a sua 

caixa, o que nos deu a ideia de pedir às demais que também fizessem o mesmo. Assim, 

pudemos usar os nomes que elas mesmas escolheram para representá-las. Ao final, todas as 

mulheres falaram positivamente sobre a experiência, tendo inclusive quem fizesse referência a 

ter recebido um “presente”. Até mesmo a equipe da casa chegou a comentar que o trabalho 

feito tinha “ecoado” durante toda a semana com depoimentos das participantes de que a 

experiência tinha sido muito boa. Segundo as profissionais, uma das mulheres disse que, se 

soubesse que “passar” pela psicóloga era tão bom, teria feito isso antes.  

Como dito antes, o encontro com cada grupo foi um encontro único. Dessa forma, 

cada trabalho portava início, meio e fim, ainda que o fim da oficina não apontasse para o 

“final da história” de vida de cada uma. Geralmente, nesse encerramento, havia uma grande 

surpresa da parte delas, ao saberem que ficariam de posse de suas caixas/vidas, pois achavam 

que eu recolheria o material e ficaria com ele. Essa foi uma escolha proposital, uma metáfora 

“concreta” de que é possível escolher novos modos para se responsabilizar/posicionar frente à 

própria vida.  

Outrossim, o término da oficina também permitia concluir que aquele espaço, 

contornado pelos limites e segurança ofertados pela Casa/instituição, também tinha sido um 
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local seguro para o desnudamento de cada uma que ali se pôs a trabalhar em sua história/vida. 

E mesmo sendo aquele um único encontro de oficina, ele prosseguia através dos pensamentos, 

reflexões e, sobretudo, nas marcas compartilhadas por cada mulher, não só naquele 

momento,mas tambéma posteriori, conforme diz Lange (2012, p. 190): “O trabalho acontece 

na oficina, mas os efeitos aparecem na vida”. Ainda que tais efeitos não sejam expressados 

somente por ações, podendo restringir-se às diferentes formas de pensar e compreender as 

situações e a si mesmas.  

 

4.2.4. Tratamento e análise dos dados 

 

 A hermenêutica visa a compreensão daquilo que é comunicado. Busca lançar luz às 

obscuridades e mal-entendidos da interpretação, procurando o sentido das ações humanas 

(Gadamer, 2015). Como já falamos, dentre os caminhos hermenêuticos possíveis, escolhemos 

partir dos pressupostos da hermenêutica gadameriana para trabalhar a análise dos dados. 

 Para tanto, é necessário observarmos alguns critérios, eleitos a partir das formulações 

de Gadamer. O primeiro diz respeito à consciência e suspensão de nossos próprios conceitos 

prévios a respeito de tudo o que sabemos e temos conhecimento sobre a violência doméstica 

contra a mulher e a sobre as próprias mulheres que se encontram nessa situação. Sabemos que 

é impossível desconsiderar nossos pré-conceitos, mas se nos mantivermos cientes de sua 

existência, poderemos adotar uma postura de abertura frente a esse encontro e ao 

entendimento do que pode ser construído.  

O segundo decorre praticamente do primeiro. Trata-se do diálogo a ser estabelecido 

com as narrativas, aceitando a alteridade que lhes é própria. Assim, não devemos considerar 

as experiências das mulheres na expectativa de um resultado que se baseia em elas romperem 

ou não com a relação violenta, ou ainda no que acreditamos ser melhor para cada uma. Ao 
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contrário, é necessário nos determos no processo dessas vivências, buscando compreender a 

comunicação daquilo que cada participante constrói acerca da sua existência e da sua própria 

verdade. Ou seja, naquilo que sua história de vida pode revelar. 

Nessa perspectiva, atendemos ao terceiro critério quando estamos atentos a criar a 

condição de uma verdadeira comunicação – no nosso caso, em particular, através do que elas 

falam e das nossas próprias pontuações – na qual as perguntas e respostas não reproduzem 

apenas o que foi comunicado, mas sim facilitam a fusão de horizontes, que supera a dicotomia 

sujeito-objeto. Não podemos nos considerar “pesquisadores” alheios a esse processo. Mesmo 

tendo papéis diferentes, estamos todas “juntas” durante a oficina, e isso favorece a partilha 

das experiências vividas e a compreensão que se dá através da linguagem. O que ouvimos nas 

oficinas, como ouvimos e aquilo que pontuamos e como pontuamos – no sentido de apontar 

um horizonte mais amplo de possibilidades para novos pontos de vista das mulheres sobre sua 

condição – possibilita esse encontro sensível e de acolhimento. 

Outro critério diz respeito à necessidade de nos mantermos atentos, reflexivamente, 

sem a pressa de “decodificar uma mensagem”. A compreensão é um exercício de “paciência”, 

no qual as nossas primeiras impressões devem nos direcionar a novas compreensões, mais 

apuradas em referência às primeiras. Ao mesmo tempo, também precisamos nos remeter ao 

contexto como um todo. Assim, toda a história da mulher precisa ser olhada na 

particularidade de cada evento, de cada situação, ao mesmo tempo em que se direciona para 

todo o contexto e vice-versa. É o movimento do círculo hermenêutico, que nos leva do todo 

para a parte e nos traz da parte para o todo. Ao final, precisamos reconhecer que aquilo que 

pudemos construir será o resultado de uma faceta do material, uma vez que o saber não se 

esgota.  

 Cientes desses critérios, passamos para o trabalho de análise. Iniciamos com as 

transcrições das oficinas. Em seguida, agrupamos todas as narrativas de cada mulher, 
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separadamente, de modo que, ao final, tivéssemos um texto corrido em forma de relato 

pessoal. Desse ponto em diante, avançamos também com os passos sugeridos por Gomes 

(2015), que se inicia com a leitura exaustiva e compreensiva do texto, visando a impregnação 

do material, além da visão de todo o conjunto e de suas particularidades. Em seguida, 

passamos aos recortes das narrativas e expressões utilizadas pelas mulheres, buscando as 

ideias principais, tendo como baliza os eixos definidos para os objetivos específicos. Nesse 

ponto, retornamos várias vezes ao texto inicial, tentando expandir os conceitos iniciais para 

apreender o que foi, por ele, comunicado. A partir de então, confrontamos numa relação 

dialógica os dados com o contexto sociocultural e com o referencial teórico da pesquisa, a fim 

de esclarecer e refinar os sentidos construídos. Por fim, procedemos à elaboração da síntese 

interpretativa que contemplou as etapas anteriores.  

  Em vista disso, demonstramos na tabela a seguir caminho percorrido durante o 

processo de análise dos dados: 

 

Tabela 1 

Caminho percorrido para a análise dos dados 

 

 

 

Mulheres 

Recortes narrativas/expressões Sínteses/eixos 

Recortes 
das 

narrativas 

Ideias 
principais 

Sentidos 

construídos  

Síntese 
eixo 1: 

Como se 
percebe na 

relação 

Síntese eixo 2: 
Justificativas 

para não 
romper a 
relação 

Síntese eixo 3: 

Expectativas de 
futuro após o 
abrigamento 

Mulher 1       

...       

Mulher 7       

 

 

4.2.5. Análise dos riscos, benefícios e medidas de proteção 
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 É importante ressaltar que a pesquisa jamais teve como objetivo provocar sofrimento 

psíquico referente a traumas que foram vivenciados. Para isso, deixamos claro que as 

participantes estavam livres para falar se quisessem, e o que desejassem. Entretanto, não 

poderíamos desconsiderar a possibilidade de que, espontaneamente, fossem relatados fatos e 

vivências traumáticas que pudessem gerar desconforto emocional. Nesses casos, faríamos o 

acolhimento e suporte terapêutico inicial. Além disso, a Casa Abrigo dispõe, em seu quadro 

de funcionários, de psicóloga, presente diariamente na instituição, que poderia fazer o 

acompanhamento durante o período do abrigamento. E, casofosse necessário, após a saída da 

Casa Abrigo, encaminharíamos a mulher participante a um dos serviços de 

psicologiadisponíveis nas clínicas-escola das universidades ou da própria rede de atendimento 

nas unidades de saúde. 

Como benefícios para a participação das oficinas, as mulheres abrigadas tiveram um 

espaço de acolhimento e escuta e a oportunidade de elaboração e ressignificação de vivências 

dolorosas em suas vidas, especialmente no tocante ao tema violência doméstica. Isso 

aconteceu já que os fatos narrados possibilitaram a construção de sentido para a vida, através 

de um processo reflexivo de contínua reconstrução durante o ato de relatar (Bolívar, 2012; 

Gaspar, Pereira,&Passeggi, 2013). Assim, as oficinas de relatos autobiográficos constituíram 

uma estratégia adequada e fértil para ampliar a compreensão delas acerca do mundo e de suas 

relações, uma vez que “(...) as palavras produzem sentido, criam realidades e funcionam como 

potentes mecanismos de subjetivação” (Bondía, 2002, p. 21). 

 

4.2.6. Aspectos éticos 
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Antes do início das oficinas, entramos em contato com a gestora da SEMUL e, em 

seguida, com a Coordenadora da Casa Abrigo Clara Camarão a fim de apresentar o projeto de 

pesquisa e pedir a autorização para a realização do estudo.  

Após a anuência das devidas responsáveis, tomamos os cuidados necessários para 

garantir e respeitar os direitos e liberdade das mulheres pesquisadas. Elas foram previamente 

informadas sobre os objetivos e desenvolvimento da pesquisa, e tiveram liberdade para 

escolher participar, ou para se retirar do estudo a qualquer momento que desejassem, sem que 

isso acarretasse nenhum prejuízo para elas. Tomamos as precauções necessárias a fim de 

garantir o anonimato de todas as informações, e só realizamos as oficinas após o 

consentimento formal das participantes através da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). 

Seguimos as Diretrizes e Normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos do Conselho Nacional de Saúde(CNS) (2012) em todos os seus aspectos, e 

garantimos, incondicionalmente, a publicação dos resultados e o uso exclusivo para finalidade 

desta pesquisa. A pesquisa foi inscrita na Plataforma Brasil, sendo distribuída pelo Conep ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Potiguar (UnP). Estava de acordo com as 

diretrizes da Resolução 196/96 e resoluções complementares do Conselho Nacional de Saúde. 

Foi aprovada em 22/07/2015, e apresenta o número de Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética/CAAE 46167615.5.0000.5296, com parecer nº 1.248.795.  

 

4.2.7. O piloto da pesquisa 

 

Após os encontros com os profissionais da Casa Abrigo, realizamos uma oficina piloto 

com o objetivo de verificar a necessidade de possíveis ajustes no instrumento. Participaram 
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dessa oficina três mulheres que estavam abrigadas no dia e que demonstraram interesse. Era 

um sábado, e foi realizada no mesmo espaço em que seriam feitas as demais.  

Percebemos, logo de início, que a escolha pelo dia da semana foi acertada, pois esse é 

um dia que não atrapalha a rotina da equipe técnica, além do que o final de semana é um 

período em que as mulheres se queixam de que as horas “demoram” mais a passar. Logo, era 

um momento mais conveniente para todos. 

As mulheres chegaram aos poucos para a oficina. A primeira a chegar já tinha feito 

psicoterapia antes e mostrou-se mais disponível em participar. A segunda estava reticente e 

disse que não sabia se queria participar, porque estava se “embelezando”, fazendo as unhas, 

mas depois concordou.  Já a terceira veio bastante calada. A oficina não foi gravada, mas as 

mulheres concordaram que eu fizesse anotações. 

A partir dessa primeira experiência, realizamos alguns ajustes, principalmente em 

relação ao tempo destinado para construção do material a ser colocado na caixa. Foi 

importante delimitar um limite, avisando aos 15 minutos que elas teriam mais 5 minutos para 

concluir essa parte, uma vez que houve uma tendência das mulheres em se demorarem mais 

nessa etapa, o que prejudicaria o tempo destinado aos relatos. Também corríamos o risco de a 

oficina ficar bastante cansativa, dispersando as participantes, além de atrapalhar o horário de 

outras rotinas da casa, como o momento do lanche, no qual as mulheres precisavam se 

alimentar e alimentar seus filhos. 

Durante o momento de construção do material, só a segunda mulher estava falante, as 

demais ficaram bastante caladas e concentradas. O piloto demonstrou que as mulheres não 

tiveram dificuldades nem para compreender, nem para realizar o que era proposto. Ao 

contrário, mantiveram a posição participativa do início ao fim da atividade e aderiram à 

proposta de utilizar a caixa como representação de suas vidas. Uma delas chegou a dizer que 

não ia colocar “coisa triste” nela, porque se não queria isso para sua vida, também não queria 
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para a sua caixa. Durante essa parte da oficina, a terceira mulher enumerava tudo o que ia 

produzindo, pondo em ordem antes de guardar. Isso confirmou que a atividade foi propícia 

para o que afirmam Gaspar, Pereira e Passeggi (2013), quando dizem que o sujeito pode, 

simbolicamente, significar sua experiência através da ordenação dos fatos vivenciados. 

O ato de produzir o material também se revelou um importante disparador para os 

relatos das participantes. A segunda mulher disse que ia falar “sem ler” o que tinha escrito e 

começou a contar a sua vida, falando do desejo que tinha de ser médica, quando era criança. 

Às vezes, mostrava as figuras que tinha selecionado. Quando terminou disse, por iniciativa 

própria, que iria chamar a sua “caixinha” de “sonhos”. Assim, pedi para que as outras também 

escolhessem nomes para as suas caixas. De modo geral, todas narraram suas histórias de vida 

sem inibições ou dificuldades, demonstrando estar bem à vontade.  

Somente uma delas falou em determinado momento que não gostaria de relatar um 

episódio ocorrido, mas fez tal colocação de forma tranquila e sem angústia aparente. Além 

disso, teve sua colocação prontamente acatada por todas.  Esse fato de não querer falar sobre 

determinado acontecimento não se repetiu em mais nenhuma das oficinas.  

Percebemos, ao final do encontro, que a notícia de que aquele material permaneceria 

com cada uma, após o encerramento das oficinas, foi recebida com agradável surpresa. Todas 

se colocaram dizendo da importância daquele momento em suas vidas, além de afirmarem 

que iriam guardar com cuidado as suas caixas. A segunda mulher inclusive fez um comentário 

dizendo que no início não queria participar, mas“ainda bem” que tinha mudado de ideia.  
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5. Análise dos resultados 

 

Neste capítulo, propomo-nos a analisar os resultados de nossa pesquisa de campo, a 

partir da articulação entre os estudos sobre a violência doméstica9 e as narrativas das mulheres 

abrigadas, norteando-nos pelos princípios da hermenêutica gadameriana.  

Começamos a análise das narrativas fazendo um exercício de aproximação do texto, 

para em seguida passar às particularidades (partes), retornar ao todo e vice-versa. Durante 

esse movimento, recortamos as expressões que nos levaram às ideias principais e 

identificamos os sentidos atribuídos pelas mulheres. Atentos aos critérios estabelecidos por 

Gadamer, e vigilantes em mantermos uma postura de abertura e disponibilidade diante dos 

relatos, buscamos a compreensão da experiência que era transmitida pela linguagem.  

Destacamos que, apesar de nos depararmos com uma realidade repleta de 

singularidades, contextos e histórias de vida diversas, encontramos alguns pontos que eram 

comuns nos relatos que ouvimos. Tais pontos diziam respeito à tendência das mulheres 

abrigadas em “naturalizar” as agressões que vivenciavam em suas relações conjugais, ao lugar 

central que os companheiros ocupavam nas vidas de cada uma, e também à falta de um 

planejamento com recursos estratégicos que pudessem viabilizar uma nova história de vida. 

Esses pontos e mais alguns que se destacaram nas análises foram relacionados aos 

nossos objetivos específicos – a maneira como essas mulheres se percebiam na relação 

conjugal, as justificativas que davam para tolerar uma convivência violenta e a perspectiva de 

futuro que possuíam para o período após o abrigamento.  Da mesma forma, durante esse 

                                                           
9 Consideramos que estamos inseridos e somos influenciados por uma sociedade patriarcal, marcada por anos de 
omissão e conivência com esse tipo de violência. Também nos posicionamos de acordo com as pesquisas de 
Maria Filomena Gregori e Miriam Pillar Grossi, que tomam a violência doméstica como o resultado de 
complexas relações afetivas, bem como de comunicação e articulação de poder no interior da relação de cada 
casal. 
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momento, preocupamo-nos em manter uma postura hermenêutica, adotada pela posição de um 

“não saber” diante do texto. Gadamer (2012), nesse sentido, indica que é necessário 

buscarmos “a pergunta”, objetivando o sentido e a orientação para a compreensão. O autor 

ressalta, ainda, que só é possível chegar à referida “pergunta” quando suspendemos nossos 

preconceitos e nosabrimos ao diálogo:  

Tudo dá-se como no diálogo com um outro. O texto vem ao encontro 
como um outro e procuramos nos aproximar dele. Nós tentamos realizar 
essa aproximação com isso ou com aquilo. Temos novos insights. 
Assim acontece com frequência no diálogo: o diálogo vive 
precisamente dos insights imprevisíveis que lhe entregam uma nova 
direção. Um diálogo não é nenhum tratado plenamente programado. E, 
no entanto, buscamos no diálogo dar uma direção. Nós formulamos 
uma questão (Gadamer, 2012, p. 175).  

 

Ilustraremos o parágrafo e a citação anteriores trazendo o questionamento que surgiu a 

partir da narrativa de duas mulheres. Elas faziam referência a terem tomado a decisão de 

romper com a situação de violência (nesse caso, através da separação) somente quando seus 

filhos intervieram junto ao pai.  O filho de Alegria (Mulher 3) – uma criança de 6 anos – além 

de já pedir à mãe há algum tempo para que fosse embora, começou a morder e a bater no pai 

quando este foi agredir a mulher. No caso de Coragem (Mulher 4), seu filho adolescente com 

17 anos – que já estava dizendo que não iria mais permitir seu pai bater em sua mãe – agrediu 

o pai para defender a mãe. Diante do ocorrido, tanto Alegria quanto Coragem disseram que a 

tensão entre os filhos e os pais chegou ao limite, e só por isso decidiram sair de casa, para 

evitar algo pior. Essas duas situações nos fizeram refletir se o questionamento que faria mais 

sentido para essas mulheres seria por que romper com a situação de violência? Ao invés de 

por que não romper com essa situação? Essa foi uma indagação que nos acompanhou por todo 

o percurso. 

Além disso, queremos ressaltar que uma análise é fruto da fusão de horizontes do 

intérprete com o texto. Dessa mesma forma, a análise que se segue resulta desse encontro dos 
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horizontes das mulheres com a pesquisadora. Sendo assim, precisamos estar alertas para não 

tomarmos os resultados de maneira rígida, como uma verdade que foi esgotada. Ao contrário, 

eles são um “olhar” que pode sofrer alterações a cada novo processo de análise, pois como 

bem nos lembra Gadamer (2012), é impossível conseguirmos revelar todas as facetas e lados 

de uma mesma produção. A leitura que se faz de uma obra é só um lado, em um momento em 

que foi efetuada.  

Com as devidas observações feitas, passaremos à análise dos dados a seguir. 

 

5.1. O sentimento de solidão e infelicidade 

 

É no espelho que eu vejo a minha mágoa, 

A minha dor e os meus olhos rasos d’água.  

A flor e o espinho – Lenine 

 

 As participantes das oficinas que estavam na Casa Abrigo Clara Camarão mantinham 

uma relação duradoura com seus companheiros. Através dos relatos, elas mencionaram sofrer 

diferentes tipos de violência10, de forma combinada, mas não fizeram referências à violência 

sexual nem patrimonial:  

Ele me maltrata psicologicamente, então eu não aguento!(Amor 
[Mulher 1]). 
 
Eu sempre tive vontade de trabalhar (...) Mas ele não quer [que 
trabalhe], eu só posso ficar lá, pisada por ele. (...) Ele fica dizendo que 
sabe como é que eu vou trabalhar e fica chamando palavrões. (...) Ela [a 
vizinha] disse que não me via mais fora de casa. Mas era ele me 
trancando. Ele trancava e levava a chave. (...) Aí, essa semana, ele 
pegou a porta, a janela e pregou todinha de prego, e a menina [filha] 

                                                           
10 A Lei Maria da Penha ampliou os tipos de violência doméstica para as seguintes categorias: violência 
patrimonial, sexual, física, moral e psicológica (Lei nº 11.340, 2006). Ainda se acrescenta a esse rol a 
manutenção da mulher em cárcere privado. 
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ficou chorando para sair para fora. Ele pregava tudinho de prego e 
depois levava a chave.(Coragem [Mulher 4]).  
 
Ele me espancou pela primeira vez há um ano. Eu estava grávida da 
nossa bebê [9 meses de idade]. (Esperança [Mulher 7]).  

 

Todos os tipos de violência são devastadores, sendo impossível eleger um como pior. 

No cotidiano das mulheres, é comum acontecer mais de um tipo simultaneamente, 

misturando-se de maneiras diferentes. Segundo estudos de Fonseca et al. (2012) e de Zacan, 

Wassermann e Lima (2013), a violência psicológica está presente em todos os episódios de 

violência física. Ela ocorre silenciosamente, e é comum o agressor evoluir da violência 

psicológica para a física. 

Nas narrativas, observamos que, ao mesmo tempo em que elas relatavam os diversos 

tipos de violência, construíam diferentes articulações e explicações para falar de suas 

percepções sobre os companheiros. Nesse sentido, percebemos certa “ruptura” entre o que as 

mulheres entendem como sendo violência e identificam nas histórias das companheiras de 

abrigamentoe aquilo que narram e classificam sobre a convivência com seus parceiros, numa 

tentativa de naturalizar as agressões sofridas. Esse fenômeno também foi constatado no estudo 

de Domício et al. (2012), no qual a opinião das mulheres diante de situações genéricas de 

violência era uma e, a partir do momento em que o questionamento dizia respeito à sua 

própria família, ela parecia “(...) redefinir suas ideias, quase sempre amenizando ou 

descaracterizando as situações de agressão” (p. 07):  

Ele nunca foi de me espancar, ele me bateu quando eu tava grávida (...) 
E também teve esse dia das duas mãozadas (...) ele pegou a arma e 
queria me matar com minha menina nos meus braços (...) Mas ele 
nunca foi um homem de me espancar a vida toda. (Paz [Mulher 2]). 

 

 Tal ruptura também se expressou no sentimento de ambivalência presente na fala 

delas, que foi utilizado como “atenuante” para a agressão: 
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Ele era ruim para mim, mas a gente tinha muitos momentos bons. Ele 
era muito bom, ele era uma pessoa muito carinhosa para mim, mas, 
quando bebia, vinha com suas agressividades que me machucavam 
muito. (Alegria [Mulher 3]). 

 

 Nesse ponto, para tentarmos entender e analisar tal atitude em relação aos 

companheiros, é necessário contextualizarmos as histórias familiares dessas mulheres, antes 

de elas constituírem seus relacionamentos. Segundo Patrício (2014), é importante 

compreender a violência como um processo relacional que se estende no curso de vida do 

indivíduo, e por isso não deve ser estudada de forma dicotomizada, privilegiando apenas 

determinado estágio. Estudos (Lima & Werlang, 2011; Zacan et al., 2013) mostram que a 

maioria das mulheres que sofre violência doméstica pelos parceiros cresceu em um ambiente 

caracterizado por agressões, desarmonia e desamparo desde a família de origem. Esse é um 

fato que se repetiu em nossa pesquisa: 

A minha história é muito horrorosa! (...) Quando eu era pequena, eu 
lembro de muita briga da minha mãe com meu pai, porque ele era muito 
namorador, farrista. (...) O que mais fazia eu sofrer, de meu pai e minha 
mãe, era eu ver ele bater nela por qualquer motivo. Vi muitas vezes ela 
com isso aqui preto [a região das têmporas]. (...) ela nunca separou dele, 
ficou com ele até ele morrer. (Amor [Mulher 1]). 
 
A minha história é tão difícil. Não é tão anormal, é um pouco normal. 
Não o começo, porque a minha mãe não me criou. Ela me deu aos meus 
avós, com 3 meses de nascida.(Paz [Mulher 2]). 
 
 A minha vida não foi fácil, foi muito difícil. (...) Desde cedo, eu me 
sentia recuada, porque minha mãe dava mais atenção aos meus irmãos. 
Ela não gostava de mim, tudo era para eles, todo o amor, todo o 
carinho. Comigo, era só reclamação. (Amor Infinito [Mulher 6]).  
 
Eu tenho oito irmãos, três homens e quatro mulheres. Às vezes, eu acho 
que eles não gostavam muito de mim. Era como se fossem dois times, 
um time deles e no outro time, eu, sozinha. (...) Quando eu era pequena, 
a minha irmã me achava enjoada. Ela dizia que eu era a dengosinha da 
casa, todos eles diziam isso. Diziam que eu era chorona, e por qualquer 
coisa já olhavam para mim e diziam: ‘já vai começar, essa chorona!’. 
Isso me feria muito, e eu não entendia o que se passava. Hoje eu acho 
que eles tinham ciúmes. Mas aí eu pensava que ia crescer e viver 
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melhor do que eles, e que quando isso acontecesse eles iam gostar de 
mim. (Esperança [Mulher 7]). 

 

Em suas falas, as mulheres destacavam um passado “difícil”, com sinais de abandono, 

descaso e hostilidade. Conforme Macedo, Dockhorn e Kegler (2014), é o exercício das 

funções parentais – pelos próprios pais ou por quem os represente – que é estruturante do 

psiquismo do sujeito. Além da necessidade de cuidados físicos, necessários à sobrevivência, a 

criança também necessita de investimento amoroso. Para os autores, um desinvestimento se 

traduz, no sujeito, através da falta de amor próprio e “comprometimento” na estruturação 

psíquica.  

 Assim, os efeitos desse “encontro” com a falta de desejo do outro no processo de 

construção da subjetividade deixam marcas na autoimagem dos sujeitos, e interfere em suas 

outras escolhas. Tais escolhas, por sua vez, tendem a se constituir em um novo cenário para a 

repetição dos maus-tratos (Lima & Werlang, 2011).  

Podemos pensar que esse período, marcado por ausência, indiferença e descuido, 

resultou nos efeitos sobre a imagem que as mulheres do nosso estudo têm de si mesmas, já 

que, ao falarem de si, elas se descreveram como pessoas que tinham um mau comportamento 

e/ou frustravam a expectativa de seus parentes: 

Só que eu nunca fui o que eles [avós, responsáveis pela criação dela] 
queriam que eu fosse. Eu nunca fui. Eu sempre fui o que eu queria ser 
(...) Depois foi que eu comecei aser ruim11. Não ser ruim, ser ruim que 
a gente diz, mas a não obedecer. Aí eu namorei demais. (Paz [Mulher 
2]). 
 
Quando eu era mais nova, minha mãe vivia brigando comigo, eu era 
trabalhosa12. Eu gostava de festa, e meus pais não queriam deixar que 
eu fosse, então eu era fujona para festa. Era namoradeira, com 16 anos 
eu parei de estudar e comecei a parir um menino atrás do outro. Isso 
tudo sem marido. (...) Meu pai me levou para a Casa de Passagem. 
Passei um ano lá, porque eu era danada, para ver se dava jeito. Não deu 

                                                           
11Grifo nosso. 
12  Grifo nosso. 
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jeito, fiquei foi pior, mais danada ainda13. Eu não gostava de lá, o 
castigo não funcionou. Quando eu voltei para casa, aí foi que eu dei 
trabalho. (Presente [Mulher 5]).  
 
Euera danada14, gostava de sair, ir para festa. Meus pais nunca 
queriam que eu fizesse nada e também não gostavam das minhas 
amizades. (...) Até que um dia eles [pais] me colocaram na Casa de 
Passagem. Imaginaram que ia ser melhor, mas foi pior. Lá é muito 
ruim. Era pior do que na minha casa, ninguém queria saber de ninguém. 
Ninguém se preocupava com ninguém. (Amor Infinito [Mulher 6]). 
 
Depois de um tempo, eu virei foi a rebelde da casa15. Eu gostava muito 
de festa, de sair, mas pelo meu pai não era para a gente sair. (...) 
Quando meu pai me pegava, batia para valer, não poupava, não. E 
também não adiantava eu me esconder, que ele ia lá e me buscava onde 
eu estivesse. Se eu me escondesse, era até pior. Ele dizia que era para 
eu aprender. Mas também não tinha jeito, eu fugia para sair, ir para as 
festas. (Esperança [Mulher 7]). 

 

 Através dos relatos, temos que as relações familiares eram vivenciadas de forma 

conflituosa. As participantes percebiam a família como negligente nos cuidados e afetos, e se 

percebiam como uma filha que “dava trabalho” e/ou desapontava a família. A saída para os 

conflitos era “sonhar” com uma vida diferente.  

A fantasia é uma atividade que se presta como proteção para o traumático, ou seja, 

para a posição insuportável que é experimentada. Nela, a satisfação idealizada tem como meta 

a evitação do desprazer e a descarga da tensão através das cenas imaginadas – uma via 

“alucinatória” (Oliveira, 2013). Assim, os referidos “sonhos” funcionavam como uma espécie 

de suporte para a realidade:  

Desde cedo, eu só queria ser dona de casa, só pensava nisso. Fazia 
sonhos! Até o que é que eu ia vestir durante o dia, como é que eu ia 
fazer na minha casa. (Amor [Mulher 1]).  
 
Sabe qual é o meu sonho? Trabalhar para mim mesma. Trabalhar para 
viver a minha vida, para me sentir mais aliviada das coisas. Me sentir 
mais mulher. (Coragem [Mulher 4]). 
 

                                                           
13  Grifo nosso. 
14  Grifo nosso. 
15  Grifo nosso. 
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Eu sonhava estudar Direito e meu sonho acabou. (Amor Infinito 
[Mulher 6]). 
 
Antigamente, eu tinha dois sonhos na minha vida, eu pensava em ser 
mãe e ser independente. Trabalhar e não depender de ninguém. Sempre 
imaginei que ia ter a minha vida normal, como todo mundo. Eu ia me 
sustentar e dar de tudo aos meus filhos. Eu queria uma família assim, 
que se amasse, que todo mundo fosse compreensivo. (Esperança 
[Mulher 7]).  

 

Diante dessa conjuntura, a perspectiva de sair de casa para casar/morar junto e ter seu 

próprio lar apresentava-se como a possibilidade de uma vida melhor, na qual um companheiro 

era visto como um apoio para enfrentar o sofrimento. Conforme Birman (2006, p. 52), “diante 

da impossibilidade do sujeito de afrontar a dor produzida pelo desamparo, surge como 

solução imediata e, de maneira submissa, a colagem ao outro, considerado poderoso e do qual 

espera proteção para os seus infortúnios”. É o que apareceu nos seguintes fragmentos: 

Ele me encontrou querendo entrar no mundo das drogas, que até então 
eu nunca tinha provado. Mas eu ainda cheguei a usar. Não usei a pior de 
todas, que todo mundo sabe qual é. Ele me encontrou e ficou comigo. 
Até então, eu achava que ele era um anjo que Deus me deu. (Paz 
[Mulher 2]).  
 
 Aí eu me juntei com ele quando eu tinha 14 anos. Achava que minha 
vida ia ser melhor, porque ali eu ia ter alguém que se importava 
comigo, que gostava de mim. Eu ia cuidar dele e ele ia cuidar de mim. 
(Amor Infinito [Mulher 6]). 

 

 A expectativa de que essa nova relação seria a solução para o sofrimento e para a 

infelicidade é ancorada no ideal do amor romântico, compartilhado socialmente (Porto 

&Bucher-Maluschke, 2014). Segundo Costa (1998), tal ideal diz respeito, principalmente, à 

concepção de que é impossível vivermos e alcançarmos a felicidade sozinhos, que o amor é 

um sentimento universal e natural, encontrado em qualquer época ou cultura, e que é 

incontrolável pela razão. Essa é uma construção histórica e cultural, que se encontra na base 

de nossos relacionamentos afetivos, e nos faz crer que sem o amor a vida perde a “graça” e o 
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sentido. Entretanto, o amor romântico se alimenta da idealização, e entre o ideal e a realidade 

há certa distância. Com o passar do tempo, as mulheres se descobriram num relacionamento 

marcado pela violência:  

Aí ele não bebia, mas depois passou a beber e a me bater. Ele batia 
muito, muito. Qualquer motivo era de me bater. (Amor [Mulher 1]). 
 
Desde os 14 anos que eu apanho dele. (...) Logo no começo era bom, 
não era desse jeito não. (Coragem [Mulher 4]).  
 
No começo era bom, eu estava apaixonada. (...) Para ele, eu não tenho 
valor nenhum, era como se eu não existisse. A atenção que ele me dava 
era na hora de me agredir. (Amor Infinito [Mulher 6]).  

 

 As mulheres passaram a viver uma vida caracterizada por submissão e violência. As 

expressões usadas para definir como se sentem – em particular na relação conjugal – remetem 

à desesperança, ao desalento e aniquilamento, como vemos a seguir:   

Hoje, eu me sinto acabada. Eu não tenho mais ânimo de nada. Eu vivo 
pelo dia, sem esperança, eu fiquei assim muito solitária. (Amor [Mulher 
1]).  
 
Eu me sentia sem valor. (Paz [Mulher 2]).  
 
Depois de um tempo para cá, eu fui me sentindo presa demais a ele. E 
quando eu quis respirar e falar, já era tarde demais. (...) Eu me sentia só, 
não tinha ninguém, não tinha minhas irmãs. (Alegria [Mulher 3]).  
 
Hoje, eu estou assim [mostra um recorte de uma mulher triste, 
chorando]. (Coragem [Mulher 4]). 
 
A minha vida estava muito ruim. (...) Eu já sofri muito apanhando de 
homem. Ficava triste, chorava, me sentia muito mal, era um nada, igual 
a um cachorro sarnento. (Presente [Mulher 5]).  
 
Eu sempre fui muito sozinha, a minha vida inteira. E estava do mesmo 
jeito. (...) Para dizer a verdade, eu nunca fui feliz na minha vida. Eu só 
era feliz com meus filhos nos meus braços. Eu apostei todas as minhas 
fichas e perdi, e hoje sou perdedora. Eu me sentia e me sinto muito 
traída. Não é nem porque ele arranja outras mulheres ou sai sozinho, 
mas é porque ele traiu o meu sentimento. (Amor Infinito [Mulher 6]). 
 
Eu já chorei tanto que hoje eu me sinto assim, seca por dentro. É como 
se eu tivesse virado um pedaço de pau, não sobrou mais nada. Eu não 
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sinto nada, não tenho sonhos, não tenho fé, não penso em nada. (...) 
Hoje, é que estou assim, não sou mais bonita, estou parecendo um 
‘bucho’. Ele acabou comigo, fez eu perder o gosto pela vida, o gosto de 
me arrumar. Parece até que é isso que ele quer quando maltrata a gente, 
tirar a alegria, a esperança, a felicidade. Tirar tudo. (Esperança [Mulher 
7]).  

 

 Alguns estudos (Porto &Bucher-Maluschke, 2012; Zacan, et al., 2013) fazem 

referência a ocorrência de mulheres que se culpabilizam pela violência que sofrem. Segundo 

Fonseca et al. (2012, p. 313), “a mulher na maioria das vezes manifesta reações de violência 

sofrida com passividade, vergonha, decepção, culpa e sofrimento”. Nesse ponto, vale a pena 

repetirmos o relato de Amor Infinito para apresentar essa temática presente em sua fala:  

Eu sonhava estudar Direito e meu sonho acabou. Eu queria ter uma vida 
independente, mas não consegui, nada disso se realizou. Eu me sinto 
culpada por minha vida ser desse jeito (...) Eu apostei todas as minhas 
fichas e perdi, e hoje sou perdedora. Eu me sentia e me sinto muito 
traída. (Amor Infinito [Mulher 6]).  

 

 Também percebemos, nesse relato, um sentido depreciativo quando Amor Infinito se 

declara “culpada”.  Culpabilizar é a “ação de atribuir culpa a alguém ou a si mesmo, 

acusar(se)” (Dicionário inFormal, 2016). Deriva da palavra culpa, que no latim “significa 

falta, erro, defeito. Também denota um comportamento negligente ou imprudente, geralmente 

voluntário, em relação a uma obrigação ou a um princípio ético ou moral, que pode ser 

tateado como delito ou crime” (Borloti, Fonseca, Charpinel,& Lira, 2009). Esse sentido que 

aponta para um “fazer errado”, marcado por uma “falha moral”, é muito presente no discurso 

sobre a violência doméstica. 

Tal posicionamento é influenciado pelo comportamento dos agressores, que “(...) em 

seus relatos, costumam dizer que avisam a mulher sobre o desagrado de suas atitudes e, não 

sendo obedecidos, batem, atribuindo à mulher a responsabilidade pelo seu descontrole” 

(Falcke, Oliveira, Rosa,&Bentacur, 2009). Tal postura foi reforçada pela cultura, que desde o 
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século XIX regulava o comportamento adequado às mulheres. Para os casos em que eram 

consideradas culpadas por condutas “inaceitáveis/erradas”, era permitido, como medida 

corretiva, a agressão ou maus-tratos por parte dos maridos (Priore, 2013). Também, por volta 

dos anos de 1990, no início das Delegacias de Defesa da Mulher, não era raro encontrar 

alguns profissionais da instituição que se utilizavam de estratégias argumentativas – como 

perguntar à mulher se o que realmente ela queria era ver o pai dos filhos dela preso – para 

desencorajá-las a fazer a denúncia, jogando toda a responsabilidade da situação sobre ela 

(Oliveira & Tavares, 2014).  

  Porto e Bucher-Maluschke (2012) chamam a atenção para a culpabilização da mulher 

por ela própria. Esse comportamento muitas vezes serve para menosprezar-se ainda mais, e 

não necessariamente para demonstrar a própria implicação com a situação. As autoras 

destacam que é preciso ter cuidado para não desvalorizar a mulher, e propõem que possamos 

pautar nossas reflexões, não a partir da culpabilização, mas sim numa relação de 

corresponsabilização da mulher com suas escolhas. Corresponsabilizar é um exercício de 

autonomia que significa identificar que, apesar da gravidade e de todo o sofrimento gerado 

pela situação de violência em se que vive, é possível “(...) o reconhecimento de seu estatuto 

de autora de sua história ao lado dos homens e não apenas de conformismo com a condição de 

sujeito sujeitado que tem o significado identificado com um objeto” (Guedes & Fonseca, 

2011).  

 Neste ponto, torna-se interessante retomarmos os estudos referentes à teoria relacional, 

de Maria Filomena Gregori, sobre a violência doméstica, uma vez que ela nos possibilita 

escutar esses relatos de outra(o) forma/lugar. Nessa corrente de pensamento, a autora 

questiona a vitimização atribuída às mulheres, entendendo que, como vítima, a mulher deixa 
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de ser um sujeito constituinte16 de sua vida e seu futuro para figurar como ser passivo. Para 

ela, “o ‘vitimismo’ é o pior caminho, seja para compreender o fenômeno, seja para estimular a 

ocorrência de transformações substantivas nas relações entre os sexos” (Gregori, 1993b, p. 

143). Em sua visão, acreditar que os homens são os únicos responsáveis pelas agressões, em 

decorrência da ideologia machista, bem como classificar toda e qualquer relação de violência 

como “típica” (homem agressor/mulher vítima) – sem fazer distinção nem contextualizar a 

situação – é enviesar a análise (Gregori, 1993b).  

Para ilustrar o que Gregori se refere como “parceria”, citamos o exemplo de Coragem 

(Mulher 4), que diz que um dia resolveu revidar as agressões do marido. Tal atitude, 

entretanto, não colocou um fim ao quadro de violência, e o convívio continuou com a mesma 

dinâmica: 

Aí a mulher [amiga] disse que eu era tão forte e estava tendo medo de 
um homem desse, tão magro, que [eu] não tinha coragem de dar uma 
porrada nele. (...) E eu apanhava sentada! Eu não tinha coragem de ir 
para cima dele, de fazer nada. Eu só fazia chorar. Quando foi um dia, eu 
disse que se ele viesse bater em mim, ele ia se acertar. Fui criando 
coragem. Ele achou que eu nunca fosse para cima dele, e eu nunca tinha 
ido mesmo não. Essa última vez que ele veio bater em mim, eu taquei-
lhe um ferro de engomar no pé do ouvido dele, que o sangue desceu. Aí 
ele ficou mais revoltado ainda, disse que tinha alguém me ensinando. 
Eu respondi que quem tava me ensinando a ficar desse jeito era ele. (...) 
Eu não conversava assim, com vizinha, agora eu converso. Mas, 
antigamente, eu tinha medo de ele pegar eu conversando com qualquer 
vizinha, porque ele já vinha logo jogando a moto por cima. Isso é 
safadeza! Aí as mulheres já ficavam logo com medo, sabe? Só que a 
minha vizinha, nesse dia, não acreditou que eu fosse ficar naquele meio 
ali. Porque quando ele vinha, elas já me avisavam, e eu já corria para 
me esconder em algum canto. Aí elas disseram que ele vinha. Eu disse 
para deixar ele vir, enquanto ela disse para eu ir para dentro, que lá 
vinha ele com a moto. Aí, nesse dia, eu não afastei. Quando ele freou a 
moto, já estava em cima de mim, e eu segurei ele pela camisa. Quando 
eu segurei ele pela camisa, já fui dando no pé do ouvido dele. Ele 
perguntou se eu estava ficando doida. Eu respondi que quem estava 
ficando doido era ele, para viver jogando a moto em cima de mim. 
Mandei ele jogar [a moto] naquela hora. Aí eu já corri e peguei uma 

                                                           
16Gregori utiliza o conceito de “sujeito constituinte” a partir das ideias de Simone de Beauvoir, que trabalha a 
liberdade no sentido existencial, no qual o ser pode assumir ou não a condição humana de existir e constituir-se 
livre e soberano. Para maior aprofundamento ver Viana (2010). 
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faquinha dentro de casa, eu nunca tinha pegado. Ele conseguiu pegar a 
faca de mim, tomou da minha mão. Eu disse que, a partir daquele dia, 
ou era eu ou ele na casa. Ele me chamou de doida e disse que tinha 
alguém me ensinando. Respondi que era ele quem estava me ensinando 
com a vida.  Só que eu gostava demais dele, tinha um ciúme doente. 
(Coragem [Mulher 4]). 

 

Nesse mesmo caminho de Gregori, temos os escritos de Miriam Pillar Grossi, que 

concebe a singularidade de cada relação como “um texto próprio a cada casal, um diálogo que 

implica diferentes atos de violência e a incapacidade das mulheres de saírem da relação 

afetivo/conjugal violenta” (Grossi, 1998, p. 302). Dessa forma, é importante perceber a 

relação tendo como ponto de partida o vínculo afetivo/conjugal e o contexto cultural do casal. 

Para a autora, tal posicionamento possibilita deslocamentos do lugar de vítima, anteriormente 

destinado à mulher em decorrência de sua condição sexual. Grossi ainda ilustra o seu 

posicionamento utilizando-se dos estudos sobre o ciclo de violência doméstica proposto por 

Walker (1999). Às três fases – construção da tensão, tensão máxima e lua-de-mel – ela atribui 

um momento em que algo circula no interior da relação: é quando a posição de vítima confere 

à mulher um “poder”, uma vez que o agressor é reprimido socialmente (pelos parentes, pela 

vizinhança, pela polícia, etc.) e passa a agir, por um período, com cuidados e “boa conduta”.  

Assim, a partir da articulação com esses estudos, propomos outro lugar de onde 

escutar os relatos dessa pesquisa. Consideramos que, para elas, falar sobre como se sentem é 

abordar um grande sofrimento físico e psíquico. No entanto, compreendermos suas falas a 

partir de um lugar que não as vitimiza, faz toda a diferença, uma vez que lhes dá autonomia 

no processo de decisão. Reconhecemos em suas narrativas o peso do sofrimento de alguém 

que se encontra imerso e imobilizado em uma situação de violência, com feridas no corpo e 

na alma e efeitos, por vezes, paralisantes. Entretanto, também acreditamos que não podemos 

ouvi-las desimplicadas da realidade em que vivem, sob o risco de, como profissionais, 

ficarmos igualmente paralisados. Concordamos com Porto e Bucher-Maluschke (2012), 
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quando apontam a existência de “(...) sentidos ocultos da ‘escolha’ de viver submetida à 

violência” (p. 305). E por isso, entendemos que – além das políticas e recursos que viabilizam 

alternativas concretas – elas precisam de uma escuta psicológica que aposte em um sujeito 

capaz de se implicar no sofrimento do qual se queixa; e consequentemente, capaz de construir 

novas e diferentes formas de laço social em seus relacionamentos.  

 

5.2. Apesar da dor, o existir 

 

Filosofia é poesia é o que dizia a minha vó, 

Antes mal acompanhada do que só. 

Mesmo que seja eu – Erasmo Carlos 

 

Não é fácil para ninguém perceber que o sonho e a expectativa de ser feliz está 

tomando outro direcionamento. Fonseca et al. (2012) destacam que, diante da decepção 

decorrente da violência, as mulheres passam a nutrir a esperança de que um dia o agressor 

mude e a situação melhore. Assim, o desafio passa a ser conciliar as agressões com a relação 

idealizada como fonte de companhia, cuidado, amor, segurança e felicidade. E para isso, “na 

prática, muitos começam a se convencer de que ‘amar é sofrer’ e quem não quiser sofrer deve 

desistir de amar” (Costa, 1998, p.11). Dessa forma, as mulheres seguem tentando harmonizar 

a percepção que construíram sobre seus companheiros e a realidade que começa a se delinear, 

assumindo a “sentença” de um amor capaz de tudo suportar (Santos, Farias, Pereira,& Barros, 

2014). E enquanto esperam, perdoar e ser “agradecida” é a maior prova desse amor:  

Mesmo com os problemas com o meu companheiro, ele era minha 
companhia. Pra tudo, pra tudo. (Amor [Mulher 1]). 
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Dizer que ele foi só violento comigo, não! A gente se amou demais! (...) 
Ele conhecia um bocado do que eu passei, quem estava do meu lado, 
era ele. (Paz [Mulher 2]). 
 
Ele era ruim para mim, mas a gente tinha muitos momentos bons. Ele 
era muito bom, ele era uma pessoa muito carinhosa para mim. (Alegria 
[Mulher 3]). 
 
Ele cuidava de mim, ele só fazia isso [agressão] por causa da droga. Ele 
me amava e eu gostava dele. Eu gosto, nunca gostei de ficar só. É bom 
ter alguém para fazer um carinho na gente. (Presente [Mulher 5]). 
 
Eu fiquei só para ele, vivi só para ele, mas feliz. (...) Eu sempre fui 
muito sozinha, a minha vida inteira.(Amor Infinito [Mulher 6]). 
 
A gente quer ficar junto, não quer ficar só. (Esperança [Mulher 7]). 

 

 Esses relatos também exemplificam a tentativa de racionalização delas acerca da 

postura do companheiro. Em algumas situações de violência, racionalizar é uma estratégia 

para negar a realidade (Fonseca et al., 2012). Nesse ponto, não se trata de uma questão de 

identificar que o que sofre é violência – isso ela já sabe. O que ela faz, mesmo sem se dar 

conta, é exatamente o contrário: justificar, para poder seguir com o relacionamento. Nesse 

mesmo sentido, não raro encontramos explicações que, além de demarcarem o início das 

agressões, também atribuem a responsabilidade a um evento externo, seja ele a bebida, as 

drogas, a “educação machista”, ou outros. 

Aí ele não bebia, mas depois passou a beber e a me bater. Ele batia 
muito, muito (...) Ele era muito ignorante. Eu até aceitava [as agressões] 
porque ele era do interior brabo, que não aceita nada de mulher. (Amor 
[Mulher 1]). 
 
Aí pronto, depois da minha gravidez, desandou tudo. Sabe o que é 
tudo? Ele não tinha mais consideração por mim (...) Foi tudo um 
inferno, porque não tinha mais respeito (...) O que acabou comigo e 
com ele foi somente o álcool e o cigarro. (Paz [Mulher 2]). 
 
Quando ele bebia, vinha com suas agressividades que me machucavam 
muito. (Alegria [Mulher 3]). 
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Logo no começo era bom, ele não era desse jeito, não. Foi depois, 
quando ele começou, como é que se diz, a ter o vício da bebida, aí 
começaram as agressões dentro de casa, direto. (Coragem [Mulher 4]). 
 
Mas ele cuidava de mim, ele só fazia isso por causa da droga, ele me 
amava. (Presente [Mulher 5]). 
 
Nós temos seis filhos, e foi após o nascimento da minha terceira filha 
[10 anos] que tudo mudou. (Amor Infinito [Mulher 6]).  
 
 Mas ele é usuário de álcool e drogas e está muito agressivo. Só tem 
piorado (...) A primeira vez que ele me espancou foi há um ano, e eu 
não acreditava no que tava acontecendo. Ele era muito ciumento. 
(Esperança [Mulher 7]). 

 

A necessidade de desresponsabilizar o parceiro da agressão que sofrem aponta para a 

dificuldade que as mulheres têm em admiti-los como agressores. Estudos (Nardi& Benetti, 

2012; Zacan et al., 2013) também mostram que entre as “desculpas” para agredir a mulher, 

dadas pelo próprio homem, está, principalmente a bebida. Além disso, “o comportamento 

adicto estimula o sentimento de responsabilização [na mulher] sobre o parceiro, visto como 

doente” (Deeke, Boing, Oliveira,& Coelho, 2009, p. 255), ou como alguém que necessita de 

cuidados:  

O que acabou com ele foi o álcool e o cigarro (...) Eu tenho pena dele 
hoje. Ele chegava em casa e tava tudo feito para ele. Eu fazia de tudo 
para ser mais que uma dona de casa para ele, e para ele pelo menos ter 
paz em casa. [Paz (Mulher 2]). 

 

 Tal aspecto demonstra o quanto os sentimentos das mulheres são caracterizados pela 

ambivalência. Elas oscilam entre companheiros que ao mesmo tempo são bons e maus. “O 

parceiro violento está situado em um conflito entre a repulsa e a afeição, visto que desrespeita 

e bate na sua companheira, mas também a protege, sustenta e é visto como um bom pai” 

(Zacan et al., 2013, p. 72). E, desse modo, elas continuam construindo argumentos que 

possam convencer a si mesmas que a agressão é ocasional, que vale a pena permanecer nessa 

relação e que ele pode mudar. 
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Em julho eu me separei, e voltei em fevereiro com ele dizendo que ia 
fazer “isso”, que ia fazer “aquilo”, que ia mudar. Porque ele bebia toda 
a semana (...) Mas em relação à minha filha nunca deixou faltar nada. 
Ele nunca abandonou a gente (...) O que não tinha era aquele amor, 
aquelas palavras que eu queria. Mas, quando não bebia, ele era ‘aquele’ 
homem que eu queria para viver. (Paz [Mulher 2]). 
 
Eu lembro do jeito dele, do jeito que ele cuida dos meninos, o jeito que 
ele educa os meninos, ele é um bom pai (...) Se eu tivesse ficado [em 
casa, após a agressão], ele teria saído, pedido desculpa, teria me 
abraçado, me beijado, prometido que isso não iria mais acontecer. Aí 
fica não sei quanto tempo assim, entre abraços e beijos. (Alegria 
[Mulher 3]). 

 

Tal posicionamento parece ser decorrente da importância e do lugar central que esses 

homens ocupam nas vidas delas. A vivência da violência na infância é um dos aspectos17 que 

se associam à violência doméstica, que pode colaborar para o indivíduo se tornar mais 

vulnerável e com baixa autoestima (D’Oliveira et al., 2009; Silva, Neto,& Filho, 2009). 

Assim, a fragilidade dessas mulheres, que relataram vivenciar um ambiente hostil desde a 

infância18, concretizou-se na eleição de um “príncipe encantado” que pudesse salvá-las da 

infelicidade e dos infortúnios, e em torno do qual organizaram as suas vidas. Tudo passa a 

fazer sentido em convergência a esse príncipe/homem. Os relatos a seguir demonstram os 

efeitos de subjetivação dessa “amarração” aos companheiros, numa relação de carência e 

dependência: 

Eu tenho uma dívida com ele. Eu juro a você, eu não era obrigada a tá 
sofrendo o que tava sofrendo, mas eu era obrigada a fazer o que eu fazia 
dentro de casa [cuidar da casa, da filha e do companheiro]. Eu penso 
isso na minha cabeça, mas ele nunca passou na minha cara. Eu devo e 
não vou ter como pagar. Porque eu poderia ter continuado no mundo 
das drogas, poderia não estar aqui. Poderia estar morta ou presa, ou 
dormindo na rua, eu não sei. Mas ele me ajudou, e me ajudou muito. A 
partir do momento que ficou comigo, não fazia nem uma semana, ele já 
me deu todo o apoio, me deu toda a segurança, não me abandonou hora 
nenhuma. (Paz [Mulher 2]). 
 

                                                           
17 Entre outros fatores associados, D’Oliveira et al. (2009) ainda relacionam: pobreza, grau de escolaridade, 
baixa tolerância cultural em relação ao sexo pré marital e à separação, idade, etc.  
18Já apresentada no subtítulo 6.1 O sentimento de solidão e infelicidade.   
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Mas, no dia que ele não trabalhava, a gente estava na praia, a gente 
estava em algum canto, ele sempre levava a gente para se divertir. No 
dia que tivesse alguma comemoração, ele fazia um churrasco, ele trazia 
um vinho. Isso aí foi o que me cativou àquela prisão. E o carinho dele. 
Ele é muito carinhoso. Ele gosta de dançar, de trazer música (...) É o 
que me cativou a ficar tanto tempo nesse cativeiro, acho que foi isso. 
Foi o medo de gostar tanto dele, e perder aquele amor que ele me dava. 
Eu tinha medo de perder ele. Eu tinha medo de ele encontrar alguém. 
(Alegria [Mulher 3]). 
 
Às vezes, eu fico pensando assim, foi meu primeiro marido e primeiro 
namorado, será que eu tenho medo de amar outra pessoa? Será que eu 
tenho medo de escolher outra pessoa? Porque é assim, as minhas irmãs 
todas já não estão com os primeiros relacionamentos, já tiveram outros, 
diferentes. E eu, até hoje, só tive só ele. Então, eu fico assim, será por 
medo? Ele diz que ninguém quer mais eu, e eu digo, tá certo. (Coragem 
[Mulher 4]). 
 
Quando isso aconteceu [espancamento], eu chamei a polícia e fui para o 
Centro de Referência. Ele jurou que não ia mais acontecer. A gente 
acredita ou quer acreditar, mesmo sabendo que não é verdade. É porque 
a gente quer ficar junto, não quer ficar só. Já passou tanta gente pela 
minha vida que é melhor continuar e levar em frente. (Esperança 
[Mulher 7]). 

 

 Também na narrativa mais à frente, temos em destaque a importância da “atenção” do 

companheiro quando esta é dirigida à mulher. Podemos dizer que, ao darmos atenção a 

alguém, “olhamos” essa pessoa. É através da dialética do olhar – da relação que 

estabelecemos com o outro – que nos constituímos. Alguns autores, como Sartre e Lacan, 

apesar de trabalharem de formas diferentes, ressaltaram a importância do olhar para a 

constituição do sujeito.  

Sartre preocupava-se com essa relação numa perspectiva existencialista, inserida em 

uma realidade sócio-histórica da consciência, que revela a existência do outro (Jacoby& 

Carlos, 2005). Para o autor, um olhar nunca é neutro, uma vez que avalia e julga o outro, 

atribuindo-lhe valores que podem ser verdadeiros ou falsos, pois são valores a partir da 

interpretação de quem olha. E isso constitui quem é olhado como objeto, ao mesmo tempo 

que constitui quem olha como sujeito: “(...) quando sou visto por outrem, isto o faz tornar-se 
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sujeito e eu torno-me objeto, sendo necessária esta conversão” (Damásio, 2006, p. 2). É, 

então, na alternância desse movimento – olhar e ser olhado – que a existência se confirma 

para outrem.  

Já Lacan teorizava sobre o Outro como um lugar de registro e inscrição simbólica do 

sujeito na cultura (Alves, 2012). Quando a criança é olhada, assume o desejo e ideais alheios 

dos outros, fazendo de si uma imagem virtual e alienada. É o momento em que é, 

inicialmente, revestida pelo olhar do Outro primordial – a mãe – que lhe atribui um discurso, 

falando pela criança e imprimindo nela a sua marca. Todo esse processo que se repete, 

constitui o sujeito, uma vez que “(...) na posição de objeto é que o sujeito ‘faz-se ver’, ‘faz-se 

desejo do desejo do Outro’” (Queiroz, 2005, p. 93).  

Independente de uma ou outra teoria, uma coisa é clara: é a dimensão do encontro com 

o outro – característica da atividade humana, entendida como alteridade – que é fundante do 

próprio sujeito (Zanella, 2005). Ou dito em outras palavras: “Sem o olhar do outro, não 

existimos” (Queiroz, 2005, p. 90). Considerando isso, percebemos bem tal dimensão nas 

falasque refletiam que a possibilidade de existência para a mulher surgia através da(o) 

“atenção/olhar” do companheiro: 

No começo era bom, eu estava apaixonada. Ele me proibiu de estudar e 
trabalhar, mas eu achava que era porque ele me queria só para ele. E 
nisso eu me sentia importante (...) Ele não liga para mim, não quer mais 
nada comigo. Para ele, eu não tenho valor nenhum, era como se eu não 
existisse. A atenção que ele me dava era na hora de me agredir (...) mas 
também é como se você não valesse nada para ninguém, só para ele, 
mesmo que seja só raiva o que ele tem para você19.(Amor Infinito 
[Mulher 5]).   

 

 Essa fala de Amor Infinito deixa claro o quanto a atenção que o agressor dispensa à 

mulher é importante para ela.  Destacamos isso, porque era no momento da agressão, como 

ela mesma diz, que ela passava a ter algum valor para alguém. Bastante elucidativo também é 

                                                           
19Grifo nosso. 



110 
 

o recorte “(...) é como se você não valesse nada para ninguém (...)”, no qual vemos um sujeito 

indefeso diante de uma “morte simbólica”: não fazer diferença para ninguém. Com essa 

afirmação, fica muito difícil para a mulher abrir mão da única condição de existência que se 

expressa, de certa forma, na “sentença”: quando eu apanho, eu tenho valor, eu existo. Apanhar 

é equivalente, então, a existir. 

  Considerar esse caminho é enxergar sob outro prisma a tolerância da mulher à 

situação de violência. Sabemos, é claro, que as relações não se constituem de forma simples, 

há sempre uma série de fatores de ordem biológica, emocional, social e econômica, que 

formam um emaranhado com repercussões nas escolhas pessoais e sociais do sujeito. No 

entanto, o que pretendemos aqui é – considerando aquilo que as mulheres nos comunicaram – 

abrir uma nova perspectiva para pensar o posicionamento da mulher em uma rotina de 

agressões.  

 Portanto, a partir do exposto e de duas falas, em particular, começamos a nos indagar 

se perguntar “por que as mulheres toleram uma situação de violência?”fazia mais sentido para 

nós, pesquisadores, profissionais e até mesmo para a sociedade em geral – que pressupõe que 

ninguém permanece “mergulhado” em um ambiente ameaçador. E refletimos que, para essas 

mulheres, talvez fizesse mais sentido perguntar “por que romper com a situação que lhe 

confere ‘um lugar’ no mundo?”.  A seguir, apresentaremos os relatos que foram decisivos 

para essa perspectiva:  

O que me fez tomar a atitude foi meu filho20 [6 anos], que pediu para 
eu chamar a polícia. (...) Ele que já pedia para eu sair e depois voltar 
para pegar eles. Se ele não tivesse me pedido, eu acho que eu ainda 
estava em casa21. O que mais me magoou foi que quando ele [marido] 
veio me bater, ele [filho] voou em cima do pai. Ficou mordendo o pai, 
batendo e mandando eu chamar a polícia. (Alegria [Mulher 3]). 
 

                                                           
20Grifo nosso. 
21 Grifo nosso. 
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O que fez eu mudar de ideia para fazer a denúncia foi o meu filho22 
de 17 anos, que foi vendo essa agressividade. Ele nunca tomou a atitude 
que tomou agora, de partir para cima do pai. Quando meu filho viu ele 
[marido] pegando na minha blusa, ele disse: ‘painho, solte mainha, que 
naquele tempo eu era pequeno, mas agora eu não sou mais não!’. Aí 
para mim, ali pode acontecer coisas piores. Na minha cabeça tá assim, 
se eu for deixar continuar com isso que tá se passando, pode até 
acontecer uma tragédia. Porque meu filho já falou para mim uma vez, 
no dia que ele saiu: ‘Olha,mainha, eu vou dizer uma coisa à senhora, 
painho já bateu muito na senhora. Mas, a partir de hoje, no dia que ele 
bater na senhora... eu não quero fazer isso com ele, não. Mas ou eu ou 
ele’. Aí então eu fiquei parada no quintal pensando que se é do meu 
filho fazer alguma coisa com ele, que é o pai dele, eu tenho que dar 
um basta nisso23. (Coragem [Mulher 4]). 

 

Nos destaques em negrito, percebemos que foi somente por meio da intervenção dos 

filhos que as mulheres decidiram mudar uma rotina de agressões, há tempo cronificada.  

Podemos inferir que elas “protegiam” os homens devido à importância que estes tinham em 

suas vidas, conferindo uma legitimidade às suas existências: concedendo-lhes um “lugar”. 

Ademais, fazer a denúncia não é fácil, já que ela constitui um “momento de crise”, que resulta 

numa desorganização pessoal e familiar. Os afetos até então escondidos emergem em toda sua 

força quando a decisão de prestar queixa é tomada. E, juntamente com eles, os sentimentos de 

estigmatização, vergonha e culpabilidade, típicos das vítimas, bem como o rompimento do 

mito de unidade e funcionalidade da família que se desfaz com essa revelação (Machado, 

2004).  Diante dessa decisão, elas se confrontam com a decepção e a necessidade de construir 

novos caminhos e novas formas de organização psíquica para si mesmas. 

 

5.3. O que eu quero é ser feliz 

 

A tristeza tem sempre uma esperança 

                                                           
22Grifo nosso. 
23Grifo nosso. 
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de um dia não ser mais triste não. 

Samba da bênção – Vinícius de Moraes 

 

 Para este terceiro ponto, achamos interessante ressaltar que nenhuma das mulheres que 

participaram das oficinas possuía vínculo empregatício24, ficando todas restritas às atividades 

domésticas. Algumas delas, que já tinham trabalhado, haviam pedido demissão após o início 

do relacionamento: 

Eu conheci ele no trabalho. (...) Eu fui deixando tudo de lado, por causa 
dele. Fui deixando amigos, fui deixando minha família. Ele não deixava 
eu trabalhar, me tirou o telefone, me tirou tudo. (Alegria [Mulher 3]). 

 

 Em suas falas, elas abordaram o desejo de mudanças para o enredo de suas histórias. 

Entretanto, os relatos que ouvimos apontam para uma falta de reconhecimento e de 

planejamento de estratégias que possam operacionalizar tais mudanças. Elas falam e reforçam 

que querem ser independentes, viver a vida delas, ser felizes, mas não viabilizam um caminho 

para tanto.  

De uma coisa eu sei, que eu não quero ele na minha vida não! (...)Eu 
não sei como vai ser o fim dessa história. A única coisa que eu quero é 
paz. (Paz [Mulher 2]).  
 
Agora, para o futuro, é pensar na minha independência. Quero ter a 
minha independência e tentar o melhor para os meus filhos. (Alegria 
[Mulher 3]). 
 
É isso o que eu penso, que eu já estou com uma idade avançadazinha, 
mas eu quero ao menos ter um pouco de felicidade, que eu nem sei mais 
o que é. (Coragem [Mulher 4]). 
 

                                                           
24Atualmente, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional os projetos de lei nº 6296/2013 e nº 6883/2013, 
que, se aprovados, trarão importantes garantias para as mulheres trabalhadoras no enfrentamento à violência. O 
primeiro diz respeito à implantação de auxílio transitório a ser pago à mulher em situação de violência 
doméstica, em casos de afastamento do trabalho. O segundo propõe a manutenção do vínculo empregatício em 
casos de afastamento por até 6 meses, e garante estabilidade no retorno ao emprego, por 12 meses, proibindo 
demissões arbitrárias ou sem justa causa nesse período. Para consultar os projetos na íntegra, acessar o site 
www2.camara.leg.br. 
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Eu espero que a minha vida daqui para frente mude para melhor. 
(Presente [Mulher 5]). 
 
Agora, eu só penso em Deus, só peço a Ele para me ajudar, para ter 
esperança no futuro. Peço para Deus não deixar eu desistir. (Esperança 
[Mulher 7]). 

 

Das sete participantes, apenas duas delas (28,57%) fizeram referência a procurar um 

trabalho como via para um novo direcionamento: 

Vou ser uma boa mãe, arrumar um emprego direitinho. Vou cuidar 
deles. (Presente [Mulher 5]). 
 
Mas agora eu posso procurar um curso, posso trabalhar, ver um pássaro. 
Eu peço a Deus força para iluminar a minha mente e criar os meus seis 
meninos. (Amor Infinito [Mulher 6]). 

 

Não podemos analisar esse ponto de maneira isolada, uma vez que ele se articula 

diretamente com as justificativas que as mulheres apresentaram para tolerar uma relação 

violenta (subtítulo 6.2 Apesar da dor, o existir). Conforme estudo de Parente, Nascimento e 

Vieira (2009), as mulheres elencam algumas dificuldades para dar queixa das agressões 

sofridas e só fazem a denúncia quando a situação chega ao “limite”, geralmente com risco de 

morte, sendo que tal espera até o limite também foi o caso das participantes das oficinas. 

Ainda segundo os autores, elas alegam alguns aspectos que se constituem em empecilhos: 

vergonha de serem estigmatizadas como mulheres descasadas, falta de apoio familiar e social, 

culpa, crença de que a mulher é mais indefesa que o homem, maior vulnerabilidade para a 

violência, e medo de serem criticadas. Desse modo, tais crenças aliadas, em alguns casos, à 

dependência econômica “são fundamentais para essas mulheres não vislumbrarem novos 

horizontes e não descobrirem saídas para romper o silêncio que permeia a violência doméstica 

e buscar opções viáveis para quebrar o seu ciclo” (Parente et al., 2009, p.462). Nos relatos de 

nossa pesquisa, apesar de elas não conseguirem operacionalizar novas alternativas de vida, a 

articulação com os referidos aspectos não esteve presente. Porém, apareceu outro no qual a 
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expectativa da mulher com a queixa não é a prisão do acusado, e sim “dar um susto, uma 

prensinha nele” (Falcke et al., 2009, p.86). Frente a isso, elas se arrependem:  

Eu me arrependi [de ter denunciado]. Porque eu juro a você, eu não 
quero ver o pai da minha filha nem preso nem morto, entendeu!? Eu 
falo, às vezes, da boca para fora. Se for para mim ver ele preso, eu 
desisto de qualquer coisa, eu sumo! Mas eu não quero ver ele preso. 
(Paz [Mulher 2]). 

 

O arrependimento de ter prestado queixa costuma ocorrer depois do episódio agudo, 

quando cessam as agressões (Falcke et al., 2009). De certa forma, quando tudo está mais 

calmo, é mais difícil para a mulher considerar a hipótese de uma mudança radical em sua 

vida. Nesse sentido, estudos (Jong, Sadala, & Tanaka, 2008; Parente et al., 2009) mostram o 

grande número de casos em que elas desistem da queixa, retomando o convívio com o 

agressor, ou ainda as situações em que escolhem relações que repetem o cenário de violência 

(Pinto, 2007). No tocante às nossas participantes, a hipótese de voltar para o companheiro 

também esteve presente nos relatos delas: 

Se fosse para eu viver com qualquer um, que eu fosse viver com o pai 
da minha filha. (...)Eu não penso mais em voltar para ele, mas já 
cheguei a pensar, quando saiu a minha medida [protetiva]. (Paz [Mulher 
2]). 
 
Também já pensei em voltar para ele, mas todo mundo pensa isso. 
Depois de um tempo que você tá aqui dentro, você fica se perguntando 
o que você está fazendo da sua vida? Chega seu filho dizendo que não 
quer mais ficar aqui, que quer ir embora e perguntando pelo pai. E você 
fica se perguntando o que fez. (...) Eu sei que se eu chegar lá fora, e ele 
tiver sem ninguém, isso vai me perturbar. (Alegria [Mulher 3]). 

 

Outro aspecto que também apareceu nas narrativas diz respeito a não mais 

intencionarem se relacionar com outro homem: 

Teve uma senhora com 60 anos aqui e o marido com 42 [anos]. Isso aí 
há quanto tempo de relacionamento? 2 anos e 7 meses. Aí já é o senso 
do ridículo. Eu não fico numa situação dessas [com uma pessoa tantos 
anos mais jovem], só se for castigo de Deus. (Amor [Mulher 1]).  
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Hoje, eu tenho pensado assim, que ele deixe a minha vida de mão, vá 
ser feliz e deixe eu ser feliz também. (...) E nem pretendo arrumar 
ninguém, também não. Quero viver só eu e meus filhos. (Coragem 
[Mulher 4]). 
 
No futuro, eu pretendo ficar sem homem e criar meus filhos só. 
(Presente [Mulher 5]). 

 
Hoje, eu não quero mais, não acredito mais. O que eu quero é arrumar 
um jeito de viver a minha vida. Vou pegar meus filhos, e vamos viver 
só eu e eles. Vou me separar dele e quero deixar ele para trás, quero 
virar a página e recomeçar do zero, do novo, sem olhar para trás. 
Porque se eu olhar, passo a acreditar de novo e volto atrás. (...) Porque é 
assim, quando você vê a pessoa e fala com ela, você pode até saber que 
vai voltar tudo como era antes, mas a sua vontade é de ficar junto. 
Porque é ele que fica do seu lado todo dia, então a sua vontade de ficar 
junto fala mais alto e você acredita. (Esperança [Mulher 7]). 

 

À primeira vista, podemos concluir que elas estão tão traumatizadas com o que 

viveram que não querem mais passar por situações de agressão – e isso é real. Mas, fazendo 

uma reflexão mais apurada, não podemos deixar de inferir que – além dos traumas, das 

dificuldades e do sofrimento – ficar sozinha também tem outro lado: é uma forma de se 

manter fiel e disponível ao ex-companheiro.  

Essa perspectiva igualmente pode ser utilizada para pensar e entender a atitude de 

minimizar o comportamento agressivo e de destacar as qualidades do agressor. De um modo 

geral – ainda que a superação da violência não se dê necessariamente através da separação do 

casal (Dutra et al., 2013) – o que o senso comum reconhece como caminho mais direto para 

acabar com essa situação é o rompimento da união. Entretanto, apesar de ser a mais usual, 

esta é uma opção que não se aplica a todos os casos, por exemplo, àqueles nos quais a mulher 

não quer se separar do parceiro, mas sim por um fim à violência. Talvez por isso seja tão 

comum encontrarmos mulheres – e também profissionais – que reproduzem as justificativas já 

elencadas para a manutenção da relação conjugal: dependência financeira, filhos pequenos, 

dependência emocional, ameaças pelos agressores, negação, entre outras (Zacan et al., 2013). 
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Essas justificativas são importantes, mas nem sempre contemplam todas as razões. Além 

disso, assumir que não quer deixar o parceiro traz a pecha de que “é mulher de malandro, que 

gosta mesmo é de apanhar, pois se não fosse assim, já teria desfeito a relação”.  

Isso não significa que tudo seja simples, pelo contrário. Pensar dessa forma – 

articulando as justificativas à falta de um planejamento para o futuro – é incluir novas nuances 

ao processo de análise. Matizes que revelam que as relações não se dão sob o prisma de uma 

lógica apoiada apenas na razão e no bom senso. Ao contrário, elas incluem também afetos, 

emoções, aspectos inconscientes, contextos histórico e sociocultural. Por isso, reconhecemos 

que não há somente um(a) problema/queixa a ser enfrentado, mas sim “uma história de 

experiências traumáticas que as mantém [as mulheres] aprisionadas no sofrimento” (Lima & 

Werlang, 2011, p. 517). 

Em situações de violência doméstica são comuns os casos de mulheres que, não 

sabendo como lidar com essa realidade, acabam convivendo e expondo os filhos, por anos a 

fio, a um cenário violento, até certo ponto, naturalizado (Falcke et al., 2009). Diante disso, é 

preciso considerarmos os aspectos subjetivos e “desvendar a história passada do sujeito para 

que ele se torne o próprio autor da sua história futura” (Lima & Werlang, 2011). Para tanto, é 

necessário um trabalho em uma dupla vertente: numa escuta singular do sujeito – que lhe 

possibilite transitar por outros lugares na relação e atribuir novos sentidos à violência, de 

modo a anular a repetição (Lima & Werlang, 2011; Souza & Pimenta, 2014) – e também no 

investimento de redes, no âmbito social e institucional, efetivas no apoio à mulher, uma vez 

que, como observou Dutra et al. (2013): 

A análise das redes sociais (...) identificou uma rede sócio-humana 
restrita e um acesso tardio e difícil à rede socioinstitucional. Observou-
se também que a superação da situação de violência não 
necessariamente se dá pela separação do casal, mas pelo recebimento de 
apoios por meio dos quais a mulher passa a compreender os 
mecanismos envolvidos na violência, construindo estratégias para 
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enfrentá-la no dia a dia e adquirindo maior controle sobre sua vida. (p. 
1302). 

 

Por conseguinte, somente através desse trabalho conjunto, elas estarão amparadas para 

– em seu próprio tempo – realizar os deslocamentos necessários para o enfrentamento da 

violência e para uma mudança de vida. 

Por fim, apresentamos aqui breves informações sobre as mulheres após o período de 

abrigamento. No início deste ano de 2016, entramos novamente em contato com a Casa 

Abrigo Clara Camarão e tivemos informações sobre as participantes de nossa pesquisa. Delas, 

somente duas conseguiram romper a situação de violência: uma separou-se do companheiro e 

estava com a família no interior do Estado, enquanto a outra conseguiu retomar o 

relacionamento, mas desta vez sem as agressões vividas anteriormente. Segundo a 

Coordenadora da Casa, uma terceira encontrava-se separada, mas o antigo companheiro não 

estava cumprindo a determinação de se manter afastado dela, o que a estava deixando 

amedrontada. As demais, por sua vez, tinham voltado para o parceiro e perdido o contato com 

a equipe.  
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6. Considerações finais 

 

Chegamos ao final dessa pesquisa e, ao olharmos o nosso percurso, deparamo-nos com 

inúmeras transformações que se construíram durante esse processo. Lembramos o início: as 

primeiras inquietações, o planejamento, nossa inserção no campo, o contato com um serviço 

até então desconhecido, com a equipe e com as próprias mulheres abrigadas. Estávamos 

“tateando” uma vez que não sabíamos o que iria acontecer. Mas tínhamos um norte: 

queríamos escutá-las de uma maneira e de um lugar diferentes. 

Sempre nos encantamos com as palavras. Desde cedo, reconhecíamos nelas um poder 

enigmático, que operava em nós um verdadeiro fascínio. As palavras falam, contam histórias; 

porém, mais que isso, elas portam vidas. Até mesmo quando faltam ou parecem “falhar” – 

porque não conseguem dizer tudo, e o que dizem não corresponde exatamente ao que 

queremos dizer – elas carregam a marca de um sujeito. 

Por isso, despontou nossa aposta em trabalhar com as oficinas de histórias de vida. 

Acreditamos que o conjunto de palavras que um sujeito escolhe – seus relatos – não é 

aleatório, mas traz as suas referências de sentido e abrange a sua posição diante da vida e das 

relações. Por isso é revela-dor e transforma-dor. 

Nascemos nos anos de 1970, em plena atuação do movimento feminista. Trazemos 

fragmentos de recordações de menina, que se referem a frases como “quem ama não mata”e 

“lobby do batom”. Lembramo-nos dos programas “Malu Mulher” e “TV Mulher”, este último 

embalado pela música “Cor de Rosa Choque”, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Era a 

época em que as meninas colecionavam as figurinhas do álbum “Amar é...” – pura expressão 

do amor romântico. 
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Deixando a infância e entrando na adolescência, não fazíamos ideia do que significava 

aquele cenário no qual estávamos inseridas. As articulações políticas, o esforço para dar 

visibilidade à violência doméstica contra a mulher, e os estudos que buscavam teorizar sobre 

esse fenômeno faziam parte de uma dimensão que não estava ao nosso alcance.  

Hoje, tantos anos depois, retomamos esse contexto. Vivemos em uma época em que 

colhemos as conquistas resultantes de tantos esforços, tanta discussão e luta. Apesar dos 

inúmeros casos de agressão e sofrimento, desde 2006 comemoramos o sancionamento da Lei 

Maria da Penha (Lei nº 11.340, 2006), que delimita o que é a violência doméstica e familiar 

contra a mulher e cria mecanismos para coibi-la. Também celebramos a aprovação da Lei nº 

13.104 (2016), para os casos de feminicídio, bem como o fato de termos atualmente uma 

política nacional de enfrentamento para esse problema e uma Secretaria, em âmbito federal, 

específica para tal temática.  

Entretanto, também reconhecemos que são conquistas bem recentes, e por isso mesmo 

ainda lutamos contra uma cultura machista e patriarcal. Haja vista a enorme repercussão da 

reportagem com a atual primeira dama do Brasil, intitulada Marcela Temer: bela, recatada e 

do lar (Linhares, 2016) – que a exemplo das antigas publicações femininas, especialmente nas 

décadas de 1950 e 1960 (Miranda, 2016) – exaltou o ideal de casamento feliz ao mesmo 

tempo em que enalteceu a conduta de Marcela, concluindo a matéria com a seguinte frase: 

“Michel Temer é um homem de sorte”. 

Também nós, como cidadãs e, algumas vezes, até como profissionais, ainda nos 

surpreendemos agindo de forma preconceituosa e discriminatória contra a mulher. No entanto, 

esse tipo de violência é um problema diário e de responsabilidade de toda a sociedade, uma 

vez que se constitui em grave violação de direitos humanos.  

Por sua vez, as mulheres agredidas precisam de atenção, acolhimento e cuidado. E foi 

nesse contexto que surgiu a problemática para o nosso estudo. A partir de falas equivocadas 
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que repetem que a mulher sempre volta para o agressor, e por isso não há o que fazer, 

decidimos escutar as principais interessadas. Além disso, o trabalho sob uma perspectiva 

apenas de empoderamento e emancipação da mulher demonstra um olhar reducionista e 

estigmatizante, que a aprisiona num único papel possível: o de vítima. Ele toma como ponto 

de partida o ponto de vista dos profissionais, sem abrir espaço para o que as mulheres querem. 

Os vários casos em que elas voltam para os companheiros ilustram esse desencontro entre o 

que elas desejam e ao que os profissionais aspiram.  

Nessa mesma direção, ainda hoje nos questionamos se o fato das mulheres que 

acolhemos no CRAS25, e que não permitiram intervenção nem contato com os profissionais 

da instituição, terem se recusado ao nosso contato, não se deu por acreditarem que só teriam 

espaço para serem “convencidas” de que aquilo que vivenciavam era violência e que “tinham” 

que denunciar o ocorrido.   

 Sobre a compreensão acerca da violência, alguns estudos (Fonseca et al., 2012;Zacan 

et al., 2013) fazem referência ao não reconhecimento desta, ou ainda a um entendimento vago 

por parte da mulher. A análise do nosso estudo aponta para outra direção: as participantes das 

oficinas sabem o que é a violência, mas a relativizam para o seu caso em particular.  Esse foi 

um primeiro aspecto que indicou uma nova face do nosso material de análise.  

 Explorar essa outra perspectiva foi a contribuição da nossa pesquisa. Através da 

hermenêutica gadameriana – que nos inspirou a estar sempre abertos ao texto –encontramos o 

suporte necessário para o reconhecimento de diferentes nuances que emergiram durante o 

processo de análise. As tessituras que surgiram, através do posicionamento das mulheres 

frente aos seus companheiros, seguiram então uma nova direção: a de evidenciar o papel 

central desses homens em suas vidas.  

                                                           
25 As mulheres acolhidas no CRAS procuravam um lugar para se esconderem dos companheiros que, após uma 
briga, estavam dizendo que iam mata-las. Elas foram citadas no capítulo da introdução e justificativa do presente 
trabalho, como experiência que nos provocou as inquietações que deram origem a essa pesquisa de mestrado. 
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 Quando iniciaram seus relatos, todas traziam um histórico de uma infância “difícil” e 

“horrorosa”, que se desenrolou em um ambiente também caracterizado por agressões. Essa 

experiência de abandono e falta de amor potencializava o “sonho” de uma vida melhor que se 

desenrolaria ao lado de um príncipe/homem. No entanto, com o passar do tempo, a realidade 

se mostrou diferente, e as mulheres se viram novamente sozinhas e sem esperanças – desta 

vez pedindo apenas a“Deus para ser feliz”.  

A influência histórica e cultural em torno da temática do amor romântico e do 

patriarcalismo esteve presente nas relações afetivas que elas construíram. Um exemplo de tal 

influência foi a fala de Amor (Mulher 1), que explicou as agressões do companheiro com o 

fato de ele ter sido criado no interior, no qual homem não “aceita” nada de mulher. Além 

disso, percebemos que o que falarame a forma como falaram remetiam a parceiros que, 

mesmo através das agressões, eramfundamentais para a legitimação da existência delas. 

Pensar, partindo dessa narrativa de que, pelo menos no momento das agressões, elas tinham 

valor para alguém, indicava um equilíbrio sintomático difícil de romper, no qual elas 

inexistem sem eles. 

 Essa compreensão, por sua vez, intermediou outras trilhas para aquilo que as 

participantes das oficinas expunham sobre si, suas relações e suas vidas. A ambivalência de 

sentimentos diante da figura do parceiro, a permanência no relacionamento – só decidindo 

prestar queixa após a interferência dos filhos –, as justificativas que davam para as agressões e 

até mesmo a resistência a planejar novos caminhos para o período após a saída da Casa 

Abrigo mostraram uma estruturação de sentidos diferente, em torno de um homem essencial 

para a vida de cada uma. 

 Para caminharmos por essa nova via, seguimos os passos deixados pelos estudos de 

Gregori e Grossi, que compreendem a violência doméstica como fruto da relação que o casal 

estabelece, com uma dinâmica própria e peculiar. As autoras não desconsideram o peso da 
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cultura nem da tradição – que tende a reproduzir os papeis determinados pela sociedade – mas 

incluem a dimensão subjetiva dos sujeitos envolvidos,a qual interfere nos caminhos que 

seguem e na manutenção da situação de violência.  

 Tal abordagem sobre a violência doméstica entende como crucial a implicação das 

mulheres em suas escolhas, bem como a corresponsabilização delas com a situação em que 

vivem.Esse é um ponto de partida importante para a compreensão do fenômeno que busca a 

autonomia da mulher em sua própria vida.  Restringir-se a criar estruturas para que elas 

tenham condições de enfrentar o problema, privilegiando o trabalho no sentido de acolhê-las e 

empoderá-las, apesar de essencial, não é o suficiente.  

 Por isso, também nos ancoramos em Porto (2013) e em Souza e Pimenta (2014), 

quando enfatizam que o trabalho da psicologia deve privilegiar os aspectos subjetivos, 

destacando que este é o profissional qualificado para trabalhar com essa dimensão. É a partir 

do reconhecimento e da escuta de uma complexidade de aspectos envolvidos na situação de 

violência – resistência, sintomas, aspectos inconscientes, desejo, ganhos secundários, contexto 

sociocultural, etc. – que essas mulheres podem transitar para outras posições subjetivas frente 

a seu próprio sofrimento, e também frente à violência que sofrem. 

 Por sua vez, adotar tal postura é realizar um trabalho na contramão de uma 

“padronização” do traumático, tão comum nos dias de hoje, em que buscamos sempre uma 

descrição objetiva dos fenômenos e do sofrimento –muitas vezes enquadrado em uma série 

variada de transtornos. Limitar-nos a olhar somente a mulher-vítima ou mesmo a mulher-

traumatizada é engessá-la nessa condição. Em vez disso, é no caminho de fazer esse sujeito 

falar do que lhe faz sofrer que podemos lhe dar condições para enfrentar o horror, a angústia, 

a vergonha e a dor que insiste em se repetir na sua história. É ao escutá-las que ascendemos 

seus relatos da categoria de queixas para verdades que lhes constituem. E quando nos 

referimos a verdades “constitutivas”, não estamos mencionando a realidade factual, mas a 
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verdade que comporta uma dimensão do sujeito: como esse vê e interpreta o mundo, incluindo 

suas fantasias. E essa é a maior contribuição que nós, psicólogos, podemos dar em uma 

equipe multiprofissional: revelar um “saber” desconhecido por outros discursos.  

 Diante disso, não pretendemos com essa pesquisa generalizar informações, uma vez 

que entendemos que a escuta possibilita um espaço particular para emergir o singular que 

caracteriza cada ser, o qual, por sua vez, não vivencia experiências de uma mesma forma. 

Esperamos com isso apresentar um ponto de vista que aponte caminhos abertos às 

peculiaridades de cada caso, e nos quais possamos pautar as nossas discussões sem o uso da 

justificativa de que “a mulher sempre volta para o agressor e por isso não há nada a ser 

feito26”. Em outras palavras, acreditando num conjunto de ações que visam a superação da 

situação de violência, não condicionando isso à separação do casal, mas incluindo a dimensão 

da subjetividade, entendemos que a mulher é construída e se produz e opera no social.  

Por fim, destacamos que muito nos sentimos honradas e privilegiadas em trabalhar 

com essa pesquisa. Porém, também reconhecemos que o que aqui foi construído é a “nossa 

leitura” desses relatos, nesse recorte de tempo. Sabemos que narrativas tão preciosas ainda 

guardam tesouros que podem ser revelados; contudo, temos, por ora, uma direção a seguir – 

que entende que as mulheres estão presentes na relação violenta com uma história, afetos, 

emoções, fantasias e uma série de aspectos que influenciam e interferem nos laços que elas 

estabelecem. Frente a isso, há muito mais ainda há a ser feito. Ademais, esse trabalho nos 

trouxe novas inquietações. Uma delas diz respeito a uma escuta a ser ofertada também aos 

homens, não numa perspectiva de confronto, mas entendendo que as suas falas são 

importantes para um estudo mais abrangente dos aspectos relacionais do casal, incluindo os 

efeitos dessa convivência na vida de todos os atores envolvidos.  

                                                           
26Essa foi a fala que escutamos quando acolhemos dois casos de violência doméstica no CRAS em Natal/RN e 
que geraram as inquietações disparadoras para o nosso trabalho.  
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Apêndice A 

Comprovante de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade Potiguar
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Apêndice B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: “

autobiográficos de mulheres abrigadas, vítimas de violência doméstica, em Natal/RN

que tem como pesquisadora responsável Shirley de Figueiredo Medeiros Rêgo, sob orientação 

do Professor Doutor Marlos Alves Bezerra. Sua participação é voluntária, o que significa que 

você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

nenhum prejuízo ou penalidade. O objetivo desta pesquisa é conhecer os relatos 

autobiográficos (relatos sobre a própria vida) de mulheres abrigadas, vítimas de violência 

doméstica. Parte do entendimento de que o que elas podem dizer sobre si

violência doméstica irá ajudar a conhecê

dados que serão úteis para pensar as práticas de cuidados destinadas a elas. Caso decida 

aceitar o convite, você participará de uma oficina com relato

riscos envolvidos com sua participação são mínimos, podendo ocorrer algum desconforto 

emocional e/ou o desencadeamento de um processo de ansiedade, provocados pelas 

lembranças relatadas. Diante dessa situação, a pesquisadora 

de oferecer um acolhimento e suporte terapêutico inicial.  Além disso, a casa abrigo dispõe, 

em seu quadro de funcionários, de psicóloga, que pode fazer o acompanhamento durante o 

período do abrigamento. Caso seja necessário

encaminhada a um dos serviços de psicologia, disponíveis nas clínicas escola das 

universidades, ou da própria rede de atendimento nas unidades de saúde. Como benefício, 

você terá a possibilidade elaborar e ressi

especialmente no tocante ao tema violência doméstica, uma vez que os fatos narrados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “(Re)contando histórias: Relatos 

autobiográficos de mulheres abrigadas, vítimas de violência doméstica, em Natal/RN

em como pesquisadora responsável Shirley de Figueiredo Medeiros Rêgo, sob orientação 

do Professor Doutor Marlos Alves Bezerra. Sua participação é voluntária, o que significa que 

você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

nenhum prejuízo ou penalidade. O objetivo desta pesquisa é conhecer os relatos 

autobiográficos (relatos sobre a própria vida) de mulheres abrigadas, vítimas de violência 

doméstica. Parte do entendimento de que o que elas podem dizer sobre si

violência doméstica irá ajudar a conhecê-las melhor, e consequentemente poderá fornecer 

dados que serão úteis para pensar as práticas de cuidados destinadas a elas. Caso decida 

aceitar o convite, você participará de uma oficina com relatos de história de sua vida. Os 

riscos envolvidos com sua participação são mínimos, podendo ocorrer algum desconforto 

emocional e/ou o desencadeamento de um processo de ansiedade, provocados pelas 

lembranças relatadas. Diante dessa situação, a pesquisadora – que é psicóloga 

de oferecer um acolhimento e suporte terapêutico inicial.  Além disso, a casa abrigo dispõe, 

em seu quadro de funcionários, de psicóloga, que pode fazer o acompanhamento durante o 

período do abrigamento. Caso seja necessário, após a sua saída da casa abrigo, você será 

encaminhada a um dos serviços de psicologia, disponíveis nas clínicas escola das 

universidades, ou da própria rede de atendimento nas unidades de saúde. Como benefício, 

você terá a possibilidade elaborar e ressignificar vivências dolorosas em suas vidas, 

especialmente no tocante ao tema violência doméstica, uma vez que os fatos narrados 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(Re)contando histórias: Relatos 

autobiográficos de mulheres abrigadas, vítimas de violência doméstica, em Natal/RN”, 

em como pesquisadora responsável Shirley de Figueiredo Medeiros Rêgo, sob orientação 

do Professor Doutor Marlos Alves Bezerra. Sua participação é voluntária, o que significa que 

você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade. O objetivo desta pesquisa é conhecer os relatos 

autobiográficos (relatos sobre a própria vida) de mulheres abrigadas, vítimas de violência 

doméstica. Parte do entendimento de que o que elas podem dizer sobre si mesmas e sobre a 

las melhor, e consequentemente poderá fornecer 

dados que serão úteis para pensar as práticas de cuidados destinadas a elas. Caso decida 

s de história de sua vida. Os 

riscos envolvidos com sua participação são mínimos, podendo ocorrer algum desconforto 

emocional e/ou o desencadeamento de um processo de ansiedade, provocados pelas 

que é psicóloga – tem condição 

de oferecer um acolhimento e suporte terapêutico inicial.  Além disso, a casa abrigo dispõe, 

em seu quadro de funcionários, de psicóloga, que pode fazer o acompanhamento durante o 

, após a sua saída da casa abrigo, você será 

encaminhada a um dos serviços de psicologia, disponíveis nas clínicas escola das 

universidades, ou da própria rede de atendimento nas unidades de saúde. Como benefício, 

gnificar vivências dolorosas em suas vidas, 

especialmente no tocante ao tema violência doméstica, uma vez que os fatos narrados 
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possibilitam a construção de sentido para a vida. Além disso, sua participação também irá 

colaborar com a produção de conhecimento para o tema. Todas as informações obtidas serão 

rigorosamente sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não 

identificar os participantes.  Se você tiver algum gasto decorrente de sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum 

dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será indenizado. 

 Você ficará com uma via deste Termo e toda dúvida a respeito desta pesquisa poderá 

perguntar diretamente a Shirley de Figueiredo Medeiros Rêgo, celular (84) 9431-9339, email: 

shirleymedeiros.sm@gmail.com ou a Marlos Alves Bezerra, celular (84) 8723-5780, email: 

marlosdoc@yahoo.com.br. Quanto às objeções a respeito da conduta ética poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa – UnP, no endereço Av. Senador Salgado Filho, 

1610 – Lagoa Nova ou pelo telefone (84) 3215-1219. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido: 

Declaro que compreendi os objetivos e procedimentos desta pesquisa, como ela será 

realizada, os riscos e benefícios envolvidos, e concordo em participar voluntariamente da 

pesquisa. 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

 

 

Impressão Datiloscópica 

 

  

 

Responsável pela pesquisa: Shirley de Figueiredo Medeiros Rêgo 

Assinatura: __________________________________________________ 
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Apêndice C 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, _________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada (Re)Contando histórias: Relatos 

autobiográficos de mulheres, vítimas de violência doméstica, abrigadas em Natal/RN, 

poderão trazer e entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por 

meio deste termo, a pesquisadora Shirley de Figueiredo Medeiros Rêgo a realizar a gravação 

de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa, Shirley de Figueiredo Medeiros Rêgo, e após esse 

período serão destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal ______/______/______. 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

______________________________________________________________ 

Shirley de Figueiredo Medeiros Rêgo 
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Apêndice D 

 

 

 

 

Figura D1. Sala usada para a realização das oficinas, na Casa Abrigo. 

 

 

 

Figura D2. Caixa vazia utilizada para representar a vida de cada mulher. 
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Figura D3. Produção de Amor (Mulher 1). 

 

 

 

Figura D4. Produção de Paz (Mulher 2). 
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Figura D5. Produção de Alegria (Mulher 3). 

 

 

Figura D6. Produção de Coragem (Mulher 4). 

 

 

Figura D7. Produção de Presente (Mulher 5). 
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Figura D8. Produção de Amor Infinito (Mulher 6). 

 

 

 

Figura D9. Produção de Esperança (Mulher 7). 

 

 


